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 ؟ما هي نوراك

تحوود  الو  طوو  اإلتسووعى إلووى  موون مختلوو  المجوواالت،دوليووال للمعنيووين نوووراك هووي شووبكة معتوور  بهووا 
 .سنة 00نحو منذ الدولي ي مجال التعليم والتدريب السياسات والتعاون ف فيوالتأثير 

 :إلى ،من خ ل التعاون والشراكات المؤسسية ،نوراكوتهد  

  وأن تكون حاضنة لألفكار الجديدة ،في الوقت المناسب هاالنقدية وتوزيع األبحاثنشر. 

 والممارساتوالسياسات  األبحاثيخص فيما  ال معرفي ال ن تكون وسيطأ. 

 :اآلتية ضوعاتالحالي على المو  نوراك برنامجيركز 

  1025ما بعد عام التعليم وتنمية المهارات التقنية والمهنية في خطة التنمية لمرحلة. 

 العالمي للتعليم والتدريب وسياسة البيانات الحكم. 

 الصراعات والعن  والتعليم والتدريب. 

  فيما يتعلق بالتعليم والتدريب  هاوممارساتول الجنوب العالمي دوجهات النظر الدولية حول سياسات

 .  المهني والتقني

 www.norrag.org: لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا
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 ما هي نوراك نيوز؟

 

ويحتوو  كول عودد مون أعودادها علوى . إخبارية إلكترونية تصدر مرتين فوي السونة نشرةنوراك نيوز هي 
 األبحواث نتواجج فويذات النظورة الثاقبوة، التوي تركوز علوى اثوار السياسوات  جموعة كبيرة من المقواالت القصويرةم
التوووووي تضوووووعها وكووووواالت التنميوووووة  ،ى اآلثوووووار العمليوووووة للسياسوووووات الدوليوووووة المعنيوووووة بوووووالتعليم والتووووودريبأو علووووو/و

 ضوووعاتالمو "داجمووال هووو تحديوود عوودد موون وقوود كووان اختصوواص نوووراك . والمؤسسووات ومنظمووات المجتمووع الموودني
تعنوووى نووووراك وفوووي خطووواب المعونوووات والتعووواون الحوووالي، كموووا  ،التوووي تووودخل فوووي النقاشوووات المعقووودة" الجوهريوووة

 .الموضوعاتبتخصيص أعدادها الخاصة من نوراك نيوز للتحليل النقد  لمثل هذه 

 طرق أخرى للتواصل مع نوراك

 :هامدونة نوراك الجديدة حول التعليم والتدريب ومعونات التنمية وسياسات

s.com/http://norrag.wordpresNORRAG NEWSBite  

 NORRAG_NEWS@: تابع نوراك على تويتر

 Norrag :تابع نوراك على فيسبوك
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 العالمي للتعليم والتدريب  للحكمتعريف عملي 

 The global governance of education" العوالمي للتعلويم والتودريب الحكوم مصطلح استخدم 
and training " (GGET)لجهووات ل يكووونكيوو  كإطووار تنظيمووي لمناقشووة العوودد موون نوووراك نيوووز  فووي هووذا

وقود . تأتي على شكل اليوات رسومية وغيور رسومية ،مجال التعليم فيحضور وسلطة الحكومية وغير الحكومية 
مثل أهدا  خطة توفير التعليم )هدا  والغايات األ: حكم العالمي على سبيل المثالتتضمن اآلليات الرسمية لل

السياسووووات  لوضووووعوالمبووووادرات ات والتعاقوووودات والشووووراكات يوووووالقوووووانين والمعاهوووودات والمواثيووووق واالتفاق (للجميووووع
ولكنهوا توؤثر علوى  ،و التنظويمأممت بهود  الحكوم أما اآلليات غير الرسومية فقود ال تكوون ُصو. والتعاون الماد 

صووبحت اليوووم بالفعوول أليووات عليووة هووذه اآلافن إوقوود يقووول الووبع   .المعنيووين بشووكل واضووح  فووي مجووال التعلوويم
مثل هذه اآلليات غير الرسمية على سبيل  تشملوقد . حقيقة بالنسبة للحكم العالمي في مجال التعليم والتدريب

لكفوواءة علووى ا ينعتموودالممثوول عواجوود التعلوويم والتوودريب ) والمنهجيوواتالمعرفووة " أفضوول ممارسووات"تووأثير : المثووال
ومود   ،تفيدةوالشوروط المرتبطوة بهوا علوى الودول المسو هو  التعليم ومنحتأثير قر و  ،(وأطر المؤه ت الوطنية

وترتيوووب  ،(الطلبوووةلبرنوووامج الووودولي لتقيووويم مثووول ا)توووأثير البيانوووات والمؤشووورات المسوووتخدمة فوووي التقيووويم واالختبوووار 
عوات وترتيوب الجام ،(النظام المنهجي لتحقيق أفضول النتواجج التعليميوة) SABERمثل )والمقارنات  المنهجيات

 (.على مستو  العالم
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 افتتاحية ضيف النسخة العربية

 روبرت بالمر، نوراك
 1025لتعلووويم والمهوووارات فوووي مرحلوووة موووا بعووود عوووام ا"المخصوووص لوووويتنووواول هوووذا العووودد مووون نووووراك نيووووز 

 . في الوقت الراهنذات صلة وثيقة بالمنطقة العربية  موضوعات" والحكم العالمي للتعليم

من الودول العربيوة جميوع أهودا  خطوة التعلويم  لم تحقق أ  ،1025و 1000عام  في المرحلة ما بين
مليووون  4.7موا يوزال  ففوي المنطقووة .هودا الم التوي تمكنوت مون تحقيووق جميوع األثلوث دول العووبمقارنوة  ،للجميوع

جودة وما تزال المنطقة تعاني من ضع  في  ،(UNESCO, 2015)طفل ومراهق غير ملتحقين بالمدارس  
وتحتوا  إلوى اسوتكمال فوي أ   ،متحققوةخطة التعليم للجميع ما تزال غيور أن من الواضح و . وفي التعلم مالتعلي

 . 1025خطة تعليم متفق عليها لمرحلة ما بعد عام 

فووي المنطقووة الضوووء علووى أولويووات  1025سوولطت العديوود موون المشوواورات حووول مرحلووة مووا بعوود عووام 
 ،وأهميوة التعلويم كوسويلة للوقايوة مون النزاعووات ،والعدالوة فوي التعلويم ،التعلويم جوودةالحاجوة إلوى تحسوين : التعلويم

والنظوور إلووى أنظمووة التعلوويم  ،المنطقووة فوويساسوي الشووامل وأهميووة تجوواوز التعلوويم األ ،والصولة بووين التعلوويم والعموول
التعلويم الرسومي ، وما وراء نظوام (أ  من مرحلة رعاية الطفولة والتعليم المبكر إلى التعليم العالي)بطريقة كلية 

(Khan, 2015; UNDP, 2013; UNESCO – Beirut, 2015).  

 يرزح تحت وطأة الصراعالحكم العالمي للتعليم في الدول العربية 

العووراق وليبيووا وفلسووطين )عوواني عوودد موون الوودول العربيووة ذات الوودخل المتوودني والمتوسووط موون صووراعات ي
بشكل كبير )عليم ومخرجاته حق الحصول على التعليم وجودة الت وأحيانال يتأثر بذلك ،(وسوريا والسودان واليمن

 (.في بع  األحيان

طفووال غيوور الملتحقووين بالموودارس فووي المنطقووة العربيووة أصووبحوا مركووزين فووي ن األفووي أالمشووكلة وتكموون 
 غيور الملتحقوين مون ساسويأطفوال بعمور التعلويم األ 20من أصل  9 حوالي يعيشإذ ثرة بالصرا ؛ أالبلدان المت

 2999أطفووال عووام  20موون أصوول  6مقارنووة بووو ،1021بالموودارس فووي دولووة عربيووة متووأثرة بالصوورا  منووذ عووام 
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(UNESCO, 2015).  طووار العموول العووالمي لوودعم التعلوويم فووي مثوول هووذه البيجووات التووي تعوواني موون لووم يعوود إو
 . المتغيرات على مواكبة ال الصراعات قادر 

 تودعمها التويالمتوأثرة بالصوراعات عودد الودول الضوعيفة ه فيوازداد  فوي الوقوت الوذ على سبيل المثوال، 
، (Menashy, 2015) 1025عوام  12إلوى  1000عوام  2الشراكة العالميوة للتعلويم أضوعافال مضواعفة، مون 

الشووراكة العالميووة  ولوم يكوون ضوومنفريقيووة والوودول ذات الوودخل الموونخف ، كبوور علووى الودول األالتركيووز األ انصوب
الشووراكة العالميووة للتعلوويم ال ف. الوويمن والسووودان -(ك همووا ذات دخوول موونخف )يتين دولتووين عووربسووو  للتعلوويم 
 . التي تعاني من الصرا  مثل العراق وسوريا وفلسطينذات الدخل المتوسط  الدولب تعنى

مثووال اخوور علووى فشوول الحكووم العووالمي للتعلوويم فووي معالجووة مثوول هووذه التحووديات هووو الوودعم العووالمي ثمووة 
ملتحقوين بالمودارس  ،تقريبوال  ،طفوال السووريينجميوع األقبل الحورب كوان ف. م ال ججين السوريينغير الكافي لتعلي

(Save the Children, 2014) نصوفهم غيور ملتحوق بالمودارس فاآلن أموا ؛(A World at School, 
ة مم المتحودة ومنظموات دوليوجموعة من الحكومات والمانحين واأل، دشنت م1020كتوبر عام أفي  . (2015

إدراكووال منهووا  ،(No Lost Generation Initiative" )جيوول غيوور ضوواجع"ومنظمووات غيوور حكوميووة مبووادرة 
. طفال السووريينالذ  يهدد مستقبل جيل كامل من األلحاجة إلى عمل دولي هاد  لمعالجة التهديد المتنامي ل

 فويالتعلويم  قطوا تمويول اليونيسي   في سبتمبر قدرتو ، جزجيال إال تحقق لم يولكن التمويل ال زم لهذه المباردة 
الحاجوة لمثول هوذه  وقود تكوون .(Save the Children, 2014) حاليوال % 19مبادرة جيل غير ضواجع بنسوبة 

ن هيكل التعليم العالمي غير قادر على معالجة مثل هذه القضوايا فوي وضوعها أساس دالة على المبادرة في األ
 . الحالي

 عدادتأثير الحكم بواسطة األالدخل العالي وازدياد  الدول ذات الدخل المتوسط وذات

الدولي مثل البرنامج  ةفي التقييمات العالميالتي تشارك  والمتوسطيزداد عدد الدول ذات الدخل العالي 
االتجاهات في الدراسة العالمية  مثلو  ،مارات العربيةردن وتونس واإلقطر واأل، إذ يشارك كل من لتقييم الطلبة
ردن والكويووت ولبنوووان والمغووورب وُعمووان وفلسوووطين وقطووور البحووورين واأل، إذ يشوووارك كوول مووون والعلوووومللرياضوويات 

وقوود يووؤثر الترتيووب الووذ  تحققووه هووذه الوودول فووي هووذه االختبووارات العالميووة . مووارات العربيووةوالسووعودية وسوووريا واإل
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دل العوالمي أو أعلووى منووه فعلووى سوبيل المثووال لوم تحقووق أ  مون الوودول المشواركة المعوو. علوى السياسووات الوطنيوة
   .في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة

مثوول مصوور والمغوورب )زال العديوود موون الوودول ذات الوودخل المتوسووط تتلقووى الوودعم فووي مجووال التعلوويم يوو ال
 ،(مثل الفقر والبطالة وضوع  التعلويم وال ججوين)حيث تواجه هذه الدول العديد من التحديات  ،(وتونس ولبنان
 . ه التحديات في السلوكيات الوطنيةوقد تؤثر هذ

 دول مجلس التعاون الخليجي: إعادة التوازن للحكم العالمي للتعليم

 بعووو  هوووذه ولكووون  ،دول مانحوووة فوووي مجوووال التعلووويم ابحووود ذاتهووو يإن دول مجلوووس التعووواون الخليجوووي هووو
  .(Khan, 2015)على الرغم من ثروتها  -الدول في الوقت ذاته تعاني من ضع  في مجال التعليم

. خيوورة، ازداد نفوووذ دول مجلووس التعوواون الخليجووي علووى صووعيد الحكووم العووالمي للتعلوويمفووي السوونوات األ
 : مثلةفيما يلي بع  األو 

 وهوووو االجتموووا  العوووالمي  -1027م اجتموووا  التعلووويم العوووالمي للجميوووع لعوووا ُعملللان سللللطنة استضوووافت
لمي للتعلوويم الووذ  سووُيعقد فووي جمهوريووة قبوول المنتوود  العووا ،خيوور لجميووع شووركاء خطووة التعلوويم للجميووعاأل

 .مايو هذا العام 11-29من  الجنوبية كوريا
  مؤسسووة التعلوويم فوووق الجميووع  ومووؤخرال ( لتنميووة التعلوويم والعلوووم والمجتمووع)، ُتعوود مؤسسووة قطوور قطللرفووي

وهنوواك . للعديوود موون المشوواريع ابسووبب تمويلهموو ،بشووكل أساسووي ،وذلووك -لتعلوويمفووي امووؤثرين عووالميين 
 World Innovation)أخر  لمؤسسة قطر وهي موؤتمر القموة العوالمي ل بتكوار فوي التعلويم  مباردة

Summit in Education (WISE) (wise-qatar.org)) لنفسوها  هوذه المؤسسوةأسسوت ، وقود
 . مكانة بارزة بشكل سريع كمحطة للحوار العالمي في مجال التعليم

  1020ل التعليم، فبين عوام مانحة الناشجة بسرعة في مجاالدول ال من مارات العربية المتحدةاإلوُتعد 
 ذهوووبعلوووى التعلووويم،  مليوووون دوالر أمريكوووي 77 موووا معدلوووه موووارات العربيوووة المتحووودةنفقوووت اإلأ 1020و

بتشوووكيل  تهوووتمبووودأت  ،مثووول قطووور ،موووارات العربيوووة المتحووودةاإلولكووون . منهوووا لووودول غيووور عربيوووة% 26
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 Global)رأينووا فوي المنتوود  العوالمي للتعلوويم والمهوارات  كموا ،العووالمي حوول التعلوويموتشوجيع الحووار 
Education and Skills Forum (educationandskillsforum.org)  .)ضافة إلوى هوذا، باإل

 ال معروف ال مارات العربية المتحدة مزودفي اإل (GEMS Education)دارة التعليم العالمي إأنظمة  تعد
توودعم مشوواريع ( Varkey Foundation) ر  مؤسسووة فوواركيلخوواص، وذراعووه الخيووعالميووال للتعلوويم ا

مريكووووووووي أوالر ومووووووووؤخرال قوووووووودمت فكوووووووورة جوووووووواجزة عالميووووووووة للمعلووووووووم بقيمووووووووة مليووووووووون د ،التعلوووووووويم العالميووووووووة
(globalteacherprize.org) مريكيةأمعلمة  1025فازت بها عام ، وقد . 

 والكويلت ،ة الملوك فيصولمون خو ل مؤسسو ،المملكة العربية السعوديةثناء تمول كل مون في هذه األ 
 . مشاريع التعليم في الدول النامية ؛من خ ل الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

 
  خالصة القول

فووي منتصوو  مووايو موون انعقوواد المنتوود  العووالمي للتعلوويم فووي كوريووا  اآلن ونحوون يفصوولنا شووهر واحوود عوون
 1025هودا  لمرحلوة موا بعود عوام وعوة جديودة مون األقد تساعد مجم أنه في حينمن الواضح  باتهذا العام، 

هوودا  بهووذه األالحكووم العووالمي للتعلوويم والتوودريب بحوود ذاتووه  سوويتأثرالتركيووز علووى خطووة تعلوويم متفووق عليهووا، فووي 
التحوود  فووي معالجووة التعلوويم فووي الوودول العربيووة ذات الوودخل المتوسووط المتووأثرة بووالنزا   وموون شووأن. جزجيووال فقووط

ن يسوواهم فووي تحووول مووا فووي الحكووم العووالمي للتعلوويم أ عوواون الخليجووي كمووؤثرين عووالميينالتوصووعود دول مجلووس 
 . والتدريب
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 كلمة المحرر
 تعقيد وتنافس وتعاون: 5102ما بعد عام العالمي ومرحلة  الحكم

 دنبره ونوراكإكينيث كينج، جامعة 
 Kenneth.king@ed.ac.uk: لكترونياإل  البريد

 

 ميالعال الحكم ظلفي  5151مرحلة ما بعد عام  في الطريق إلى المميزة المراحل

تموام إن ونحون نتوقوع أ ،1027لقد طرحنا هذا العدد من نووراك نيووز فوي منتصو  شوهر ديسومبر عوام 
بعووين االعتبووار  أن نأخووذباسووتطاعتنا  نووه سوويكونكنووا نعلووم أ وكووذلك. بووات وشوويكال  قوود 1025خطووة مووا بعوود عووام 

 Education for( ESD))" جووول التنميوووة المسوووتدامةأالتعلووويم مووون "المراجعوووة النهاجيوووة لعشووور سووونوات مووون 
Sustainable Development)(UNESCO, 2014a; UNESCO, 2014b: 2; see Tang 

NN51) ، 1025مم المتحدة حول مرحلة ما بعد عام أللعام المين أللالتجميعي والتقرير، (UN Secretary 
General’s Post-2015 Synthesis Report)(UN, 2014)  .ن أ نودركفإننوا  ،ضوافة إلوى هوذاباإل

 Global)وفريوق التقريور العوالمي لرصود التعلويم للجميوع ( Education for All (EFA))تعلويم للجميوع ال
Monitoring Report (GMR)) ونتطلووع إلووى  ،1027ديسوومبر فووي مطلووع  ان قوود نشوورا مووذكرتهماسوويكون

 Education, Sustainability and the Post-2015: بعنووان 1026المتوقوع نشوره عوام  اتقريرهمو
Agenda (GMR, 2014)..  نموا الموضوو  األ ،لمراحول المميوزةمثول هوذه ايس لوه لحكم العوالمي فلواأما ول وا 

 . سيوضح األخير

تقريور نتوا  إفق علوى اعندما و  ،بارزة وفريدة من نوعها تاريخيةمم المتحدة مهمة ألالعام لمين األواجه 
ول الخطووة العالميووة الجديوودة للتنميووة فووي ء النقوواش حووومنووذ بوود  . 1025تجميعووي حووول خطووة مرحلووة مووا بعوود عووام 

االجتماعوووات والموووؤتمرات والمناقشوووات عووودد ال يحصوووى مووون  تووووالى ،1021فوووي يونيوووو عوووام  10+يوووو موووؤتمر ر 
قليموووي المحلوووي واإل-تويات علوووى جميوووع المسووو 1025والتقوووارير والمووودونات التوووي ناقشوووت مرحلوووة موووا بعووود عوووام 

مدونوة حوول  200كثور مون أت صودر أ على صوغر حجمهوا، ،راكحتى نو . متدنيوالعالمي والعالي والمتوسط وال

mailto:Kenneth.king@ed.ac.uk
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 ورقووات وأربووع 1025حووول مرحلووة مووا بعوود عووام نيوووز نوووراك مقالووة فووي  200، و(1)1025مرحلووة مووا بعوود عووام 
نتجوت فوي جميووع أُ جول مون الموواد التووي ن نتخيول العوودد الهاأ، ويمكون (Palmer and King NN51)عمول 

 لفيووووةهوووودا  التنمويووووة لألتحديوووود األكووووان  ،ونسووووبيال . التووووي مضووووت سوووونةال السوووونتين ونصوووو  خوووو لنحوووواء العووووالم أ
(Millennium Development Goals (MDGs)) لفيوة فوي شوهر قليلوة مون انعقواد قموة األأبعود  ،صوليةاأل

 .عملية أبسط بكثير ،1000نيويورك في شهر سمبتمبر من عام 

إلوى  ،بكول جورأة ،موم المتحودةألم لعواالمين أليسعى ا ،صفحة 74من  نفي جزء من التقرير الذ  يتكو 
ضووت فووي متووي الالسوونة القووراء بالمراحوول المميووزة فووي السوونتين ونصوو  ر هووذا الجووزء يووذك  و ". مووا تعلمنووا" أن يغطووي

لجووزء الثالووث هووو ا بشووكل أكبوور، ،جذب انتبوواه القووراءيولكوون الجووزء الووذ  سوو. 1025عمليووة مرحلووة مووا بعوود عووام 
هدا  والغايوات عادة صياغة األإلفرصة اآلن أن ثمة مين العام األ وير . "جندة الجديدةصياغة األ"المعنون بو

بطريقوة تعكوس طموحوات خطوة " (Open Working Group (OWG))التوي وضوعها فريوق العمول المفتووح 
هودا  السوبعة عشور الحفواظ علوى األ أن مون الممكونموين العوام األ ويور . (UN, 2014: 19)" نوعيةعالمية 

جوول زيووادة الوووعي أموون  ،يجووازال ا  ترتيبهووا بطريقووة أكثوور تركيووزال و عووادة إ"بوووموول المفتوووح  ولكوون التووي حووددها فريووق الع
  .(.ibid) "الضرور  على المستو  الدولي والتطبيق على مستو  الدولة

مووون " هووودا  السوووبعة عشووورالحفووواظ علوووى األ"ن العوووام مووويفكيووو  سيسوووتطيع األمهموووة صوووعبة؛ الن هوووذه إ
فريوق  نمووذ نوه عواد إلوى أيجازال من ناحية أخور   يبودو إاغتها لتكون أكثر يصعادة إ هالوقت نفسوفي  ،ناحية

موون أجوول  ،1025حووول خطووة مرحلووة مووا بعوود عووام  (High Level Panel (HLP))  الشخصوويات البووارزة
 النوعيوةالتحووالت "الية فريق الشخصيات البارزة استخدم فقد . (UN, 2013)التعامل مع هذه المهمة الصعبة 

مون تتكوون متكاملوة مجموعوة "العوام موين يقترح األ وكذلك. ال توضيحي ال هدف 21في توضيحها  تمالتي  ،"الخمسة
 أوصوى بهوا خطوة مووجزة وطموحوة"لوصوول إلوى لعضاء الهد  منها مساعدة الدول األ. "ستة عوامل ضرورية

ساسية تدابير الستة األن هذه الإالعام مين األ يقول ،الستة الضروريةتوضيح العوامل  وقبل. "10+مؤتمر ريو 

                                                           
(1)  norrag.wordpress.com. 
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تحوووول عوووالمي " سووويتمخ  عنهوووا ال،ن توووم تطبيقهوووا معوووإلتوووي االجوهريوووة ( الثمانيوووة)م بالمبووواد  تشوووير إلوووى االلتوووزا
  .(ibid. 19)" وحقيقي في مجال تنمية مستدامة

الفريوق هوذا أشوار  فقود. بطريقوة موا بنمووذ  فريوق الشخصويات البوارزةالثمانيوة شوبيهه   تبدو هذه المباد
لوم ، و (UN, 2013: 16)يور المنواخي والمودن وغيور ذلوك م والعدالوة والتغمثل السو " قضايا شاملة" ثماني إلى

الشوومولية  قضووايا( الثمانيووة)مووين العووام األ  مبوواد وكووذلك غطووت. بحوود ذاتهوواقاجمووة  ال أهووداف هووذه القضووايا تشوومل
العووالمي  والتماسووكقووة والشووراكة الدوليووة يوور المنوواخي والبيانووات الموثو نسووان والتغواالسووتدامة والعدالووة وحقوووق اإل

(UN, 2014: 19). 

اعد فوي تشوكيل قود تسو"ساسوية التوي ما هي إذال العناصور السوتة األ ،عين االعتبارب  وضع هذه المبادب
يووو  ستسوووتطيع هوووذه العوامووول السوووتة ك" شووواملة ونوعيوووة ومتكاملوووة  لتنميوووة مسوووتدامة  ودعوووم خطوووة ذات طبيعوووة

عادة ترتيبها بطريقة مركزة وموجزة  ال هدف 24الحفاظ على "ساسية األ  ."وا 

 والكوكلللب واالزدهلللار ألفلللرادوا الكراملللة: يتكوووون كووول عامووول مووون هوووذه العوامووول السوووتة مووون كلموووة واحووودة
  مون هوذه العوامول فوأ. الغور  منهوا وضويحلت بنودكل مون هوذه العوامول فوي ويتم تفصيل . والشراكة مساواةوال

ويووتم تفصوويل هووذا العاموول لتبيووان  فللراد،األالعاموول الووذ  يسووعى لووذلك هووو  إنيسووعى لتغطيووة التعلوويم والمهووارات  
. "طفالواألومعرفة وشمولية للنساء ضمان حياة صحية " ليشمل يتوسع فراداألوبهذا فإن عامل . الغر  منه

 مرحلوة موابالمتعلقوة ضوم الموواد بيجواز تحقيوق اإل فوراد، إلوىتحوت عامول األ ،موين العوامسوعى األوبعبوارة أخور ، 
 .(UN, 2014, paras. 69-71)والتعليم والتدريب التي تناقش الصحة  1025بعد 

 ،حوووول أموووور الصوووحة للمجتموووع الووودولي المخوووتص بالصوووحة 40و 69 نفقووورتيالليوووق علوووى التع وسووونترك
بطريقوة مركوزة " 1025فكوار خطوة مرحلوة موا بعود عوام لتعلويم ال تبودو بالتحديود إعوادة ألحوول ا 42فقورة الولكن 
 : يجاز في مجال التعليممنها توضيح محاولته التركيز واإل رادأربع التي ويجدر هنا اقتباس الجمل األ ."وموجزة

ومراهق بوات يشوكل، أكثور مون أ  وقوت شاب  مليار 2,2الذ  يمثله واليوم، فإن الواقع . 42
وسويكون . قوة ديناميكيوة ومسوتنيرة ومترابطوة علوى الصوعيد العوالمي تودفع نحوو التغييور ،مضى
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إدرا  احتياجوواتهم وحقهووم فووي االختيووار واراجهووم فووي الخطووة الجديوودة عووام ل حاسوومال فووي تحقيووق 
وتمكيوونهم  ،وموون الضوورور  إكسوواب الشووباب المهووارات المهمووة والتعلوويم الجيوود النوعيووة. النجوواح

بودءال مون مرحلوة الطفولوة المبكورة حتوى موا بعود المرحلوة االبتداجيوة، بموا  ،من التعلم مد  الحياة
ويجووب . العلوووم الرياضوية والثقافوةوالتوودريب المهنيوان، وكوذلك ذلوك مهووارات الحيواة والتعلويم فوي 

يصوووال المعرفووة فوووي بيجووة عمووول  ،تزويوود المعلمووين بالوسووواجل التووي تمكووونهم موون تحقيوووق الووتعلم وا 
 .عالمية امنة تحركها التكنولوجيا

بطريقوة  ،صوياغة الغايوات السوبعبة فوي إعوادة مين العام واجه مهمة شوبه صوعن األأناقشنا فيما سبق  
ضوافية السوبع والعناصور الث ثوة اإلفوي الغايوات توم تعوديلها قلوي ل و  ،"اتفواق مسوقط"فوي  عليهوا ُأجمعيجازال إأكثر 

 :أنها ، وهي42عدد من المشاكل في هذه الفقرة الملخصة  ثمةولكن . لمجموعة العمل المفتوحة

نهووا تشووير إلووى الووتعلم طويوول أالوورغم موون علووى و . قينعلووى حاجووات الشووباب والمووراه تركووز بشووكل أساسووي .2
ذكوور  ال تووأتي علووى أ  ،ومجموعووة العموول المفتوحووة" اتفوواق مسووقط"علووى خوو    فهووي، ،موود للشووباباأل

موون الووذين لوويس لووديهم القوودرة علووى  ،الشوومال والجنوووبفووي دول  ،المليووارمووا يقووارب أو  ،الكبووارلحاجووات 
طفال والموراهقين الحوق لجميع األ: "هذا الموق  حيث تقول (69)وتعزز فقرة سابقة . القراءة والحساب

 ."في التعليم
 أعوووادت وكوووذلكشوووارة إلوووى صووولتها بوووالواقع بطريقوووة غامضوووة، موووع اإل ،المهوووارات بطريقوووة مربكوووة ناقشوووت .1

فوي خطوة  ،0 فوي الهود  الذ  أد  إلى مشاكل عدة عندما قُودم أول مورة" حياتيةالمهارات ال"مصطلح 
ومجموعوة العمول المفتوحوة " اتفواق مسوقط"تجنوب كول مون وقود . في اجتما  دكوار عتوفير التعليم للجمي

 .مين العامفي تقرير األولكن ها نحن نراه مجددال  ،بحنكة المصطلح تمامال 
مور غير واضحة بالنسبة لع قة واقع الصوفو  االعتياديوة بموضوو   تزال األاللكن  ،المعلمين ذكرت .0

  ."بيجة عمل عالمية امنة"
التعلويم "و" التعليم من أجل تنميوة مسوتدامة"مصطلحات  ،بطريقة ملحوظة من هذه الفقرة ،ُغيب كوكذل .7

على الرغم من حث العديد من ، (Global Citizenship Education (GCED))" لمواطنة عالمية
سوقط وفوي مجموعوة العمول المفتوحوة فوي م تضمينها، على الجنوبية كوريايابان و الدول، بما في ذلك ال
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التعليم من أجل "القو  لموضو  " المؤتمر العالمي"تأييد بشكل أكبر  يثير الدهشةوما . ثبتت نجاحهاأو 
 . في ناغويا قبل أقل من شهر" تنمية مستدامة

مين العام المكون من تقرير األإشارات متعلقة بالتعليم والمهارات في مواقع أخر  من  هناك فقط بضع
القطووا  غيوور يوووفر فيووه فووي عووالم و  .همووة علووى هووذا موورتبط بووالتعليم والعموولممثلووة الاألوواحوود موون . صووفحة 74

ن ُأهمل ا  حتى و  -"لشبابباالعمل ال جق "ن يذكر التقرير أفإن من الحكمة  ،عمال في العالمالرسمي غالبية األ
تحوووول مفووواجل مووون العمووول ال جوووق إلوووى  ثموووةالتقريووور  مووونع مختلفوووة ضووومواولكووون فوووي . كبووور سووونال شوووخاص األاأل
سووويكون مووون ع مووات نجاحنوووا التأكووود موون حصوووول جميوووع : "هنووواك التعهووود التووالي وببسوواطة". ال جوووق لتوظيوو ا"

الناس، بمون فويهم النسواء واألشوخاص ذوو االحتياجوات الخاصوة والشوباب والمسونون والمهواجرون، علوى العمول 
 (. 41فقرة )ال جق والحماية االجتماعية والخدمات المالية 

التطورق لمجورد تلخويص جميوع  أكثور مونفوي مجوال التعلويم  أن يقدموهمين العوام ألكان بوسع ا ما الذ 
مون  ،نه كان باستطاعته السعي لموق  أكثر نجاحال حول التعليم والتنمية البشوريةإيمكن القول  الغايات السبع 

اعته رفووع فكووان باسووتط. نسووانخص الشوومولية والمسوواواة وحقوووق اإلوبوواأل ،مبادجووه الثمانيووة خوو ل االعتموواد علووى
دراسوة اثوار علوى كوان باسوتطاعته حوث مجتموع التعلويم  وكذلك. التعليم والمهاراتمستو  النقاش ليتضمن دور 

 ،لتنميوة المسووتدامة السوتة عشووراحوة واجتمووا  مسوقط علوى معظووم أهودا  غايوات التعلويم لمجموعووة العمول المفتو 
علوى سووبيل ف. اثوار مباشوورة علوى التعلوويم عشوورالتنميوة المسووتدامة السوتة  لعديوود مون أهوودا ل كوانبالمقابول كيوو  و 

، 25 ،20 ،2 ،6 ،1: ل المفتوحوةالمثال، تظهر مصلحات القدرات أو بناء القدرات في أهدا  مجموعوة العمو
 .7ضافة إلى هد  التعليم باإل 24

دراسووته فووي  إلووىنوودا ادمووز ان هووذا التحوود  بووين القطاعووات هووو بالتحديوود مووا سووعت أممووا يثيوور االهتمووام 
 The Education Link: Why learning is central to theبعنووان  1021ا التي صودرت عوام ورقته

post-2015 development agenda (Adams, 2012; King & Palmer, 2012). فوإن  كوذلك
مووا يقتوورح فريووق توووفير هووي خوور  لوويم وأهوودا  التنميووة المسووتدامة األهووذه الع قووة الديناميكووة المحتملووة بووين التع

التعلووويم "حوووول ، 1026المتوقووع فوووي عووام  الوويم للجميوووع وتقريوور الرصووود الوودولي دراسوووته ورصوووده فووي تقريرهموووالتع
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إلوووى هوووذا طموحوووات الفريوووق  1026ملخوووص تقريووور  يتضووومن." 1025عوووام واالسوووتدامة وخطوووة مرحلوووة موووا بعووود 
لمراجعوة ع قوة  (دكوار)صولية لخطوة تووفير التعلويم للجميوع هودا  السوتة األالتعلويم واأل نطواقبعد من أالمضي 

 :التعليم البينية مع أهم القطاعات التنموية

ساسووية الووروابط المتبادلووة بووين التعلوويم والجوانووب األ 1026سوويناقش القسووم الموضوووعي لتقريوور 
للمساهمة  تصور دور التعليمقد يعاد  ، وسيقدم كي 1025لخطة التنمية لمرحلة ما بعد عام 

المتبادلووة بووين القطاعووات سوويوثق التقريوور المبووادرات و . فووي خطووة التنميووة المسووتدامة الطموحووة
مثوول هووذه  تفضوويقوود و . وباسووتدامتهاليتهووا موون حيووث التكلفووة وبصوولتها بووالواقع عاالتووي تتسووم بف

. المبووادرات، بوودعم موون المؤشوورات بووين القطاعووات، إلووى التقوودم نحووو أهوودا  التنميووة المسووتدامة
(EFA.GMR, 2014:10; Benavot NN51). 

. أمووام هووذا التقريوور التجميعووي الخوواص متاحووةن موون االحتموواالت التووي كانووت ياحتمووال سووو ن اهووذومووا 
وللنهوووو   ،نسووواني ألهووودا  التنميوووة المسوووتدامة المقترحوووةفرصوووة لدراسوووة البعووود اإلال تبوووددتقووود  هنوووأولكووون يبووودو 

ويمكوون . اجتمووا  مسووقط ومجموعووة العموول المفتوحووة إلووى مسووتو  جديوودعلقووة بهوود  التعلوويم فووي تباالتفاقيووات الم
 .  خطوات إلى الوراء في مجال التعليم مين العام قد أعادنا بضعن تقرير األإالقول 

 بالحكم العالمي؟ 5151عام مين العام المراحل النهائية لمرحلة ما بعد ربط األ

يوولي اهتماموال  ،بالتأكيود ،تقريوره ولكون ،قد ال يكون األمين العام رفع مستو  النقاش حول هد  التعليم
 24وضووووع أهوووودا  تتكووووون موووون  موووونجوووودو   فهووووو يعووووي تمامووووال أالا . الحكووووم والقضووووايا الماليووووةموضوووووعي لال كبيووور 

لوذا فوإن . إن لم يتووفر التمويول لمثول هوذه الطموحوات ال،مؤشر  269مكونة من ووضع مجموعة أكبر  ،مجموعة
ن تتفوق علوى أو  ،%0.4 نسوبةن تصل إلوى ألدول المتقدمة على ا"ن أية في تقريره هو التوصيات الرسم إحد 

وهوو  .(UN, 2014: 29; Rose NN51)" نماجيوة الرسوميةة واقعيوة للوصوول إلوى المسواعدة اإلجوداول زمنيو
 مورارال ولوذلك يشوير التقريور . 5151خطة التنمية لمرحلة ما بعد عام  ال يمكن فصل الحكم عننوه أيعي بذلك 

بعواد هنواك تكامول حقيقوي بوين األخص إذا كوان وبواأل". الودولي"و" المسوؤول"و" الفعوال"الحكم وجود إلى ضرورة 
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إصوو ح اليووة الحكووم "ساسووية هووو فووإن أحوود المتطلبووات األ ،االقتصووادية واالجتماعيووة والبيجيووة للتنميووة المسووتدامة
 .(UN, 2014: 16)" الدولي

 ريبللتعليم والتدوأدوات الحكم العالمي  5151بعد عام االرتباطات المعقدة بين خطة التعليم لمرحلة ما 

تشوير إلوى بعو   1025ن نقاشوات واسوعة حوول مرحلوة موا بعود عوام أير  هذا العدد من نووراك نيووز 
الووذين يشووجعون  موون مختلوو  المجوواالتومووا التنووو  الكبيوور ألصووحاب المصوولحة . هنفوووذ الحكووم العووالمي وتووأثير 

ويشووير . ثير الودوليعلوى الهندسووة المعقودة للتوأ واضوح مثوالإال  1025مووا بعود لمرحلوة لجوانوب معينوة  ويودعون
 . مبادرة دولية صغيرة الحجمباستطاعتها حتى دعم " مؤسسية هاجلة شبكة"في هذا العدد إلى منيفي 

صوغير موون  جوزءموا هوي إال مجوورد  1025ن خطووة التنميوة لمرحلوة موا بعوود عوام أهنوا  ننواقشننوا ال ولك
إن خطوواب مرحلووة مووا بعوود عوووام عديوودة، كمووا علووق مجووراث فوووي هووذا العوودد، فوووبطوورق . الحكووم العووالمي المفعوول

 ،(كموا فوي ورقوة جووينج)بالخطوة المناسوبة  ،بشوكل كبيور ال، يزال مرتبطالفيما يتعلق بالتعليم والمهارات  1025
ولوذلك . دوات المهوارات العالميوة المفعلوةأأمثلوة قويوة علوى أدوات التعلويم العوالمي أو  " العوالم الوواقعي"بينما في 

 ،جوودة التعلويم كسولعة عاموة المسوؤولة عونمون خو ل الحكوموات، هوي  ،الدولوةن أ"وفإن اتفواق مسوقط متمسوك بو
" ن للتعلوويمو ن اخور و ن ومعنيوو المجتموع الوودولي والمجتمعوات والعواج ت والمتعلموو التووي يقودمهاالمسواهمات  مدركوة

(UNESCO, 2014c: 2). 

مووول ال جوووق فوووإن لغوووة اجتموووا  مسوووقط المختوووارة بحوووذر حوووول حوووق الحصوووول علوووى المهوووارات والع كوووذلك
من الكبار سيكون لديهم المعرفة والمهارات للحصول % قل من الشباب وصعلى األ% ،  س1000بحلول )"

على العمل ال جق والحياة الجيدة من خ ل التودريب والتعلويم المهنوي والتقنوي والثانويوة العليوا والتعلويم والتودريب 
أدوات التعلويم والتودريب "د الخمسوة الخاصوة بمجوراث حوول بعوان األعوبعيدة كل البعد "( ما بعد المرحلة الثانوية

مجموعووة مبووادرات التعلوويم والتوودريب المهنووي فووي ، فووإن وكووذلك(. يضووال بيلتوفووت فووي هووذا العووددأانظوور " )المهنووي
ن تكوون أ، مما سواعدها علوى "النقاشات العالمية والسياسات والنماذ "عها تقريبال يعليها جم تفريقيا أثر أجنوب 

ن تعووود هوووذه أ؛ ولكووون يمكووون (بيليوووو  هوووذا العووودد" )مووون أكثووور خطوووط التنميوووة تقووودمال علوووى مسوووتو  العوووالمواحووودة "
 بوودأت الهنوود أيضووال (. المرجووع السووابقانظوور " )أقوول نجاحووال إن لووم تكوون فاشوولة بامتيوواز"السياسووات عنوود التطبيووق 
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  حود يوضوح هوذا دور أإلوى  ولكون ،ة المهواراتينافس أكثر البرامج العالمي طموحال في مجال تنمببرنامج قد ي
 (.ميهروترا هذا العدد)للنقاش  ال مفتوح هذا السؤال يزال  ما هني والتقنيمالحكم العالمي في التعليم والتدريب ال

 أو قنواتهمصادر فكرة الحكم العالمي وروافده 

عليوة اءة والفالكفوا"دارة العاموة الجديودة؛ مون مبواد  نيوليبراليوة مرتبطوة بواإليأتي مصدر الحكوم العوالمي 
 Auld)" الجودة"لحاح المتواصل على يتم السعي لها عن طريق اإل هي مباد و  ،مثلة عليهانتاجية هي األواإل

NN51).   ولود أوير  . أصبحت أكثر انتشارال فكار حيث هذه األ" تعميق"تاريخ يوجز روبرتسون في هذا العدد
والووذ  الووذ  ال مفوور منووه  ،؛ ولكوون التبسوويط"لحكووم العووالميا لفكوورةساسووية القنوواة األ"هووي " البيانووات المقارنووة"أن 

موور الووذ  يتطلووب األ ،فووي المقارنووة بووين البيانووات صووعوبة" أن ثمووةهووو  ،بعبووارات جريووك فووي هووذا العوودد يوورتبط
واحووودة  يمكووون " حقيقيوووة" ةأنوووه ال يوجووود رؤيوووإلوووى ولوووذلك تشوووير جريوووك ". المعرفوووة الغريبوووة أنووووا اسوووتبعاد بعووو  
داة تعلويم واحودة أو أداة أولوذلك ال يوجود . (PISA)ج الدولية كالبرنامج الدولي لتقييم الطلبوة البراماكتسابها من 

انظووور " )القيموووة مقابووول الموووال فوووي التعلووويم الووودولي"وال يوجووود نسوووخة متفوووق عليهوووا لموووا يشوووكل  ،واحووودة للمهوووارات
NN47.) 

 التعليمخرى السابقة للحكم العالمي في المصادر األ

موم عو ن األإفوي التعلويم فوي قي للحكم العوالمي ساسي والحقييجاد المصدر األإ نابوسعن إيمكن القول 
وهووذا . التعلوويم كسوولعة دوليووة عامووة يوضووح هووذا الوجووه اآلخوور للحكووم العووالمي ظهووورو نسووان؛ المتحوودة لحقوووق اإل

 :مختلفة فيما بين الدول في ث ث مناح  ( أداة)أيضال، كما يشير فريدريكسين، يتطلب اتفاقات 

 .المخاو  المشتركة معالجةهدا  من أجل بلوغ األ/ترام القوانيناح .2
  .وجود اليات لقياس التقدم .1
 .يصادقون على االتفاق االلتزام بالواجبات على من فر /تدابير لتحفيز .0
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هووذا العوودد أن التشووجيع علووى مثوول هووذا الوونهج فووي التعلوويم موون خوو ل الحكووم العووالمي يوور  كووورودا فووي 
نفوذ على مستو  دولي والسياسات الدولية والمعوايير والمؤشورات ذات الد  والمفاهيم من المبا ةيوضح مجموع

 .الدولية

 المقدمة للتعليم  للمساعداتالحكم العالمي 

مجووال التعلوويم فووي التووي تُقوودم  للمسوواعداتفووي هووذا العوودد أن فاعليووة الحكووم العووالمي  يوودرك فريدريكسووين
 ". تجعلنا راغبين بالمزيد"

بطريقة سحرية على المخرجوات التوي بودورها تعمول  ال ؤثر ميم كسلعة عالمية عامة ال يبدو التعل إن توفر
وينطبوق . بناءل علوى الغور  ومسوتو  التعلويم ومنطقيوة األموور علوى مسوتو  الدولوة ،على تحديد توزيع المعونة

 كوانومهموا . عالميوةعلى مفاهيم التعليم من أجل تنمية مستدامة أو على التعليم من أجل مواطنة  أيضال  األمر
ة إلوووى مراجعوووة دقيقوووحتوووا  يأيضوووال  والتووووالي، فهووولووودول معينوووة، مثووول اليابوووان وكوريوووا الجنوبيوووة علوووى  ال جوووذابذلوووك 

 .هدا  والمباد  الضروريةاأل ن تكون متماسكة في وجه أولوياتأرادت أن إ ،للمؤشرات المحتملة والمقاييس

عموال القوديم للتضوامن ؛ التخلوي عون جودول األونوة المشوروطةنسوخة جديودة مون المعلظهور  كذلك ثمة
االعتمواد الوذاتي "ولو" مباد  اليوم الجديودة"ل واستبدا( جيونغ في هذا العدد" )حصول على التنميةفي ال الحق"أو 

 .به "اقتصاديال والمنافع المتبادلة

حاليوال  هنواك مصولحةف ،فوي اليابوانومرجوي  اواضوح جودال فوي هوالنود أن هوذاإلوى  (NN51)بورين  يشير
وتجلوووب الفاجووودة لمشووواريعها  ،فوووي تووودويل جامعاتهوووا أيضوووال  تسووواعدنماجيوووة الرسووومية ن المسووواعدة اإلأفوووي ضووومان 

(Okitsu NN51) . قود يكوون تشوجيع  وكوذلك ،ساسويةأأولويوة " ةيابانيال الصبغةالمساعدات ذات "تعد مجددال و
 1027الرسوووومية الجديوووودة لديسوووويمبر عووووام  نماجيووووةفووووي ميثوووواق المسوووواعدة اإل ال ساسوووويأ ال التجووووارة اليابانيووووة عنصوووور 
(Yamada NN51) . الكفوواءات الرجيسووية فووي "فووإن المعونووة فووي النوورويج تووزداد انحيووازال نحووو مووا ُيعوود  وكووذلك

 .(Buchert NN51)" رويجنال
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نوه ال يوزال أفمون الواضوح  ،خيورةات األالدوليوة للتعلويم فوي السونو  المسواعداتوعلى الورغم مون انخفوا  
ول يخصوص لودال جهة فمن . (Fredriksen NN51)ت في عمليات التخصيص المرتبطة بها اخت فاهناك 

ن القووارة أولكوون هووذا ال يعنووي  ،المخصصووة للتعلوويم المسوواعدات كوولموون % 14إال  فريقيووةجنوووب الصووحراء اإل
رات الحجوم الكامول ونطواق مبواد"ن ألعودد يكتب تروديل في هذا او ". على المساعدات االعتماد" تجاوزت مرحلة

فريقيوا فوي العقود الماضوي أوال المسوتدانة فوي مواألكميوة "وأن  ،"فريقيوا هاجول جودال أالتعليم الممولة من الخار  في 
العديود مون فقيوا، يفر أليس هذا هو الموضو  فحسب، كما هو الحال في جنووب  ،ولكن ."الدوالرات ملياراتيبلغ 

جووودواها علوووى بو القوووارات، دون التفكيووور مطوووالل أصوول مووون خوووار  الوودول م توووأتي باألالتوودخ ت فوووي مجووال التعلوووي
و معنوووى اخووور للتعلووويم مووون أجووول تنميوووة أن يكوووون هوووذا وجوووه اخووور أومووون المحتمووول . و اسوووتدامتهاأالمووود  البعيووود 

 .مستدامة

 المتعددة للحكم العالمي على المستوى المحليوجه دراك األ إ

البرنووامج الوودولي لتقيوويم مثوول  ،حسووبالحكووم العووالمي للتعلوويم عبووارة عوون تصوواميم مرجيووة ف، لوويس بووالطبع
هوو أيضوال عبوارة عون ف ،(Programme for International Student Assessment (PISA))الطلبوة 
فيهووا " مقووتنُ "قود يكووون هووذا سوولبيال مثوول الطريقووة التووي . علووى الصووعيد المحلووييظهوور فيووه التووأثير العووالمي كول مووا 

" ول إلرضوووواء الشووووركاء التقنيووووين والموووواليين الوووودوليينوذلووووك فووووي المقووووام األ" ،بنووووينمعوووودالت النجوووواح فووووي دولووووة 
(Fichtner NN51)فوي لنوودن هومبك منطقووة يجابيووال كموا هوو الحوال فووي مدرسوة ابتداجيوة فوي إأو قود يكوون  ؛، 

و بوواقي أو شوونغها  أورة فو سوونغاأ افنلنوودء فووي اسووو " فضوولالووتعلم موون األ"وبوو ،بقوووة ،حيووث يووؤمن موودير المدرسووة
نموا  ووضويعة،سريعة  تقليداسة يبسوليس لهذا ع قة . مناطق المملكة المتحدة تعلوم تودمج بوين القوديم اسوة يسوا 

 نشوعرموور فوي سوياق ممتواز عنودما نور  األ وأحيانال  ،غالبال تُبنى عملية التعلم على عملية تعلم سابقة: "والجديد
 .(Grove NN51)" ساسو مفهوم موجود في األأو تطويرها لننه  بفكرة أ تطبيقهافي الثقة ب

 نقل تجربة عالمية قد تؤتي أكلها بسرعةو الوطني فإن من المغر  أبالنسبة للسياسي المحلي بالطبع، 
خاصوية تحديود -سومات النقاشوات حوول التعلويم فوي تشويلي مونوهذا . على المستو  المحلي وتفضي إلى تحول

بعوو  "هنوواك  ،وبالمقارنووة. "أجوول تطبيووق سووريع"و كوريووا موون أو فنلنوودا أو سوونغافورة ألوويم فووي اليابووان معينووة للتع

https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FProgramme_for_International_Student_Assessment&ei=r54oVeScMYK6aarVgJgK&usg=AFQjCNEVQXDqty7z4iHyTFQStsXBN00-Ew&sig2=ygF-9aWm1YxROZqC9iz5iw&bvm=bv.90491159,d.d24
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 هواأو أن .(Schiefelbeins NN51)" 2920صو ح بامتيواز منوذ عوام إعليقات حوول تجربوة فنلنودا كتجربوة الت
 00حكوموة و 10 امتودادعلوى  نجحوت" شكل التعليم العام الجيود النوعيوة عليه ن يكونأرؤية ملهمة لما يجب "

خير الذ  حققه طلبة شنغها  موؤخرال هوو ن النجاح العالمي األإ !(Williams NN51)في فنلندا  ال مختلف ال وزير 
بعبووارة أخوور ، إن سوور تعلوويم الرياضوويات . نتيجووة مجموعووة معقوودة موون العديوود موون الممارسووات التقليديووة والحديثووة

مكانيووة الووتعلم المتبووادل حسووب إهنوواك بعوو  التوووتر بووين ولووذلك فووإن  .(Wan NN51)الصوويني لوويس بالسووهل 
البرنووامج فوي   المعوايير العالميوة، كموا هووي موضوحة فوي التبوادل الحووالي بوين بريطانيوا والصوين اليوووم، وأ  شوق

بووديل موثوووق بووه لنظووام "نووه أعلووى  ُيسووو ق، (Yonezawa NN5)   بوورامج أخوور  أو أالوودولي لتقيوويم الطلبووة 
 Auld)التعلويم والتنافسوية االقتصوادية العالميوة عنووان يسووق تحوت جوودة  ،س المال البشر وراق المالية لرأاأل

NN51).  

 5151آخر المراحل قبل سبتمبر 

ستسووتمر النقاشووات حووول أسووس اجتمووا  مسووقط ومجموعووة العموول فلوويس ببعيوود،  1025ن سووبتمبر أمووع 
هووودا  السوووبعة إلوووى مؤشووورات األ كون هنووواك ضوووغوطات مووون أجووول ترجموووةوسوووي. المفتوحوووة حوووول غايوووات التعلووويم

ليس ألن هناك بع   ،ممارسة تقنية وسياسيةأن ذلك يعد من الواضح و ، (Raikes NN51)بطريقة مناسبة 
لمواطنوة عالميوة تتحود  والتعلويم  ،جل تنمية مستدامةأعليم من تالتطلعات نحو الغايات السبع مثل المهارات وال

 Yoshida)"   مؤشووورات مقبولوووة علوووى المسوووتو  العوووالمي"يجووواد إهووول بحوووق نسوووتطيع . بسووويطةمقووواييس أيوووة 
NN51) ة جوول تنميووة مسووتدامأ  فووي حالووة المعلمووين والتعلوويم موون   إن التحوود  فووي فعوول هووذا موضووح بشووكل قووو

ضووافة إلووى هووذا يجووب باإل. س بووارون وبووونج فووي هووذا العووددوالوو  وشووايفر وفووارج لوود والتعلوويم لمواطنووة عالميووة 
مون  ن العديدإبل  ومؤشراتها فحسب، يةغا 269شرات؛ فالموضو  هنا ليس المؤ  مراعاة الحجم الهاجل لتطوير

نوه قود يصول مجموو  أيشوير هوذا إلوى و . توم تحديودها علوى مسوتو  وطنوي ها،ن لم يكن معظمإ ،الغايات السبعة
غايوة  269و ال هودف 24ودولة مشتركة فوي هوذا التمورين  100ن هناك حوالي إإذا قلنا  ،07،000الغايات إلى 

(Nick Burnett to King, 14th December 2014). األمور ! وهوو عودد كبيور بالنسوبة للرصود الودولي
  .(Klees NN51) ال قادم ال عام 25لوفي وظاجفهم مستقرين بقي المجات من المختصين التقنيين يقد الذ  
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العديود ، سويكون هنواك 1025تمبر ن نصل لسبأ، وفي المراحل المميزة القادمة إلى 1025خ ل عام 
ثووم  ،بريوولإفووي  العووالمي لرصوود التعلوويم للجميووع تقريوورالتوووفير التعلوويم للجميووع و مثوول خطووة المميووزة ن المراحوول موو

نعقد يسووكوذلك . بابا في يوليووأديس أومؤتمر التمويل والتنمية في  ،رياالمنتد  العالمي للتعليم في مايو في كو 
سوينعقد فوي ينواير، والوذ  مثول تقيويم المنطقوة العربيوة الوذ  ما تبقى من اجتماعات تقييم توفير التعليم للجميع، 

العديود  وسويكون بوود .(Khan NN51) توزال تتبلوور الضوافية لخطوة التعلويم التوي إهموة مقود يشوجع اقتراحوات 
مووور ن األألمحاولووة ضوومان  ،قريوورهفووي تحووول التعلوويم  المقتضووب العوواممووين األ حووديثمووع موون المعلقووين التفاعوول 

حتووى فووي هووذه المرحلووة  ،نووهإلووى أ وسيشووير الووبع . قوواشن تووزال علووى طاولووة الالالتقريوور فووي  التووي لووم يووذكرها
ورد فوي قاجموة غايوات الحكوم الوذ  ساسي جودال إلدارة التعلويم أو اش مناسب حول الدور األالمتأخرة، ال يوجد نق

عمول مقواييس فرقوة /الوبع ، مثول اليونسويكو وسويظل بوود .(Al Rawahi NN51)التعليم في اجتما  مسوقط 
فوي  ،كل طفل تعلمهينبغي لهمية البالغة لمنهج عام وخاص بالدول يحدد ما التركيز على األالتعليم بوكينجز، 

 Anderson)بتاتوال " مونهج"حيث ال يوذكر مصوطلح  ،والقراءة في اتفاق مسقط الحساب إاليذكر فيه ال سياق 
NN51).  ومون التعليم والصراعات في اتفاق مسوقطيب ذكر أ  شيء حول يتغ عنقول الشيء ذاته ويمكن ،

  .(Naylor NN51) ومكانته" للتعليم في الصراعاتالحكم العالمي "حاجة للتفكير في معنى  ثمةقد يكون  ثم

 والغايات دئالتوازن بين المبا

ة المتعلقووة بووالحقوق بوودالل موون االهتمووام بووالكم موون وجهووة داتفوواق مسووقط يوضووح األجنوو أنأننووا ذكرنووا مووع 
بووأن التركيووز، علووى خوو   جووومتين، أكبوور بكثيوور اآلن علووى  فينبغووي اإلقوورار ،واحوودة موون الحكووم العووالمينظوور 

مسووتو  جووومتين يوودو  صووداه علووى عوو ن إالتووي جعلووت ، ولوويس علووى المووواد العشوور المرادفووة ،الغايووات السووبع
 1025مووا بعوود عوووام خطوووة التعلوويم لمرحلووة رؤيووة "اتفوواق مسووقط بعنوووان  فوووي جووزءال  ثمووة نأونشووير إلووى . العووالم
الهوود  "بوووإال علووى القليوول موون النقوود مقارنووة  الجووزءولووم يحصوول هووذا . وهووو أقوول موون صووفحة" هوواونطاق جهوواومباد

الثمانيووة مقابوول   مووين العووام حووول المبووادمووا قلنوواه عوون تقريوور األ هووذه الجووزء يشووبهو " والغايووات العالميووة الشووامل
 . خيراأل الموضو وقد ركزنا على  ".ساسيةاأل ةعناصره الست"
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يجسود  ،فوي مجموعوة العمول المفتوحوة الذ  تم تأكيده ،ن اتفاق مسقطأوبعبارة أخر ، وعلى الرغم من 
ه الغايووات إلووى وترجمووة هووذ. ال علووى المبوواد علووى الغايووات  منصووبساسووي ن التركيووز األأأجنوودة الحقوووق، إال 
نهوا أى مركوز هوذه العمليوة التوي يبودو إلويشوير اختوراق الكوم هوذا و . ولويوة مجتموع السياسواتأمؤشرات كميوة ُيعود 

 .   على الحقوق مبنية

 علوىتين كان لها تأثير بوالغ ماجتما  جو ب ارتبطتالتي ولية األقليمية وبالمقارنة، فإن االجتماعات اإل
يبدأ منذ التعلم " :جل معلمي مرحلة الطفولةأساسية من دخال الجملة األإولذلك تم خ ل هذه العملية .  المباد
 .(UNESCO, 1990a)ع ن جومتين إمن  5مادة الفي " دةالوال

أن يووولى  1025مووا بعوود عووام  خطووة مرحلووة عمليووة الوصووول إلووىلشووهر التسووعة القادمووة األونأموول فووي 
مهووارات والتفوواع ت تعلوويم والوالطموحووات حووول ال ةالمسووؤولة عوون التنظوويم والرؤيوو  هتمووام للمبووادالمزيوود موون اال
فوووي االجتماعوووات التوووي عقووودت قبووول ن أ ومموووا يجووودر بالوووذكر. المقترحوووةخووور  يوووة األهووودا  التنمو بينهوووا وبوووين األ

 Meeting basic learning needs: A vision for theجوومتين كوان هنواك مسوودة متووفرة بعنووان 
1990s (UNESCO, 1990b) .  شوهرب جوومتين قبولصفحة  264ونشرت هذه المسودة التي تتكون من، 

 Framework for)  "عمولالطوار إ"تقريور دلوة والدراسوة لمووواد جوومتين و نوة مون األقاعودة ثميهنواك  توزال الو 
Action) ن قاجموة فوي المحتويوات تتكوون ن هناك أ  شيء حاليال أبعود موأوبالمقابل، ال يبدو . لمؤتمر جومتين

 Framework for Action on) "1025خطوة التعلويم لموا بعود عوام  طوار عمولإ"ربع صوفحات ُتسومى أمن 
Education Post-2015 ) (UNESCO, 2014d).  

 5151لخطة التعليم في مرحلة ما بعد عام  من مختلف المجاالتلخطاب يمثل المعنيين دلة قاعدة األ

يسوتثمروا فوي تووفير أال القوادم  "لعمولاإطوار "تقريور لن يكون من مصلحة هؤالء المسوؤولين عون كتابوة 
التوصول " ، وهوركة بين الوكاالت لجومتين في تقريرهمتاللجنة المشكالذ  حددته  ،قاعدة أدلة قوية لمقترحاتهم

وعندما رغبت وزارة التنميوة الدوليوة  .(Meeting Basic Learning Needs)" ساسيةت التعليم األإلى حاجا
بحوووث دقيوووق  إجوووراءأيضوووال علوووى  هوووي شوووجعتولويوووات مجموعوووة جديووودة مووون األ فوووي تحووور  (DFID)البريطانيوووة 

 .(Levesque NN51)العولمة وتنمية المهارات وغير ذلك  وعاتموضللمراجعات في 
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 ،م المتحودة فوي تقريورهموأللعوام المين األنهاء المهمة التي بدأها إب" إطار العمل" تقرير قومين أويفضل 
سويكون بوسوع وبفعول هوذا . الجديودة المقترحوةدلة وقاعدة الحقوق لمجموعوة غايوات التعلويم والنظر في قاعدة األ

. خور األالطفولة المبكرة والغايات مثل االستثمار بتنمية مرحلة  ،وضح المادة الغنية المتوفرة حاليال ين أ التقرير
تقريور  مون فكوارأ تقوديم" طوار العمولإ"سوتطيع يلمستدامة علوى سوبيل المثوال، سجل التنمية اأبالنسبة للتعليم من 

من الزمن  ال خير للمرحلة التي استغرقت عقدألوهو التقرير ا ،(The future we want) "المستقبل الذ  نريد"
 .(Tang, NN51; UNESCO, 2014a)للتعليم من أجل التنمية المستدامة 

. شارة إلى قواعد البيانات الهاجلة المرتبطة بأهم منظمات المجتموع المودنييضال اإلأحتا  يسذلك ولكن 
ة مفصوولة علووى نحووو دقيووق جوودال مرتبطووة فووإن هنوواك قواعوود أدلوو ،وكمووا أشووار مجووراث بشووكل مقنووع فووي هووذا العوودد

 (Annual Status of Education Report (ASER)): "تقريور الحالوة السونوية للتعلويم" بمنظموات مثول
 .في بنغ ديش CAMPEوفريقيا أفي شرق  Uwezoو

أخووذ بعووين االعتبووار أهووم ال عبووين ين أإلووى " لعموولاار إطوو"تقريوور حتا  يوعلووى مسووتو  مختلوو  جوودال سوو
 البووريكس وسوويعني هووذا االنتبوواه إلووى مووا يقترحووه وزراء التعلوويم فووي دول.  ينتمووون إلووى الشوومال العووالميالووذين ال

(BRICS)  فوي مجوال تعواون دول الجنووب العوالمي فيموا بينهوا (Akoojee and Monks NN51; Niu  
NN51)  تتواصووول  نفسوووه وفوووي الوقوووت. فوووي التعووواون بوووين دول الجنووووب والشووومالليونيسوووكو ابموووا فوووي ذلوووك دور
فريقووي وخطتووه التنمويووة مووع االتحوواد األ ،(FOCAC)فريقيووا والصووين أعوون طريووق منتوود  التعوواون بووين  ،الصووين

(Common African Position on the post-2015 development agenda)،  التوي طوورت فوي
 ،1025د حووول مرحلوة مووا بعوو" جنوبيوة"هموال رؤيووة إنوه تووم وال نقوول هنووا بأ. (Zhang NN51) 1027ينواير 

 ,King and Palmer)المرحلووة القادمووة لوورن مصوودره الشوومال العووالمي  معظووم النقوواش حووول، ففووي الواقووع
2013).   

 ،لتواصوووول بشووووكل جوووود  مووووع هووووؤالء الووووذين يتكلمووووون بالنيابووووة عوووونهمعلووووى انحووووث دول الجنوووووب  نوووواولكن
فوووق التفكيووور علوووى ألضووويق  فعووواالل  ال حيوووان ع جوووقووود تكوووون فوووي بعووو  األ ن رؤيوووة عالميوووةأدراك إضوووافة إلوووى باإل

علووى دولووة مثوول الهنوود بأنهووا  ال وجهووة النظوور العالميووة تعليقوو تقوودموقوود  .(Manzoor NN51)المسووتو  الوووطني 
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أ  مؤشورات عودم وجوود  ُي حوظ هنفسووفوي الوقوت  ،تفتخر بقانون الحق في الحصول على التعليم الخاص بهوا
فوي  بوهدور البسويط المنووط دولي لتقيويم الطلبوة الوالبرنوامج الو يلعوبوقود  .(Varghese NN 51)علوى الوتعلم 

 Castro)ى قيود الحيوواة اليووممووازال علو ،كمووا وصوفه رونالوود بوور ،"موور  الودبلوما"دولوة بحجوم البرازيوول حيوث 
NN51) .  
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 ال التعليم جتطور الحكم العالمي في م

 سوزان روبرتسون، مركز العولمة والتعليم والمجتمع، جامعة بريستول
 S.L.Robertson@bristol.ac.uk: البريد اإللكتروني

 

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

توضووح تزايوود حجووم الحكووم العووالمي فووي تاريخيووة  موون زاويووةالحكووم العووالمي  ن نوور أموون المهووم جوودال  :الملخلل 
 وتزايود عودد ،ونقلهوا مون الع قوات الدوليوة إلوى قطاعوات أخور  بموا فوي ذلوك التعلويم ،خيرةاألالخمسين  السنوات

 .  االدولة وخارجه الفاعلين المرتبطين به على نطاق

 مفهوم الحكم العالمي

زمووة ألتجوواه اغضووب عووارم عوون  نتجووت ،التسووعينياتفووي  بوورزتظوواهرة لمي الحكووم العووا توور توجوود نزعووة 
لتوي عون اجتموا  بريتوون وودز اولكون المؤسسوات التوي انبثقوت . اتياالقتصادية السياسوية العالميوة فوي السوبعين

ة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واليونيسكو ومنظمة العمل الدولي)الثانية  ظهرت بعد الحرب العالمية
فوي قودرات الحكوم العوالمي " ال ضوعف"نسوميه ما قد ب تتص بدأت كانت قد ( ومنظمة التعاون االقتصاد  والتنمية
؛ وهي اتيطرأ تغيير على هذه القدرات لتصبح حاسمة منذ التسعينوقد . في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية

    .(Held et al., 1999; Mittelman, 2004) ال جديد ال عالمي ال عصر  ،على نطاق واسع د،الفترة التي تع

ات كطريقوووة للحوووديث عووون الحاجوووة لتنظووويم الع قوووات يظهووور مصوووطلح الحكوووم العوووالمي أوالل فوووي السوووبعين
ولووى ن الجووذور األإلووى أ (697 :2010)وفربييووك أيشووير و . الدوليوة المتبادلووة فووي غيوواب سوولطة سياسووية شواملة

 ال ن يكوون مرتبطوأالوذ  يميول إلوى  ،للمصوطلحالتجسويد الحوالي  ر بكثيور مونبأكبقدر للمصطلح كانت راديكالية 
مثول ريتشوارد  ،أول المؤيودينأن قضوية  (op. Cit: 697-8)وفربييوك أ وينواقش. بوالحكم العوالمي لورأس الموال

لحكومووات التقليديووة للوودول فووي مواجهووة المشووك ت التووي تجوواوزت مجووال اأوجووه قصووور  "...ركووزوا علووى  ،فالووك
قود يحقوق الحكوم علوى  ،وفوي رأيوه". وعلوى الطبيعوة غيور الديمقراطيوة للتنسويق الودولي لللسياسوات ،الدول الفردية
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ات السلطة يات والثمانينيالدول الوطنية في السبعين ظلتولكن . نطاق دولي الكثير للتغلب على هذه التحديات
 .المسيطرة على مجال الحكم

بعوود وذلووك  ذ  حضووور، مكانووة كمفهوووملمي اكتسووب الحكووم العووا إذات يتغيوور هووذا الوضووع فووي التسووعين
خصوصوال  -التكنولوجيوةالتطوورات  ظهورو سياسي العمل بالنيوليبرالية كمشرو  بدء و  تييانهيار االتحاد السوفي

بتمثيول  (لمتحودةخصوصوال الواليوات ا)دعواء الغربوي الا أموام تييالتحد  السوفي خسارة تغير قد "...  وف. الرقمية
أصووبح  ،عووالميخيووار التخلص موون بووو . كبيوورال شووروط النقوواش حووول السياسووة الدوليووةرال تغييوو ةالمصوولحة المشووترك

كأسوولوب توووافقي مثووالي خووال  موون الخصوووم إلدارة " الحكووم العووالمي"باإلمكووان تشووجيع نسووخة غيوور سياسووية موون 
 ،كمشورو  سياسوي هاوفيموا يتعلوق بتعميوق النيوليبراليوة وتوسويع (Overbeek, 2012: 698)." شوؤون العوالم

نتيجووووة لعمليووووات مرتبطووووة بشووووكل واسووووع  م تغييرهووووا،لوووودول الوطنيووووة والنظووووام العووووالمي تووووفووووإن قوووودرات وسوووويادات ا
لووم تعوود الوودول و  .(Wilkinson, 2002)تووؤثر علووى التجووارة الحوورة  التوويبالضووغوطات موون أجوول نووز  العواجووق 

فقوود انضووم إليهووا مجموعووة  .هووم فووي النظووام العووالميأو األ( ن كانووت كووذلك بالفعوول يومووال إ)الوحيوودة  هووي الوطنيووة
وصول هوذا التطوور  وقود .لحودود الوطنيوةل عوابرةجديدة من السولطة  متنوعة من الفاعلين الذين يمارسون أشكاالل 

 International Commission on Global)أقصووواه فوووي تقريووور اللجنوووة الدوليوووة للحكوووم العوووالمي 
Governance  .) العديود مون جوانوب الحيواة االجتماعيوة نقلوة  رقميوةتطور السوريع للتكنولوجيوا النقل ال ،وأخيرال

 .جديدة ل تصال والترابط بين الدول اتخذت أشكاالل  ،نوعية

لحكوم العوالمي لظهرت مواد كثيرة ومميزة حول الحكم العالمي نتيجة لهذه التطورات مع تعري  روزينو 
تعري  اللجنة الدولية للحكوم أما  .(cf. Rosenau and Cziempiel, 1992)" الحكم دون الحكومات" بأنه

الطوورق التووي يسووتطيع موون  العديوود موون: "نووهأكثيوورال مووا ُيشووار إليووه علووى  فكووذلكالعووالمي لحكووم مصووطلح الالعووالمي 
وهووي عمليووة مسووتمرة تسووتطيع اسووتيعاب . فووراد والمؤسسووات الخاصووة والعامووة إدارة المصووالح المشووتركةخ لهووا األ

ولكوون هووذا التعريوو  غيوور  .(CGG, 1995: 2)" م أعمووال تعاونيووةوتقوودي ،المصووالح المتنوعووة أو المتعارضووة
هرميوة  غيواب فضو ل عون، طورا األ ةمون أهميوة القووة ومفهووم الفواعلين والمصوالح متعوددفيوه  فقد ُقل ول ،سياسي
وغالبال ما تكون المصالح مرتبطوة  ،متماثلةوكما يشير العديد من المهتمين بهذه العمليات فإن القوة غير . القوة



34 

 

مال ال يرات في استراتيجيات رأسيإص ح التعليم المعاصر بالتغفي حين قد يرتبط برأس المال والتجارة الكبيرة 
 . العالمية

   ...إلى ...في الحكم العالمي" ضعف"من 

" التعلوويم والتنميووة"حووول  فكوواراألإن ، العووالمي للتعلوويمحووول الحكووم  كتاباتووهفووي  ،(2007)يقووول مانوود  
ولكووون كوووان  .طموحوووات عالميوووة مشوووتركةكانوووت  ،الحووورب العالميوووة الثانيوووة فوووي فتووورة موووا بعووود، "ضوووبط المعوووايير"و

 ،يووةللووذلك كووان دور المنظمووات الدو . ة الوطنيووة القيووام بهووذه المهموواتعلووى الدولوو نهووو أالمنطووق فووي تلووك الفتوورة 
 عليوه ر  لموا قود يكوونالمساعدة في بناء فهم معيوا ، هوالفترة همثل اليونيسكو ومنظمة العمل الدولية خ ل هذ

 دعووووم وتحسووووين تنميووووة التعلوووويم الوووووطنيموووون أجوووول  ،(المسووووتويات والموووودخ ت والعمليووووات)شووووكل تنميووووة التعلوووويم 
 . واالقتصاد والتنمية االجتماعية

خصوصوال فيموا يتعلوق  ،موال همخ ل هذه الفترة لعب كل من البنك الودولي وصوندوق الودعم الودولي دورال 
بأهوووودا  اقتصووووادية  ،مختلفووووةت كووووان البنووووك الوووودولي يقوووودم القوووورو  لوووودول لسووووتينياوبحلووووول أواخوووور ا. بالتنميووووة

ن االستثمارات في التعليم هوي اسوتثمارات فوي رأس الموال أوجهة نظر معظمها من  تشكال -واجتماعية متنوعة
" جموووا  واشووونطنإ"وُعرفوووت فوووي عوووالم التنميوووة بووو- يوليبراليوووة فوووي الثمانينيووواتبسوووبب سياسوووات ن ،ولكووون. البشووور 

(Williamson, 1993)–  النمووذ  الوذ   وقود تضومن. العوداءاتمن واجه البنك الدولي وبنود شروطه الكثير
إلوى باإلضافة  ،السترداد التكالي  وتفضي ل  ،الحكومة في بنود التعليملدور  ال حاد ال قدمه البنك للسياسات تقليص

  .(Mundy, 2002) ال مركزية والخصخصة

 ي مجال التعليم الحكم العالمي ف تطور ...

وفووي تكنولوجيووا الحكووم  ،فووي مؤسسووات الحكووم العووالمي موون جهووة تطووورال  ،اتيمنووذ التسووعين، دلووةاأل ترينووا
نوه تمثيول لمحوريوة القووة علوى أ العالمية علوىحضور المؤسسات يمكن قراءة ولكن ال . العالمي من جهة أخر 

ط ق االتفاقيوة العاموة ا  و  2995عام ذ تأسيسها من ،منظمة التجارة الدوليةل، على سبيل المثال. مستو  عالمي
التوسوع وكوذلك فوإن . مون حيوث القووة والتوأثير علوى قطوا  التعلويمتاريخ متغير  ،آلنحتى اللتجارة في الخدمات 
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 ,Karns and Mingst)  15,000والتووي يقوودر عووددها بوو -حكوميووة الدوليووةالهاجوول فووي المنظمووات غيوور ال
 مرتبطووةالغالوب فهوي فوي ، ومون ثوم نشوطةبمصوادر خارجيوة لألالوطنيوة  الحكومواتيعكوس اسوتعانة   -(2004

 . تنموية وطنيةبأجندة وأولويات 

جنوودة الحكووم العووالمي فووي أر ن منظمووة التعوواون االقتصوواد  والتنميووة هووي أكثوور موون طوووا إويمكوون القووول 
وقود . يتعلق بالودول الناميوةفيما  نظمة التعليم والط ب والمعلمين والكبارأنات حول تجميع البيا بفضل ،التعليم

نصاجح حول  وتقدم ،ت التي تشخص أداء دولة في مجال التعليمدواوعة من األمتعزيز مجإلى سعت المنظمة 
 مواقووعنظووام تحديوود الووذ  يعنووي ( Education GPS)التعلوويم بووي أس  جيولوو اط قهووإمثوول  ،تصووحيح الوضووع

ش يشوور وهووو راجوود فووي رياس دنووأموون  ، بتوجيووهمنظمووةفووي الوأصووبح قسووم التحليوول والمؤشوورات . العووالمي التعلوويم
قسام في تطوير أدوات التقييم وموا يلحقهوا أهم األ ؛السياسات العالمية، ويرأس مديرية التربية والتعليم والمهارات

ببعضووها قووارن بعضووها يُ فووإن الوودول  ،جووداول البرنووامج الوودولي لتقيوويم الطلبووة وكمووا فووي. موون النصوواجح السياسووية
خر  مون أجول تطووير سياسوات أكثور الدول األبمقارنات " عقدوهذا يساعد الدول في . رتيبها ل تمن خ اآلخر

 .(OECD, 2014a: 32)" فاعلية من أجل تحسين التعليم والتعلم

منظموووة لووود  لبيانوووات والتحلوووي ت الدوليوووة المقارنوووة ا مرجوووعهوووو  "...بوووأن جوووي بوووي أس التعلووويم وُذكارنوووا 
س أبوووي  جوووي ويووووفر. حوووول سياسوووات وممارسوووات التعلووويم والفووورص والمخرجوووات ،ةالتعووواون االقتصووواد  والتنميووو

الودول علوى تطووير أنظموة تعلويم عادلوة وعاليوة  كيفيوة عمولحوول  ،فوي أ  وقوت نريوده ،اخر المعلوماتالتعليم 
ث ث خدمات مقدمة؛ يستطيع المستخدم التحليل عن طريق اختيوار دولوة  وثمة .(OECD, 2014b)" الجودة

ويسوتطيع المسوتخدم أيضوال المقارنوة . عداد تقارير للدولوةإنوا  المحاور والبيانات من أجل أفي مختل  والبحث 
يسوووتطيع وأخيووورال، . نجاحهوووا فوووي تووووفير تعلووويم عوووالي الجوووودةبوووين أنظموووة التعلووويم فوووي الووودول المختلفوووة ومسوووتو  

 .والتنمية للبحث والسياساتقتصاد  منظمة التعاون االتتعلق بالسياسات من أرشي  نصيحة  تتبع المستخدم

 SABER - a Systems)بسوابر  تسومىالبنوك الودولي ألداة حكوم عوالمي خاصوة بوه  كوذلك روا 
Approach for Better Education Results)،  نتواجج  للوصوول إلوىنظموة منهجيوة أوهوي عبوارة عون

المتعلقوة بهوا بموا فوي انوات بيالع يوالسياسوات وتجمسابر عودة مجواالت فوي لو . 1020أفضل للتعليم ُدشنت عام 
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رسوم السياسوات واإلرشواد المتعلوق بالسياسوات : هوي عناصر في أدوات سوابر ةتبرز ث ثو . ذلك عمل المعلمين
 . والمقارنة بين السياسات

 السواحةن علوى ي  يود  ن الوحي  ن األساسوي  ي  ال عب ومنظمة التعاون االقتصاد  والتنمية والبنوك الودولي ليست 
كات والمؤسسووات الطموحووة والجريجووة ، والعوودد فووي تزايوود مسووتمر، مجموعووة موون الشوور اليهمووإنضووم فقوود ا. ةالعالميوو

يجواد إإلوى  وتهود  ،عن أسوواق ناشوجة وأن تبحث ،ن تفتح المجال ألسواق جديدة للتعليم حول العالمأالتي تود 
م جوي وديلوويتز أ ديوكاشون ومواكينز  وشوركاه وكوي بوييإبيرسوون وتعود . والعقوولسواق طرق جديدة لتشكيل األ

يديوكاشوووون فاسووووت فوووووروارد ا  هيوليووووت ومؤسسووووة بروكينجووووز وجيمووووز و  ومؤسسووووة بيوووول مالينووووده جووووايتز ومؤسسووووة
 جميعوووال  هوووؤالء ال عبوووين إن. وبروميثوووان ب نيوووت ولوريوووت وكووواب ن ونافيتووواس وغيرهوووا جميعهوووا أمثلوووة علوووى هوووذا

التعلويم لمرحلوة موا بعود عوام جنودات أم وفوي رسو ،نتود  االقتصواد  العوالميمثول الم تهم،قو  مواطنفي  نشيطون
1025. 

 تنافس عالمي من أجل اقتصاد أفضل  : المتعلم والمعلم ونظام التعليم

التركيز على التعليم كنو  مون التنميوة،  فيالحكم العالمي " ضع "وولى التي اتسمت بالفترة األبمقارنة 
بطريقووة  ال والمووتعلم، وكيوو  قوود يكووون هووذا مرتبطووعلووى الووتعلم ال كبيوور  ال تركيووز  العووالميالتطووور فووي الحكووم  يصوواحب

ن المحرك الذ  يجعل نظام الحكم العالمي الجديد إ. ثم بالتنافس االقتصاد  العالميومن  ،سببية بأداء المعلم
ووه. داءاأل توجووهو التووي تقووود بطريقووة ديناميكيووة هووو عبووارة عوون هندسووة معقوودة موون التكنولوجيووات  يتحووركهووذا   ُيو ج 
كول العوب فوي  يوضوعحيوث - "المقارنوة التنافسوية"اسوطة منطوق بو  وممارسوتهم معلمين والطو بمن الكل أداء 

سووومته منظموووة التعووواون أموووا  ثنايوووا فووويالممارسوووات وضوووعت هوووذه قووود و . باسوووتمرارع قوووة هرميوووة موووع اآلخووورين 
مقواييس  طوويرمون أجول ت ،تعودد أطرافوهعلوى العوالم  ابوذلهس التعليم وفي جهود أي ب جيواالقتصاد  والتنمية ب

 ال جوزءإن ! للغايوة نحووه غيور مسوتقرة توزال ردة الفعول الالتنفيوذ و قيد  يزال مشروعال الن هذا أمع  -التعلم العالمي
هوو  -يمقراطيدصنع القرار ال من ثمتتجاوز السيادة الوطنية و  التي- نظمة الحكم العالمي هذهأمن الحيلة في 

والتمثيووول عمليوووة موووا بوووين الصوووياغة مووون داجووورة  ال اتهوووا جوووزءؤ نبتشخيصوووها وت يعووود التووويالمؤسسوووات العالميوووة زيوووادة 
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عادة ا  والتحقيق و  مون  ،نتا  المتعلم والمعلم القادر على التنافس علوى صوعيد عوالميإضفاء الطابع المؤسسي وا 
 . أجل تحقيق اقتصاد تنافسي عالمي
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سياسات في لحدود الدول  العابرةازدياد أهمية العوامل : العولمةالحكم العالمي للتعليم والتدريب في عصر 
 التعليم الوطنية

 (البنك الدولي سابقا  )بيرجير فريدريكسون، مستشار، واشنطن 
 birger.j.fredriksen@gmail.com: لكترونيالبريد اإل 

 
الحكوووووم العوووووالمي للتعلووووويم، العوامووووول الخارجيوووووة لسياسوووووات التعلووووويم الوطنيوووووة، فاعليوووووة  :المصلللللطلحات الرئيسلللللية

 .المساعدات

. حودود الودول سياسات التعلويم الوطنيوة توأثيرات متزايودة ومتعوددة خوار لن أيعني ازدياد نمو العولمة  :الملخ 
بموا  ،حكوم عالميوة فوي قطوا  التعلويم والتودريبأنظموة المزيد من يجابيات وتخفي  السلبيات اإل استثماريتطلب 

 . ربفي ذلك التشجيع على استخدام المساعدات المقدمة للتعليم بفاعلية أك

 
. الحلدود الوطنيلةأبعلد ملن بقلدر الوطنيلة الترابط بين الدول يعني ازدياد تلأثير السياسلات  ازديادإن 

. جووراءات جماعيووةإلحوودود إلووى ل العووابر السياسووات يحتووا  تنفيووذ -السوولبياتأو الحوود موون - يجابيوواتاإل ولتعزيووز
أو التباطؤ ( يبوالامثل )مرا  المعدية المناخي أو انتشار األالتغير  معالجة ويسهل فهم مثل هذه الحاجة عند

أو " السولع العالميوة العاموة"تشوجيع لر أنظموة حكوم عوالمي توم تطووي المجواالتوفي بعو  . االقتصاد  العالمي
الحصوووول علوووى ن أهوووو  ، بشوووكل أساسوووي،مثووول هوووذا التعووواونإن موووا يشوووجع  ."خطووواء العالميوووة العاموووةاأل"تجنوووب 

 . جراءات جماعيةإمخرجات فعالة يحتا  إلى 

نيوووة المحووورك لحووودود للسياسوووات الوطل العوووابرالتنفيوووذ  معالجوووةكووون تلوووم ، فلللي قطلللاع التعلللليم والتلللدريب
مخوواو  أخور  للسوولع العالميووة فقوود حركوت . لفيووة للتعلويمنماجيووة لألهودا  اإلللجميووع واألساسوي لخطووة التعلويم األ

بموووا فوووي ذلوووك  ،نسوووان والتنميوووة االجتماعيوووة واالقتصووواديةتشوووجيع حقووووق اإلخصوصوووال  السياسوووات، العاموووة هوووذه
جوراءات الجماعيوة ن الحاجوة لإألتوقوع سباب األ العديد من ثمةنشير الحقال، سكما ولكن، . فقرلالقضاء على ا

mailto:birger.j.fredriksen@gmail.com
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وسويعني هوذا ازديواد . سوتزداد فوي قطوا  التعلويم أيضوال لحودود ل العوابرةالسياسوات الوطنيوة تنفيذ  معالجةجل أمن 
 . نسان ليتضمن هذه التنفيذاتالمتعلق بحقوق اإلنظمة الحكم العالمي الذ  يتجاوز البعد إلى أالحاجة 

هودا  احتورام القووانين وبلووغ األ( 2: )مجلاالت 3مي إلى اتفاق بلين اللدول فلي يحتاج نظام حكم عال
 االلتوووزام بالواجبوووات علوووى مووونفووور  /لتحفيوووزمقووواييس ( 0)والتقووودم  مواكبوووة( 1)المشوووتركة ولمعالجوووة المخووواو  

طوا  فوي ق، بنوودث ثوة المتكوون مون هوذا الونهج  اتبوا وبعود . يصادقون على االتفاق من أجل تحقيوق التزامواتهم
 :التعليم، اتفقت الدول على ما يلي

 عنوود ونيركووز الكثيوور (. لفيووةنماجيووة لألهوودا  خطووة توووفير التعلوويم للجميووع والخطووة اإلأ) أهللداف عالميللة .2
فضو ل ولكن . هدا لهذه األ 1025الحديث حول الحكم العالمي اآلن على متابعة مرحلة ما بعد عام 

 ،خيرةت والمواثيق والبرتوكوالت واالتفاقيات في العقود األتم االتفاق على العديد من المعاهدا ،هذا عن
لكترونيوووة تووودر  الصوووفحة اإلو . متعوووددة مووون أجووول تنظووويم التعووواون الووودولي فوووي قطوووا  التعلووويم فوووي نوووواح  

االتفاقيووة الخاصووة لمكافحووة "بمووا فووي ذلووك  ،2960عليهووا منووذ عووام ال أداة قانونيووة متفقوو 29لليونيسووكو 
دوات أ"ضوووافة إلوووى العديووود مووون باإل ،2960مم المتحووودة عوووام الخاصوووة بووواأل "التمييوووز فوووي مجوووال التعلووويم

 International Standard)) مثوووول التصووووني  الوووودولي الموحوووود للتعلوووويم ،"وضووووع المعووووايير
Classification of Education (ISCED.) 

د يوميع والعدلخطة توفير التعليم للج العالمي لرصد التعليم للجميع تقريرالوتتضمن هذه . آليات الرصد .1
 من خ ل اليات منفصلةدوات وضع المعايير أرصد ويتم . لفيةنماجية لألمن تقارير الرصد للخطة اإل

 .كل أداةلتضعها اليونيسكو 
اآلن  وحتوى. التطبيوق مسوؤولية الودول ذات السويادة ألن ،كثر تعقيودال هذا التحد  هو األ. آليات التنفيذ .0

هودا  الدول النامية للوصول إلى األ دعمالمساعدات ل( 2: )منمجموعة على  غالبال، ،يعتمد التطبيق
الضوغط المتزايود مون ( 0)من خ ل مخرجات الرصود؛ و" المؤسسي قراناأل تنافس"( 1)المتفق عليها؛ 

جعل الحكومات مسؤولة عن التقدم في تحسين فرص الحصول على تعليم لالناخبين والمجتمع المدني 
 . عالي الجودة
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فووي . سياسللات التعللليم الوطنيللة فللي ازديللاد مسللتمر تللأثير معالجللة إلللىعللالمي للتعللليم حاجلة الحكللم ال
سوويعزز : "مووةهمأحوود التووأثيرات ال 2972عووام " نسووانعوو ن العووالمي لحقوووق اإلاإل"موون  16توودرك المووادة  الواقووع

ن نشوواطات زيد موويوسوو ،التعلوويم الفهووم والتسووامح والصووداقة بووين جميووع الشووعوب والمجموعووات العرقيووة أو الدينيووة
 ".مم المتحدة من أجل حفظ الس ماأل

علوى سوبيل المثوال، يسواعد برنامجهوا . عو نالجوزء مون اإل تفعيل هوذافي تلعب اليونيسكو دورال أساسيال 
مووواطنين للخوورو  ب ،الوودول لتعزيووز القوويم والمعرفووة والمهووارات المطلوبووة" التعلوويم موون أجوول مواطنووة عالميووة"حووول 

أحوود إن . والعشوورين الحوواد التووي تقوو  فووي وجووه التعوواون فووي مواجهووة تحووديات القوورن  قالعواجووزالووة ا  و  ،عووالميين
ساسووووية لهووووذا هوووو مراجعووووة المنوووواهج المدرسووووية التوووي غالبووووال مووووا تعوووزز النمطيووووة وتفوووواقم االنقسووووامات الجوانوووب األ
 عالميوةرعايوة المواطنوة الوتعود . وتعزز الخو  والضوغينة ضود المجموعوات أو الجنسويات األخور  ،االجتماعية

مووم المتحوودة عووام عووام األالن مووياألالتووي دشوونها " مبووادرة التعلوويم العووالمي أوالل "هوودا  الث ثووة لووو  هووذه األ أحوودأيضووال 
1021 . 

ال تعيود العولموة تنظويم . وهي في تزايد مع ازدياد الترابط بين اللدول للتعليم آثار متعددة عبر الحدود
كووواديميين والعمالوووة راك العوووالمي للطووو ب والمووووظفين األنموووا تسووور  الحوووا  و  ،معظوووم قطاعوووات االقتصووواد فحسوووب

مون الودول  ،ألطباء والممرضين والمعلميناخصوصال  ،الماضية العمالة الماهرةهاجرت في العقود فقد . الماهرة
" دمغوةهجورة األ"ؤد  توولكون موع الوزمن قود . فووز وخسوارةإلوى " العقوول داولتو"يوؤد  و . الفقيرة إلى الودول الغنيوة

 إلوى جانوب. وجذب االستثمارات من الشتات ،في الدول التي تتمكن من عكس تيار الهجرة" ب العقولكس"إلى 
فيعود ضوع  الفورص . مي ت الماديوة علوى العور  والمحتوو  فوي قطوا  التعلويم فوي الودول األتوؤثر التحوو  ،هذا

 . يةقوة دافعة لهجرة العمالة ذات المهارة المتدن م  في البلد األفي التعليم والتوظي

 ،غالبال  ،التي ال تملكبالنسبة للدول الفقيرة والدول الصغيرة  مهما  فضل ُيعد الحكم العالمي للتعليم األ
وكمووا ُذكوور . الوسواجل ال زمووة السووتخدام الفواجوود وتقلوويص المخوواطر التووي تسوببها السياسووات الوطنيووة لوودول أخوور 

هودا  خطوة تووفير التعلويم للجميوع واألب وفيموا يتعلوق. لفإن أكثر تدابير الحكم العوالمي تعقيودال هوو التنفيوذ الفعوا
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هل سيتغير هذا في أهودا  مرحلوة موا بعود ف. على الدول النامية -كما هو عليه- التنفيذ يركزلفية نماجية لإاإل
  1025عام 

مة حول فاعليلة الحكلم همأيضا  أسئلة ثير يلحدود ل العابرةتأثير المتزايد لسياسات التعليم الوطنية ال
توزيووع المسوواعدات حسووب  ن الطريقووة التووي يووتم موون خ لهوواإ .المسللاعدات الموجهللة نحللو التعللليم العللالمي فللي

موون حيووث االسووتخدام االسووتراتيجي لهووذا المصوودر الشووحيح  ،الغوور  ومسووتو  التعلوويم والوودول ال تتبووع المنطووق
جميووووع موووون % 14 إالا  فريقيووووةدول جنوووووب الصووووحراء األ لووووم تتلووووق  : تحديوووودوبال(. 1022انظوووور فريدريكسووووون، )

وعلى الرغم من  .1000-1001وهو المعدل لعام  ،%06خفضت من نالتي االمساعدات المخصصة للتعليم 
 ،طفوال والصوحة والتغذيوةجابي لتعليم النساء علوى تودريس األيلمبنية على البحث حول التأثير اإلدلة القوية ااأل

 ال  وجووود لمسوواعدات تسووتخدم فووي دعووم بوورامج تقوودم فرصووفإنووه ال ؛نتاجيتهوواإباإلضووافة إلووى تمكووين الموورأة وزيووادة 
سووونة  17-25عموووارهن بوووين أاللوووواتي تتوووراوح  ،فريقيوووةن النسووواء فوووي دول جنووووب الصوووحراء اإلمووو% 00لوووو أخووور 

 .نهن أميااتأتم تصنيفهن على  واللواتي

عدات السللتعداد لتقلديم مسللال مراجعلة قللدرة المسلاعدات العالميللة الحاليلةمللن بلد للمجتمللع اللدولي  ال
ساسوية المال البشور  األبين تنمية رأس  إن الفجوة. 5151ما بعد عام لمرحلة  ةالزمالالعالمي للتعليم الحكم 

لووم يووتم سوودها ن إ ،فريقيووا ودول العووالم قوود تووزداد نتاججهووا السوولبية العووابرة للحوودودأمعظووم دول جنوووب صووحراء  فووي
ى الورغم مون إن الفجوة في ازدياد، عل. البحر المتوسطيبوال وتدفق المهاجرين عبر ابسرعة، كما رأينا في وباء 
خور  تطوور الودول الناميوة األ كوان إذفريقيا على أصعدة أخر  في العقد الماضوي، أتطور دول جنوب صحراء 

ميووات فووي العووالم موون دول جنوووب صووحراء النسوواء األموون % 74ع أن يكووون ونتيجووة لهووذا فووإن موون المتوقوو. أكبوور
نسووبة كووذلك كانووت ؛ (2999فووي عووام % 10النسووبة ارتفعووت موون ) 1025ي عووام فوو 17-25فريقيووا بووين عموور أ

ن أكموا (. 2999فوي عوام % 09) %51هوي  1022العوالم عوام  فويطفال الوذين ال يوذهبون إلوى المدرسوة األ
 ،(2940عووام % 29)ريقيووا فأفووي دول جنوووب صووحراء % 79هووي  5قبوول عموور  يتوفووونطفووال الووذين نسووبة األ

. فريقيواأيضوال مون دول جنووب صوحراء أالعوالم الوذين يعوانون مون سووء التغذيوة هوم  طفوالأمن % 01كذلك فإن 
عووووام % 00)فريقيووووا أموووون مواليوووود العووووالم موووون دول جنوووووب صووووحراء % 02ن يكووووون أ 1050يتوقووووع فووووي عووووام و 

القووو  العاملووة فووي دول جنوووب موون  2/0 فسوويكونجووراءات جذريووة خوو ل العقوود المقبول، إتخووذ ن لوم تُ ا  و (. 1025
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طفال هذه الدول من أ 2/0أكثر من عشرينيات هذا القرن وث ثينياته، وسيكون  في ينميمن األريقيا فأصحراء 
 . مهات أمياتأبناء أل

 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. 
 

  (2)اآلثار للدول النامية: أربعة أبعاد للحكم العالمي في مجال التعليم

 وكيوطكازو كورودا، جامعة واسيدا، 
 kakuroda@waseda.jp: لكترونيالبريد اإل 

 .الدولية، المؤشرات الدولية لية، المفاهيم المؤثرة، السياساتالدو   المباد :لحات الرئيسيةالمصط

حسوووب ربعوووة أنووووا  أكوووم العوووالمي فوووي مجوووال التعلووويم إلوووى تقسوووم هوووذه الورقوووة النشووواطات المختلفوووة للح :الملخللل 
 . مشاركة الدول النامية في الحكم العالمياثار  وكذلك تبحث. وظيفتها

 التعليم والوضع الحالي لحكم العالمي في مجال نواع لأربعة أ

 من خالل القوانين الدولية والمواثيق واالتفاقيات ئالحكم العالمي عن طريق تشكيل المباد. 5

ي مجوال التعلويم كانوت توضويح ن أولى الجهوود التوي بوذلها المجتموع الودولي لتشوجيع الحكوم العوالمي فوإ
 وهووذه المبوواد  هووي أننسووان، لحقوووق اإلعوو ن العووالمي يونيسووكو واإلللالميثوواق التأسيسووي  يالتعلوويم، فوو  مبوواد

أطوور عموول قانونيووة  أكوودتقوود و . نووه يسوواهم فووي تحقيووق السوو مأساسووية و نسووان األهووو حووق موون حقوووق اإلالتعلوويم 
نسوان واتفاقيوة حقووق مون ضومنها اتفاقيوة حقووق اإل، و نسوان الرجيسويةن التعليم مون حقووق اإلأرارال مبدأ ممتعددة 

                                                           
 .1027فبراير عام  29في منتد  اليابان للتعليم الرابع عشر الذ  عقد في  الرجيسية التي ُقدمتلورقة من االورقة هي النسخة المختصرة هذه   (2)
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. كبيور علوى القووانين المحليوة وسياسوات التعلويم فوي العديود مون الودول توأثيروكان لها  ،عاقةاإلخاص ذو  شاأل
قليميوة ل عتورا  مثول االتفاقيوة اإل ،تعلقوة بوالتعليمقليميوة مإهنواك اتفاقيوات  عن هذه االتفاقيوات العالميوة وفض ل 

 .  هادفي اسيا والمحيط ال ودرجات التعليم العاليالدبلوم ب

  تهاالحكم العالمي عن طريق تقديم مفاهيم دولية جديدة مؤثرة وتنمي. 5

قتراح مفوواهيم بالمبووادرة بووارهووا موون الفوواعلين المنظمووات الدوليووة وغيخ لهووا قامووت  ةهنوواك حوواالت عديوود
ن هذه المبادرات ليست ملزموة مون الناحيوة القانونيوة مثول أومع . لمجتمع الدوليى العفي التعليم وطرق جديدة 

ص حات في مختل  الدول عن طريق تشكيل سياسات التعليم واإل على ال مهم ال ن لها أثر أإال  ،لمواثيق الدوليةا
اقترحتهما اليونيسكو ومنظموة  لتانال ،"الدور التعليم "ومبادرة " تعليم مد  الحياةال"تعد مبادرة و . تيارات سياسية

 . من الماضي ينجيد مثالين ،يستينيات القرن الماضالتعاون االقتصاد  والتنمية في 

 ن، وأظهور ذلوك أ"الستثمار في التعليمامعدالت عاجد "حول  بحثال البنك الدولي ومنظمات أخر   أجر 
ساهم هذا بشكل كبير فوي توأمين تمويول للتعلويم وقد . ال كبير  ال اجتماعي ال عاجد ينتجساسي االستثمار في التعليم األ

تركيووز كبيوور علووى خطووة  فووي الوقووت الووذ  كووان فيووه ،موون جهووة أخوور . أجوول تشووجيع خطووة التعلوويم للجميووع موون
والتوي خرجوت عون مسوارها  ،السياسوات التوي تسوتهد  التعلويم العوالي فوي الودول الناميوة انتُق ودتالتعليم للجميع، 

كوان عبوارة عوون و  ،م اقتوراح جديود للتعلويم العوالي فوي الودول الناميوةد  قُولمعالجوة هوذا الموضوو  و . اتيفوي التسوعين
 . للبنك الدولي واليونيسكو مشتركجهد 

عون  العقود األول مون األلفيوة الثالثوةعبرت حكومات الدول النامية والمختصين في تنمية االقتصاد فوي 
ن أيريووك هانوشووويك إولكوون وضوووح . مووال بوووالنمو االقتصوواد قووود ال يسوواهم داجف ،التوسوووع الكمووي للتعلوويم موونقلقهووم 

اه ثووور بوووالغ علوووى اتجوووأوكوووان لنتووواجج بحثوووه . موووو االقتصووواد يعوووزز الن هوووو موووا مقوووداره التحسوووين جوووودة التعلووويم 
مناقشووة إن . 1025قاشووات الووداجرة حووول مرحلووة مووا بعوود عووام نلفيووة والنماجيووة لألالسياسووات المحيطووة بالخطووة اإل

ة لفينماجية لأل  التعليم في الخطة اإلتوفير التعليم للجميع وأهدا ةبتعزيز خطالسياسات المعنية بع  وتوحيد 
فير التعلوويم للجميووع وتقووارير تووو  ةيسووكو وخطوولكوول موون اليون ،سوواس علووى تقريوور  الرصوود الوودوليينمبنووي فووي األ

 .   والبنك الدوليسيأجراها كل من اليونخر  أمتعددة 
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جمللاع علللى السياسللات الدوليللة مللن خللالل الحللوار حللول السياسللات فللي الحكللم الللدولي عللن طريللق اإل. 3
 تشكيل أطر عمل من أجل التعاون المادي ومن خالل ،المؤتمرات الدولية

جموا  حوول إفيما يتعلق بالحكم العالمي في مجال التعليم، فإن المنهج المستخدم اليووم غالبوال هوو بنواء 
مثووال سووابق وثمووة . هوودا  الدوليووة المتعلقووة بووالتعليم وتشووكيل أطوور عموول موون أجوول التعوواون الموواد  والسياسووياأل

نيو  إلحوداث التعواون فووي فوي جقود عُ منتود  لووزراء التعلويم وهوو  ،ل التعلويمهوو الموؤتمر الودولي حوو و علوى هوذا 
مكتووب  وظوول. ولووى والثانيووةعليووه بووين الحووربين العوواليميتين األالحفوواظ و مجووال التعلوويم موون أجوول تحقيووق السوو م 

 . هذا المؤتمر مرة واحدة كل عدة سنوات يعقدالتابع لليونيسكو ولي دالالتربية 

 طريق وضع مؤشرات ومعايير دولية ورصدها الحكم العالمي عن. 7

فووي  ال أساسووي ال خيوورة دور علوويم موون أجوول رصوودها فووي السوونوات األلعووب وضووع مؤشوورات ومعووايير دوليووة للت
حصوواجيات إونيسووكو ومنظمووات أخوور  عبوور السوونين وقوود جمعووت ونشوورت الي. الحكووم العووالمي فووي مجووال التعلوويم

علووى هووذه  بنوواءل و . ساسووية فووي الحكووم العووالميأداجمووال أداة تعلوويم حصوواجيات الدوليووة للاإلقوود كانووت و  ،حووول التعلوويم
ة بخطوة تووفير التعلويم للجميوع مؤشرات جديدة الستخدامها في وضع السياسات المتعلق تضعوُ  ، حصاجياتاإل
يوووع والمؤشووورات الرسووومية بموووا فوووي ذلوووك  دليووول التنميوووة لخطوووة تووووفير التعلووويم للجم ،نماجيوووة لأللفيوووةهووودا  اإلواأل

 . مال في الحكم العالميهمدوات أيضال دورال األ لعبت هذهوقد . ةأللفية ودليل التنمية البشريلنماجية اإل لألهدا 

 لدول النامية ا الحكم العالمي علىآثار 

 في مجال التعليم على تنمية التعليم في الدول النامية   هقضاياو لحكم العالمي اما هي اثار 

ن أفوووي تووووفير التعلووويم للجميوووع فوووي الووودول الناميوووة عووون طريوووق إدراك  حووورز الحكوووم العوووالمي تقووودمال أأوالل، 
بو   ا،هوذيعود و . هم من أجل تحقيق التنمية االقتصوادية واالجتماعيوةمكقطا  وطرحه  ،التعليم هو حق أساسي

 .  للحكم العالمي في مجال التعليم ال يجابيإ ال نجاز إ ،أدنى شك

ومنظمووات المجتمووع الموودني والمؤشوورات فووي الوودول هوول تمكنووت الحكومووات . سووجلة قاجمووةاأل تظوولولكوون 
ت اراء الدول النامية من المشاركة بشكل كامل في عملية تشكيل الحكم العالمي في مجال التعليم  وهل انعكس



47 

 

فووي مجووال التعلوويم فووي عمليووة تشووكيل الحكووم العووالمي  فعلووى سووبيل المثووال وافقووت موواالو   االناميووة واحتياجاتهوو
نتيجوة و . وذلوك بعود موؤتمر جوومتين العوالمي ال،جعلوه مجانيوبساسوي الشوامل جيع التعليم األياسة العالمية لتشالس

ويشووير . بسوورعة هاجلوة ساسوي إلووى انخفوا  جووودة التعلويمالسووريع فوي التسووجيل فوي التعلوويم األالتوسوع  أد لهوذا 
 . نتاججهل مسؤولية العالمي ال ُيحم  ن الحكم ألى إهذا المثال 

ن نشوووجع مشووواركة فاعلوووة لحكوموووات الووودول الناميوووة أسوووجلة هوووذه القضوووايا واأل د مووون أجووول معالجوووةوال بووو
التعريوو  بالحاجووات المحليووة المتعلقووة بووالتعليم  بوود موون وال ،والمجتمووع الموودني فووي عمليووة تشووكيل الحكووم العووالمي

ال بود مون و . مناسوبة إجوراءاتولهذا الغر ، ال بد للمجتمع الدولي من التأكد من ابتكار . أمام المجتمع الدولي
فو  يمكون . بنواء السياسواتلمشواركة فوي عمليوة ا لودول الناميوةذلك ُيسوهال علوى افو ،قليموي أيضوال تعزيز الحكم اإل
 سويطرة الحكوم العوالميلن تعمول كمضواد أعليهوا بول  ،ن تكوون مكملوة للحكوم العوالمي فقوطأقليميوة للحكومات اإل

تنظور فوي اسوتخدام منهجيوات الحكوم العالميوة بانتقاجيوة ن أذا ال بد لحكومات الودول الناميوة ه إلى جانب. أيضال 
 .هاوتطبيق الوطنية اعند تحديد سياساته
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 البرنامج الدولي لتقييم الطلبة وبانوراما الحكم الجديدة : الرؤية من أعلى

 دنبرهإسوتيريا جريك، جامعة 
 ukrek@ed.acSotiria.G.: لكترونيالبريد اإل 

عداد، البيانات، لتقييم الطلبة، األالتعاون االقتصاد  والتنمية، البرنامج الدولي  منظمة :المصطلحات الرئيسية
 .الحكم العالمي، المؤشرات

لصوناعة  ذلوكولكون مواذا يعنوي  -فوي الحكوم العوالمي فوي كول مكوان وجوود" عوداداألالحكم بواسوطة "لو :الملخ 
موون مختلوو  ومووا هووو دور صووانعي السياسووات  ،نتووا  بانورامووا حكووم جديوودة للتعلوويمإيووتم سياسووات التعلوويم  كيوو  

 في هذه العملية  المجاالت

جزء من الحكم العالمي الذ   ومنتجاتها جديدة في مجال التعليم؛ فهي للتعليمالتقييمات الدولية  ال تعد
 توواريخ فثموة ،طبع لوويس بوأمر جديوودوهووذا بوال. عنصوور أساسوي لمعرفووة المجتمعوات وموون ثوم حكمهوان الكوم أيور  

موون ممارسووات اسووته كية سوسوويولوجية  ممووا يمكوون تعلمووهزال هنوواك الكثيوور ومووا  ،والحكومووة لع قووة بووين الكوومل
 . تاريخية

  الحكوملهوا توأثير فوي  ،مثول البرنوامج الودولي لتقيويم الطلبوة ،ن امتحاناتإنعني عندما نقول ولكن ماذا 
 هدلة المستقاة من ممارسات التقييم الدولي وسياساتكم في مجال التعليم  تشير األما هو الجديد بالنسبة ألثر ال

ن أفمون جهوة، نحتوا  . ن ناحية وجوديوةالموضو  من ناحية معرفية ومن تدرس أن عدسة التحليل يجب أإلى 
ومون ناحيوة ن نفهم الجهل الذ  ينوتج عون مثول هوذه االمتحانوات، أو  ،حكام القيمية المطلوبةسلسلة من األنفهم 

بعبوارة ، هنا يأتي توأثير الحكوم. مثل هذه العمليات التبسيطيةنتيجة  عليه التعليم سيكونأخر  نحتا  دراسة ما 
وتجسوويدها موون نتاجهووا وبناؤهووا إيووتم  ، إنمووافقووطالكووم عوون طريووق ال تصووبح الحقوواجق االجتماعيووة مرجيووة  ،خوور أ

أ  بوروز  ،ل استخدام البيانات من حيث الوجوديوةيعد فهم دور الحكم من خ و . اإلحصاء كذلكخ ل عملية 
ونتووواجج " القاتلوووة"أساسووويال فوووي تفسوووير القووووة الرمزيوووة للرسووووم البيانيوووة  ،نظوووام بيجوووي جديووود لسياسوووة التعلووويم العالميوووة

 .تشكيلها

mailto:Sotiria.Grek@ed.ac.uk


49 

 

نظموة أصوبحت أكيو  و ثول هوذه البانوراموا الحاكموة  ن نبحوث فوي بنواء مأمن ناحية منهجية، كي  لنوا 
قصتهم " قرأنا" قو  ناجحة للتعليم في عالم السياسات  إذا ،مثل البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ،ليةاالختبار الدو 

ين يحصووواجاعة التعلوويم وعوودد موون الخبووراء واإلصوون: ن جميووع المووواد الضوورورية كانوووت متوووفرةأمنووذ البدايووة نجوود 
والمؤشورات التوي  ،ون مثول هوذا الوربطوالذين ينتقد ،الذين يؤمنون بربط التعليم بسوق العمل أولجكو  ،المختصين

ميوة تقودم محوو األدراسة في "ودراسات أخر  مثل  ،منظمة التعاون االقتصاد  والتنمية منذ السبعينيات أعدتها
تمكنوووت منظموووة وقووود . وغيرهوووا مووون الدراسوووات" االتجاهوووات فوووي الدراسوووة العالميوووة للرياضووويات والعلووووم"و" الدوليوووة

حصواجي منطقهوا اإل قنوا  بوأن، مون اإلمن خ ل فر  الكميوة والبسواطة والقيواسالتعاون االقتصاد  والتنمية، 
ومووع هووذا فووإن منظمووة التعوواون االقتصوواد  . التعلوويم" ألداء"نووه الحقيقووة الموضوووعية إبوول  ال،لوويس ببسوواطة تقليوودي

التنسويقي  المونهج"تقديم ممارسات حاكموة أخور  مثول فقد تم  ،التي تسير في هذا االتجاهتنمية ليست وحدها وال
 ". المفتوح

ال كانووت الظوورو  وبعبووارة أخوور ، اسووتفاد البرنووامج الوودولي لتقيوويم الطلبووة موون اللحظووة التاريخيووة عنوودما 
نووه كووان أإال  ،ن البرنووامج الوودولي لتقيوويم الطلبووة تقوووده منظمووة التعوواون االقتصوواد  والتنميووةأومووع . تووزال مهيووأة

أصبح كل من صنا  القورار و . في نهاية القرن كما عهدناها نظمة التعليمأ 2994عكس عام  ال جماعي ال مشروع
. وروبيووة موون خوو ل منظماتهووا ركوواجز أساسووية فووي بنوواء البرنووامج الوودولي لتقيوويم الطلبووةاأل المحليووين والمفوضووية

ن إ. عالميوال  هتقدم الرسوم البيانية والجداول للبرنامج الدولي لتقييم الطلبوة بانوراموا جديودة لمراقبوة التعلويم وحكموو 
 .  هم هو الموق  الذ  نأخذهبل األ ،ليس لها صلة بالموضو " قيةالحقي"الرؤية 
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 التعاون وراءالمنافسة : تعقيد الحكم العالمي للتعليم والتدريب

 جامعة زيجيانج نورمال، الصين زيالن وان،
 l.comwanxiulan@foxmai: لكترونيالبريد اإل 

 

طووانيون فووي الصووين، التبووادل الثقووافي بووين ي، المعلمووون البر الكونفوشيوسوويةلثقافووة دول ا :المصللطلحات الرئيسللية
التعوواون الثقووافي، التنووافس العووالمي، تعقيوود نظووام تحووول دون المجتمووع الشوورقي والمجتمووع الغربووي، العواجووق التووي 

 .الحكم العالمي

ويعود الحكوم . جيود يءن الحكوم العوالمي للتعلويم والتودريب شوأالثقافات قاليم و ال تر  بع  الدول واأل: الملخ 
 ال طوعيووو أ ال طوورا  المهتمووة حالووة موون التعوواون اضووطراريويوجوود بووين األ. مشووكلة معقوودة للبوواحثين العووالمي أيضووال 

 . حيانا وحتى حالة من الصرا  في بع  األمنه مفرال ومنافسة 

 هماالدراسة والتعاون الدولي ويعزز  لىع يعتمد الحكم العالمي للتعليم والتدريب

أنظمووة  ذاتالوودول لوود  فووإن  ، وكووذلكضووع  مووواطنالتووي تمتوواز بأنظمووة تعلوويم راجعووة  إن لوود  الوودول
 اآلخوور الووبع موون تعلم بعضوونا يوون أ .ن نوودرك هووذه الحقيقووةأوموون الضوورور   ،طن تميووزاضووعيفة مووو التعلوويم ال

تمامهووا علووى اه صووبت الكونفوشيوسوويةاليم ضوومن الثقافووة قووة؛ ومنووذ العصوور الحووديث والوودول واألنسووانيإ طبيعووة
هميووة أثنوواء، الحظووت الوودول الناميووة وفووي هووذه األ. المتقدمووةالوودول الغربيووة بووداعاتهم فووي ا  تطوووير فرديووة الطلبووة و 

 . خيرةفي السنوات األ هاقاليمأو  الكونفوشيوسيةتدريس الرياضيات والعلوم والقراءة في دول الثقافة 

تعزيوووز مثووول هوووذا الوووتعلم المتبوووادل والممارسوووة الموضووووعية للحكوووم العوووالمي للتعلووويم  العولموووة اسوووتطاعت
عوود البرنووامج الوودولي لتقيوويم الطلبووة الووذ  تنظمووه وي. اليوود التعلوويم الغربيووة والشوورقيةتبووادل تق موون أجوول ،والتوودريب
 ،فوي شونغها ، الصوين لطلبة المتميوزاداء ونظرال أل. مثلة على ذلكتعاون االقتصاد  والتنمية أحد األمنظمة ال

للدراسة في شنغها  في  ال بريطاني ال معلم 40ُأرسل أكثر من  ،خيرة للبرنامج الدولي لتقييم الطلبةفي السنوات األ
الحكوموة البريطانيوة معلميهوا للدراسوة  فيهوا ترسولالتوي عوام  200منوذ  ىولوالمورة األوهوذه . 1027سبتمبر عوام 
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يس معلموون أسوباب نجواح شونغها  فوي تودر هوؤالء ال ة، أدركالمشواهدد سوتة أشوهر مون الدراسوة و بع. في الصين
لوووود  التخصووووص فووووي  والكفوووواءة العاليووووة ة موووونهم،وتوقعوووواتهم الكبيوووور بطلبووووتهم ن يثقووووة المعلموووو :يوهوووو ،الرياضوووويات

والتقوودم  ،لمصوواحبة ألسوواليب توودريس الرياضووياتوالتقاليوود ا ،المعلمووينبووين  تبووادل الخبووراتو ب والتوودري ،لمعلمووينا
شووجع هووذه الدراسووة كوول موون قوود و  .(Minxuan, 2014)والسياسووات المسووتقرة والثابتووة  ،والتنووو  ،وةخطوووة خطوو

 . الحكومة البريطانية ومنظمة التعاون االقتصاد 

لوووى التعلووويم الثقوووافي والمفووواهيم ع ال بقووواء عقلهوووا مفتوحوووإوالصوووين تصووور علوووى  ،صووو ح واالنفتووواحومنوووذ اإل
نجووازات ويعوود هووذا جزجيووال سووبب اإل. العووالم متقدمووة وقياسووات عمليووة فووينظريووة لووتعلم موون اقتراحووات ليدولوجيووة األ
الم الصين الع، تعر  مروفي واقع األ. ص ح واالنفتاحق سياسة اإلبعد تطبي ،مة للصين في هذه الحقولهمال
يتوويح المجووال لتنميووة الحكووم وهووذا . ر بكثيوور موون معرفووة العووالم للصووينبووكبقوودر أ( بمووا فووي ذلووك الوودول الغربيووة)
 . لعالمي للتعليم والتدريبا

جميلوووة  ةرؤيووو ن يعووور أالحكوووم العوووالمي للتعلووويم والتووودريب اعتموووادال علوووى الحكموووة العالميوووة، يسوووتطيع 
ربحيوووة والمنظموووات الحكوميوووة الدوليوووة الغيووور سوووتطيع حكوموووات العوووالم والمنظموووات تو . للتعووواون والوووربح للطووورفين

ن تجموع أوس والمشاكل التي تواجه العالم، لعالمية والدر التي تعتمد جميعها على الخبرات ا ،ومؤسسات التعليم
 ذاتقواليم مسواعدة الودول واألل ،الحكمة الغربيوة والشورقية مون أجول وضوع مخطوط تنموو  يغطوي جميوع المراحول

( بموا فوي ذلوك الودول الناميوة)ضافة إلى دول العالم باإل ،ضعيفة لتحسين التعليم والقدرات التعليميةالحكومات ال
همووة موون أجوول تنميووة ممووور وبوو  شووك جميووع هووذه األ. سووتو  عووالمية موون تجربووة تعلوويم متميووزة علووى مل سووتفاد

 .  التعليم والتدريب عالميال 

تقاليود الثقافوة الوطنيوة وأخور  مون المنافسوة علوى بفعول سيواجه الحكم العالمي للتعليم والتودريب عواجوق 
ن الحكم العالمي يواجه بيجة إلى ألمي للتعليم والتدريب تشير الممارسة المحدودة للحكم العاو  .المستو  العالمي

جد ضمانات لنفقات الحكوم وال يو  ،ولم يتم مناقشة وتحديد حقوق ومسؤوليات الخاضعين للحكم العالمي. معقدة
 .وال بد أيضال البحث في المنطق والقاعدة العلمية لمناهج الحكم العالمي ،آلنحتى االعالمي 
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الرجيسوية  ومون  هموا هوي خصاجصوو الحالي  " نظام الحكم العالمي"ماذا عن : يتضمن السؤال الرجيسي
تركة حوول العوالم  وموا قوانين للتعلويم وقواعود مؤسسوية مشو ثمةهل و يتحكم بالنظام  وماذا فهمت البشرية عنه  

قود  كيو  معرفوةن نحواول أ ينبغوي  فيموا يخوص النظوامالقووانين والمؤسسوات  هي االخت فوات الرجيسوية فوي هوذه
فوووات فوووي القووووانين االخت  قووود تُقل ووول وكيووو  ،الكثيووور مووون الحكوووم العوووالمي للتعلووويم والتووودريب القووووة المسووويطرة يغيووور

ألنهووا تشووكلت  ،لحكووم العووالمي للتعلوويم والتوودريبأمووام اعاجقووال هنووا تشووكل التقاليوود الثقافيووة الوطنيووة . والمؤسسووات
ال يمكون تطبيوق الحكوم العوالمي و . جيود وعلوى الشوواجبوتحتو  على الجوهر ال. يةالتنممن خ ل اال  السنين 

يعتمود تأثيرهوا علوى إذ . جميوع الودولفعل ما يحلو للسياسوات فوي وال يمكن  ،للتعليم والتدريب على جميع الدول
 . لثقافة وتقاليد التعليم في الدولة المعنيةلهذه السياسات  م ءمة

 22 نيوو  فوويلألموم المتحوودة الوذ  عقوود فوي ج يفوي االجتمووا  السونو  للمجلووس االقتصواد  واالجتموواع
تماعيوة شوا زوكوانج مين العام السابق المسوؤول عون الشوؤون االقتصوادية واالج، قال ناجب األ1022يوليو عام 

فوي الودول الخطواب ن قووة ا  صو ح، و يحتا  حاجوة ملحوة إلوى اإل" العالميالنظام الحالي للحكم االقتصاد  "ن إ
 بات بعضها دول العالمأن و  ،نحاء العالم يزداد ترابطال أن االقتصاد في جميع أ وأضا . عززتن أالنامية يجب 

ومون جهوة أخور  توم تأسويس نظوام الحكوم العوالمي االقتصواد  الحوالي . أكثور وأكثور اآلخورعتمد على بعضوها ي
فووي وفووي رأيووه فشوول هووذا النظووام . مووع التغيوورات والتطووورات الجديوودة مووا يعنووي صووعوبة أن يتكيوو  ،سوونة 60قبوول 

لمووالي والتوورويج لتجووارة مثوول الحفوواظ علووى االسووتقرار ا ،الماديووةفووي سلسوولة موون المشوواكل  العموول علووى نحووو وا   
التعواون االقتصواد  آلسويا و  (G20) 10مجموعوة الوو مثول ،فوإن مثول هوذه اآلليوات وبالمقابل،. طرا متعددة األ

 .ايا الدوليةمة جدال في القضهمصبحت أ ،(BRICS)بريكس و  (APEC)والمحيط الهاد  

كاموول نسووبيال فووي المجتمووع الوودولي  وموون هووي الجهووات الفاعلووة " نظووام حكووم عووالمي"إذال هوول تووم تشووكيل 
هودا  الرجيسوية  وموا هوي اآلليوة تطووير مثول هوذا النظوام  وموا هوي األالراجدة في هذا النظوام  وموا هوو الحوافز ل

 وضع مثل هذه المعايير  ومن هو المسؤول عن وضع معايير للحكم  وما هو أساس الوظيفية 
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وما هي األمور التي تقيد عمله  أيون  ،ما هي المساحة التي يعمل بها الحكم العالمي للتعليم والتدريب
لحكوم العوالمي للتعلويم ا  من مجواالت وأدريب وسيادة الدولة في التعليم  الحدود بين الحكم العالمي للتعليم والت

 ما هي هذه المجاالت و ها السياسة  تقنية بحتة وال تدخل في تعد والتدريب

الخاضوعين للحكوم العوالمي  لود يديولوجيات المحتملوة والصوراعات حوول القويم األتتواجد  ،التطبيق عند
م والتودريب خصوصوال مون الناحيوة هناك بع  التنافس في خطاب نظام الحكم العالمي للتعلي. للتعليم والتدريب

تنشوأ فوي ختلفوة المتعلقوة بوالتعليم مون خلفيوات ثقافيوة واجتماعيوة مختلفوة تأتي بع  المفواهيم المو . يديولوجيةاأل
ووووول. بمزايوووووا اقتصوووووادية وسياسوووووية معينووووووة يووووووديولوجياتتووووورتبط األو . يوووووديولوجيات مختلفوووووةأ  بعووووو  الوووووودول وتجم 
يسووووتخدمون الووووذين  ،عوووو م والبوووواحثينموووون خوووو ل اإل ،عالميووووة ال تكووووون قيموووول تعلووووي موووون شووووأنهاأو يووووديولوجياتها أ

خوور  وللسووعي وراء مصووالحهم السياسووية يووديولوجيات والثقافووات األليواجهوووا األ ،لوجيا كنووو  موون السوو حيووديو األ
 . واالقتصادية

قووووة الخطووواب فوووي الحكوووم العوووالمي للتعلووويم والتووودريب منافسوووة علوووى  علوووىن وراء المنافسوووة أويثبوووت هوووذا 
 . الوطنية الناعمة  قو على الفي المقابل تؤثر هذه المنافسة و . الوطنية الناعمة  صعيد القو 

وهنواك تعواون بوين الودول المختلفوة . مشوكلة معقودة يعودن الحكم العالمي للتعلويم والتودريب إوالخ صة، 
 .  الناعمة  ومنافسة القو خطاب قوة  حولخ   ، إلى جانب الشعوب والثقافات ومساعدات متبادلةوال

 المرجع
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 ة هندستهحان الوقت إلعاد: 5151الحكم العالمي لخطة التعليم لمرحلة ما بعد عام 

 كازوهيرو يوشيدا، جامعة هيروشيما
 u.ac.jp-yoshidak@hiroshima: لكترونياإل البريد 

 .، الخطة التنموية، الحكم العالمي1025خطة التعليم لمرحلة ما بعد عام  :المصطلحات الرئيسية

ولويووة أهوودا  خطووة توووفير التعلوويم أ: أسووجلة صووعبة 1025ا بعوود عووام تواجووه خطووة التعلوويم لمرحلووة موو :الملخلل 
للجميوووع الحاليوووة مقابووول التوجهوووات الجديووودة؛ التعلووويم كحوووق للتنميوووة ومشووواركة أكبووور عووودد مووون المعنيوووين وتحديووود 

ليووة يتطلووب التنسوويق هيكليووة عاوموون أجوول معالجووة هووذه القضووايا وموون أجوول تطبيووق الخطووة بف. المؤشوورات الجيوودة
 . ال مفتوح ال عالمي ال قوية وحكم

حول التنمية المستقبلية في قاشات العالمية نبال ، بقوة،العالميةعامال تأثرت النقاشات  25منذ أكثر من 
الشوكل المسوتقبلي  يوجوهمواذا ومون : يطورح هوذا سوؤاالل رجيسويال و . 1025سياق تشكيل خطوة موا بعود مرحلوة عوام 

جزء منها من تجربتي الشخصية التي يأتي الشخصية  اعاتيانطب المي في مجال التعليم  ما يلي هوللحكم الع
 . أواجل هذا العاممنذ ناجب رجيس للجنة التوجيهية لخطة توفير التعليم للجميع  من خ ل عملي

هوي  1025إن مهمة اللجنة التوجيهية لمناقشة االتجاه االستراتيجي لخطة التعليم لمرحلة ما بعود عوام 
موان قود فوي عُ الوذ  عُ  ،تووفير التعلويم للجميوعلالعوالمي جتموا  االلذ  توم تبنيوه فوي ا ،تفاق مسقطر قاعدة اليوفت

هوووو  1025سووومى لخطوووة التعلووويم لمرحلوووة موووا بعووود عوووام ن الهووود  األأيوضوووح هوووذا االتفووواق و . 1027فوووي موووايو 
 التزامنووايحووافظ علووى هووو و  ."1000ضومان جووودة عاليووة للتعلوويم شوواملة وعادلووة وتعلووم موود  الحيوواة بحلووول عووام "
خطوة تعلويم جديودة بت ذاتوه يحوافظ علوى التزامنوا ولكون فوي الوقو ،هدا  الحالية لخطوة تووفير التعلويم للجميوعألبا

نووا أو . ات التعليميووة للمرحلووة الجديوودةرضوواء الحاجووإوتضووع غايووات طموحووة موون أجوول  ،تكووون ذات صوولة عالميووال 
 .ن قراء نوراك على اط   على هذا االتفاقبأواثق 

mailto:yoshidak@hiroshima-u.ac.jp


55 

 

هودا  ن تحقيوق األبالنسبة للدول التوي موا زالوت بعيودة عو: ولالسؤال األ. سجلةن األيظهر هنا العديد م
د العقبووات ذا قللنووا موون عوودإولكوون  ،فووإن الغايووات المقترحووة قوود تشوكل تحووديال كبيوورال  ،الحاليوة لتوووفير التعلوويم للجميووع

 اسب كي  نوفر التوازن المن ال إذ. قدمال في مجال التعليمكثر تسنخسر اهتمام الدول األ

نهج القواجم علوى الحقووق ر علوى الوبوأكبشوكل ن تركوز أخطة التعليم الجديدة لهل ينبغي : السؤال الثاني
ولكن من ناحية سياسية  طرفي نقي ،هذان النهجان على ن يكون أبالتأكيد ال ينبغي هج التنمو   نأو على ال

 1025طوة التنميوة لمرحلوة موا بعود إذا تبنوت خ هناك مجازفة. ومالية نحن مضطرون إلى اتخاذ قرارات صعبة
ن تكووون النقاشووات أناحيووة مثاليووة، يجووب وموون . أهميووة اتفوواق مسووقط ىد تطغووى علووقووإذ  ،غايووات تعليميووة أخوور 
. جيوال القادموةها حياتنا من أجول األبمشتركة حول الطريقة التي نقود  ةمعتمدة على رؤيحول الخطة التنموية 

يوث تعوود ح ،ساسوية للحيواةاألمفواهيم ال موا مونوه ،"العدالوة والشوومول" يتمسوك مجتمعنوا التعليموي بقووة بموضووعي
جوول تنميووة ألتعلوويم موون ويسووتطيع ا. أ  المعرفووة والمهووارات والقوويم والسوولوكيات ،سوواسالجووودة العاليووة للتعلوويم األ

يوق ن التعلويم عبوارة عون وسويلة لتحقأولكون قود يور  الوبع  . ربورسواجله بقووة أكبعث ين أ له، ينبغيو  ،مستدامة
حوول خطوة التعلويم لمرحلوة موا بعود عوام  متوازيينإذال فإن التحد  الرجيسي هنا هو كي  ننظم نقاشين . أهدافهم
 . خر أمن ناحية  1025مرحلة ما بعد عام وخطة التنمية ل ،من ناحية 1025

حتا  ت ،(على التعلم بقدر أكبريركز )بينما يكبر ويتسع نطاق خطة التعليم المستقبلية : السؤال الثالث
كوميوة وغيور حكوميوة وعاموة ح)مجموعة أكبر من المعنيين من مسوتويات تعليميوة مختلفوة ومون دواجور مختلفوة 

مثل اللجنة التوجيهية )ين في مجال التعليم يهل من المقبول ل عبين التقليد. بشكل أكبرن يساهموا أ( وخاصة
طووورا  فوووي الخطوووة الجديووودة سوووتتدخل جميوووع األ بالتأكيووود وحتميوووال ن يضوووعوا االتجاهوووات  أ( ينالحوووالي بأعضووواجها
ل يمكون هوف ،عاجقوال شكل تمشاركة المعنيين على نطاق عالمي  تولكن إذا كان. العمل المرافق لهاإطار وتقرير 
 الدولة  على مستو   بسهولة تطبيقه

 قوعن نتو أهول مون الوواقعي  ،بما فوي ذلوك مخرجوات التعلويم ،بينما نركز على المخرجات: السؤال الرابع
يوال لمخرجوات التعلويم  نحتوا  إلوى هول نسوتطيع تحديود مؤشورات مقبولوة عالمو   "المخرجوات التعليميوة"بو  اشتراكنا

على النقاشات حول النفقات التوي نحتاجهوا لتحقيوق التأثير  ن هذه المؤشرات تستطيع بقوةأذهاننا أن نبقي في أ
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علوى النتواجج  المعتمودالتمويول - النتواجج طبيعوةى علو، غالبوال، النقاشوات حوول المؤشوراتثر ؤ توو  ،هذه المخرجات
إذا موا أردنوا  ،مؤشرات جيودة جودال  ن نجدأيجب  .تمويل التنمية علىليصبح النموذ  المسيطر  اليوم في طريقه

مووم المتحوودة فووي نيويووورك فووي إلووى نقاشووات حاميووة فووي األ ونحوون فووي طريقنووا ،غايووات التعلوويم فقوودانن نتجنووب أ
 . 1025مبر سبت

: سووتحتا  إلووى بنيووة مختلفووة للحكووم العووالمي 1025ن خطووة التعلوويم لمرحلووة مووا بعوود عووام أ اضووحموون الو 
. الجووة هووذه المخوواو يقتوورن بمنتوود  مفتوووح، مثوول منتوود  دافوووس، يتوويح المجووال لمعفاعليووة أكثوور و تنسوويق أقووو  

 ! ن نفشلأولكن ال يمكن 
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 تحتاج إلى استهداف التمويل 5151أهداف خطة التعليم لمرحلة ما بعد 

 (سابقا   العالمي لرصد التعليم للجميع تقريرال)بولين روز، جامعة كامبردج 
 pmr43@cam.ac.uk: لكترونيالبريد اإل 

 .مساواة ل، التمويل، ا1025مرحلة ما بعد  :المصطلحات الرئيسية

 يوزال هنواك تفواوت كبيور الالماضوية،  25 السونوات باتجواه أهودا  التعلويم فويعلى الرغم من التقدم  :الملخ 
ن تشومل غايوات أ 1025لمعالجوة هوذا تحتوا  أهودا  مرحلوة موا بعود عوام و . في الحصول علوى التعلويم والوتعلم

 . مجال التعليمفي لتمويل الداخلي والخارجي تتعلق با ،محددة

لحواق إ فيموا يخوصتقودم  وُأحورز. خيورة مون خطوة التعلويم للجميوعاأل 15 سونواتالكثيور فوي ال تحقوقلقد 
طفووال الم يووين موون األ ال يووزالولكوون . 1000عووام هوودا  فووي دكووار، السوونغال الموودارس منووذ وضووع األبالطلبووة 

. ساسوياتالطلبوة حتوى األ  يتعلم ولون يوتعلمحيث ال ،مدارس ردجية جدال بقل حظال خار  المدارس أو ملتحقين األ
 نأيعنوووي  ، موووا1025للفشووول فوووي تحقيوووق أهووودا   ال رجيسوووي ال يعووود عووودم وجوووود غايوووة محوووددة لتمويووول التعلووويم سوووببو 

ولنوتعلم . فيوة لتحقيوق الوعوود المتفوق عليهوالضمان تووفر المووارد الكالم تحاسب، الحكومات والمنظمات الدولية 
مصوحوبة بغايوات تمويليوة لضومان  1025دا  مرحلوة موا بعود أهوتكوون ن أساسي جدال من هذه التجربة من األ

 . تحقيقها

الحاجوة إلوى حمايوة نفقوات  ،الذ  مهد لخطوة تووفير التعلويم للجميوع ،2990أدرك إع ن جومتين عام 
. الحاجة إلى تحديد مووارد جديودة للتمويول فض ل عن ،البرامج التي تعيد الهيكلة وعبء الديون ظلفي  ،التعليم
تحقيوق خطووة  1000طوار عمول دكوار عوام واسوتطا  إ. يوة التزاموات تمويليوةأعو ن وضوع اإل يسوتطعلم ولكن 
 ."الهد  بسبب قلة الموارد اأية دولة ملتزمة جديال بخطة التعليم للجميع هذ تحقيقُيحال دون "أن  لتأكيدأخر  

التوي ُأسسوت عوام  ،للجميوعلتشكيل مبادرة المسار السريع لخطة تووفير التعلويم  ال أعطى هذا التأكيد دافع
ضوع   ناتجوال عون الوذ  كوان فوي جوزء منوه ،دراك ضع  التقدم في مجال التعليم منذ جومتينإل، نظرال 1001
 ،لسووريعإعووادة تسوومية مبووادرة المسووار اوقوود أدت . وعوودم التنسوويق الفعووال موون جهووة المووانحين ،الممنوحووةالموووارد 
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ليشوومل تحريووك الموووارد وتقويووة عمليووات التخطوويط فووي  ال ،ارهووإلووى امتووداد دو  ،صووبح التعوواون العووالمي للتعلوويمتل
نما ليشمل ،الدولة بهد  االستخدام الفعال للموارد فحسب وعلى الرغم . ال تأييد عالميال المزيد من كسب كذلك وا 

مموا . طوار العمول فوي دكوارإ تقريورالتمويول كغايوة محوددة ضومن  ُيودر لوم ، فن ودكوارمن هذا التقدم بين جومتي
ر التعلويم يهودا  السوتة لخطوة تووفسويكون هنواك مووارد كافيوة متووفرة لتحقيوق األموا إذا أنوه ال يمكون العلوم  يعني

 . للجميع

زال هناك فجوة كبيرة في ولكن ما  ،مر، ازدادت الموارد المحلية حتى في الدول الفقيرة جدال في واقع األ
 ،ول مووون فتووورة دكوووارلمعونوووات فوووي الجوووزء األوبينموووا ازدادت مووووارد ا. 1025هووودا  بحلوووول األ التمويووول لتحقيوووق

القطاعووات  ه فوويأسوور  منووانخفووا  المعونووات المقدمووة للتعلوويم قوود كووان و . بحلووول نهايووة الفتوورة توونخف ابتوودأت 
أنهوا وصولت إلوى  العوالمي لرصود التعلويم للجميوع تقريورال قودر ،عون هوذا فجووة كبيورة فوي التمويولنوتج و . خر األ
كثور ى تقليول المووارد فوي بعو  الودول األإلو األمر الوذ  أد . كثر فقرال للدول األمريكي للسنة أمليار دوالر  16
 ول  لوم يو إلوى جانوب ذلوك. مد المتوقع الضرور  لضمان تحقيق أهدا  التعليمبدالل من التمويل الطويل األ ،فقرال 

 . قل حظال جموعات األتوزيع الموارد اهتمامال كبيرال ضمن الدول للم

هووودا  غايوووات تمويووول محوووددة، كانوووت األإلوووى تووووفير التعلووويم للجميوووع  ة  خطوووهوووداأافتقووورت  وفوووي حوووين
لفيوة حوول تطووير الهود  الثوامن لألولوم يشور . لتمويولبا فيموا يتعلوق تطلعاتهوافوي  إبهاموال  نماجية لأللفيوة أكثوراإل

ذلووك، كووان مووع و  ."مسوواعدات تنمويووة رسوومية كريمووة للدولووة الملتزمووة للحوود موون الفقوور"إلووى  إالا الشووراكة العالميووة 
حووول التمويوول  1001م عووامووونتير  ابتووداءل موون مووؤتمر  ،الماضووية 25األعوووام مووة فووي فتوورة همهنوواك  تطووورات 

ولكووون . 1005بووواريس عوووام ي بووودأت فوووي توووالحوووول فاعليوووة المعونوووات  ،ر  ال حقوووةخوووع نوووات األوالتنميوووة واإل
بمووا فووي ذلووك القطووا   ،للتمويوولخوور  أالتووي وسووعت نطوواق النقاشووات لتغطووي موووارد  ،خيوورةضووعفت النقاشووات األأ

عو  هوؤالء الموانحين الجودد ب ال يرغوبحيوث  ،التركيز علوى فاعليوة التنميوة ؛الخاص والمانحين غير التقليديين
 . مثل مبدأ الشفافية  مبادبااللتزام 

موين العوام فوي تقريور األ" مسوتقبلناالتمويول ل"مساحة مخصصة لوو رؤيةفي ضوء هذا، فإن من المطمجن 
ساسووية لألهوودا  التنمويووة واضووعال القواعوود األ ،(The Road to Dignity by 2030)متحوودة لألمووم ال
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يووودرك التقريووور الجديووود غايوووات التمويووول التوووي اقترحتهوووا مجموعوووة العمووول و . 1025المسوووتدامة لمرحلوووة موووا بعووود 
ال تؤيووودها نهوووا أعلوووى الوورغم مووون و  ،حوووول التمويووول المحلووي والتمويووول الووودولي العوووام والتمويوول الخووواص ،المفتوحووة
" هاضوعفأو  المجتمعوات أفقوريجوابي علوى التوأثير اإل"إلى التمويول العوام مون أجول الحاجة بتصرح  فإنها. جميعها

 (.14ص )

. للمووواردوفعووال  لفضووأ هميووة المعونووات فووي لعووب دور المحفووز لضوومان اسووتهدا أيركووز التقريوور علووى 
علوى عضواء هوي حوث الودول األ ،توصية واقعية حيث يوجد ،المجاالت القليلة في التقرير بأكمله من ويعد هذا

الجووزء  نقصووان وأن تكفوول عوودم  ،موون التزامووات المعونووة% 0.4جميووع الوودول المتقدمووة  تقوودمن ألموافقووة علووى ا
كبور أبعو   وعدم التوزام ،خير للمعوناتاالنكماش األ ظلهم في موهذا تصريح  .نموال قل المخصص للدول األ

موون % 0.4نفقووت الواليووات المتحوودة أفووإن  ،بالفعوول%. 0.4بوووالهد  ( المتحوودةهمهووا الواليووات أ)الوودول المانحووة 
. سووودستُ  ،وهوووي الفجووووة فوووي التمويووول بأكملهوووا ،%16فوووإن  ،للتعلووويم% 10جموووالي وخصصوووت خل القوووومي اإلدالوو
وهووي المسوواءلة  ،ليووة المعونووات المتفووق عليهووا فووي بوواريسعان نوور  التقريوور يكوورر مبوواد  فأموون المشووجع كووذلك و 

 . ة وملكية الدولةوالشفافي

كون تسو . خر  المحتملةالتمويل الداخلي وبع  الموارد األهمية أتفاصيل كثيرة في التقرير حول  ثمة
بابووا حووول أديووس أفووي مووؤتمر  ،للتمويوول 1025بخطووة مرحلووة مووا بعوود عووام  للمضووي قوودمال خوور  أهنوواك فرصووة 

بابوا سويعقد فوي يوليوو أديوس أن موؤتمر أتموام المثيور ل هومون . لموؤتمر موونتير وهوو متابعوة  ،التمويل والتنمية
 . 1025التي سيتم االتفاق عليها في سبتمبر  ،1025خيرة ألهدا  خطة مرحلة ما بعد راحل األنهاء المإقبل 

بابووا إلووى مصووادقة أديووس أعوو ن إ فلوون يحتووا  ،ة للتعلوويم والتنميووة الدوليووةهوودا  السووابقألانظوورال لتجربووة 
بول  ،قول نمووال فحسوبلدول األلللمعونة جمالي من الدخل القومي اإل% 0.4م بنسبة ول المانحة ل لتزاجميع الد

وضوع  ينبغوي. ة كذلكعشر  زمة لتحقيق الغايات السبع ارد الالمو واضحة حول  ذات مواق  تكون هذه الدولس
المختلفووة اخووذين بعووين االعتبووار التمويوول المحلووي والموووارد  ،هوودا  تمويليووة محووددة فيمووا يتعلووق بهووذه الغايوواتأ

لتتسووونى الفرصوووة  ،لتوزيوووع المووووارد داخووول الووودول ال ن توووولي اهتماموووأهووودا  هوووذه األلينبغوووي و . للتمويووول الخوووارجي
ن تتقيوود أن يكووون هنوواك التووزام لضوومان أ وينبغووي. بعوودها عوون تحقيووق الغايوواتأفقوور المجموعووات و أللوصووول إلووى 
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نفووق بطريقووة ن المووال يُ ألضوومان  ،الفاعليووة  مبووادبخوواص القطووا  الو أمعونووة الو أمحليووة الجميووع الموووارد سووواء 
تحقيق أ  أال يحال دون ضمان بن القادة العالميين ملتزمون إن نقول أكون من المحتمل يفقط حينها س. فعالة

 . بسبب قلة الموارد نماجية الدوليةالغايات اإلدولة جميع 

 

  5151التعليم لمرحلة ما بعد عام  وغاياتتحدي رصد أهداف 

 فوت، فريق تقرير الرصد الدولي، اليونيسكو، باريسآرون بينا
 a.benavot@unesco.org: لكترونيالبريد اإل 

، دكووار، 1025تقريوور الرصود الوودولي، أهودا  التنميووة المسوتدامة، مرحلووة موا بعوود عوام  :الرئيسللية المصلطلحات
 .، المنتد  الدولي للتعليم، تنمية التعليمطار العملإتقرير 

غايووات التعلوويم لمرحلووة مووا بعوود عووام لجعوول  حاجووة ثمووةوالعشوورين  الحوواد لمعالجووة تحووديات القوورن  :الملخلل 
 وكووذلكسوويكون رصوود التعلوويم فووي منظووور الووتعلم موود  الحيوواة . مووع  أهوودا  التنميووة المسووتدامة فووي تووواز   1025

 . مهمة صعبةخر  ات التنموية األاالرتباطات بين التعليم والقطاع

ن تكوون خطوة أ وبودالل مون. 1025رحلوة موا بعود عوام رؤيوة التنميوة لم جلوالترابط  التبادليةدراك إيقود 
 ،و الدولة المتأثرة بالصوراعاتأول الغنية على الدول الفقيرة دجندة تمليها الأ 1025التنمية لمرحلة ما بعد عام 

 .دوار التي تلعبها الدول مشتركةن تكون الغايات واألأينبغي . يةالشمول  فإنها تعتمد على مباد

الودعوة للسياسوات المختلفوة بودالل مون و . اليوومالوتآزر بين القطاعات التنموية المختلفة هوو المطلووب إن 
طووار أسوومى لمعالجووة التحووديات إهنوواك اآلن  ،التووي تهوود  إلووى الحوود موون الفقوور وحمايووة البيجووة وتمكووين الجنسووين

خطووة التعلوويم للجميووع والخطووة بن تيتبطفووإن العملتووين الموور  ،فووي حالووة التعلوويم. والعشوورين الحوواد ميووة للقوورن العال
ولووى الشوومولية والعدالووة وجووودة ة واضووحة ومتماسوكة يكووون غايتهووا األفووي اسووتراتيجي سُتصوواغاننماجيوة لأللفيووة اإل

 . التعليم والتعلم مد  الحياة للجميع

mailto:a.benavot@unesco.org
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الماليووة والسياسووية - تهين بالمعوقواتنسوو الا أولكوون علينوا  ،لمتكاملوة منطقيووةمثوول هوذه االسووتراتيجية ايعود 
سوويكون رصوود خطووة و . التووي تواجووه الوودول والمجتمووع الوودولي فووي وضووع هووذه االسووتراتيجية قيوود التنفيووذ -وغيرهووا

ة لفيونماجيوة لألهودا  اإلطوار عمول األإكوان رصود وقود . هوذه التحوديات أحود 1025التعليم لمرحلة موا بعود عوام 
للتقودم  ال مووجز  سوج ل  قودمتالتوي  ،1005ولوى حتوى عوام ألتقوارير الرصود ا تُنشرفلم  ،السابقة بطيجال عند التنفيذ

 . نماجية لأللفيةهدا  اإلألنحو غايات ا

حتا  خطة التنميوة المسوتدامة ستو . طار عمل جديد للرصد عواقب وخيمةإلتأخير في تطوير لسيكون 
 وسوويحول. وليووةتحتوا  إلووى توضوويح رؤيتهوا األ وكووذلك ،رصوود المسوتمرة والتقيوويمرشوواد وتوجيووه مون عمليووة الإإلوى 

 .التطبيق والتعاوندون أل  فترة زمنية  ةنقدي وأفكار ومشاركةعدم وجود تقييم 

العوالمي  تقريورالتلقوى . سابق مفيد جودال ثمة مثال هنا . الوقتمثل أهمية تمامال  هميةأشكل الرصد لإن 
ة لخطووة هوودا  السووتلرصوود تقوودم األ ،1000عووام  طووار عموول دكووارإتقريوور موون  فويضووال ت لرصوود التعلوويم للجميووع

رصودت تقوارير الرصود الودولي التوي و . نماجيوة لأللفيوةم للخطة اإلهدا  المتعلقة بالتعليتوفير التعليم للجميع واأل
تعلوويم وشووجعت الحوووار غيوور الرسوومي بووين أعضوواء مجتمووع ال ،وحللووت السياسووات ،التقوودم 1001بوودأت فووي عووام 

خيووورة مووون دلوووة األمبنيوووة علوووى األجميعهوووا  -يوووع الرفيعوووة المسوووتو الووودولي ومجموعوووات خطوووة تووووفير التعلووويم للجم
 . مجموعة مختلفة من الموارد

. نحتا  إلوى وثيقوة عميقوة وشواملة ، فإننا1025نظرال للنطاق الواسع لخطة التنمية لمرحلة ما بعد عام 
السياسووات الرفيعووي المسووتو  موون لصوونا   تقوودمهالمعلومووات التووي الوثيقووة مفيوودة موون حيووث ا أن تكووونوينبغووي 

والمنظمووات غيوور الحكوميووة لتنشووط عموول مسووؤولي الحكومووة والمووانحين  ،وواضووحة ودقيقووة ،مختلوو  القطاعووات
خور  لخطوة أهودا  التنميوة الجوانوب األارتباطهوا بملة لتغطوي وأن تكوون شوا ،ووكاالت التنميوة المهتموة بوالتعليم

 . المستدامة

ت كانو. العمليوة أن تتطوورولكون ينبغوي  ،يحتو  مثل هذا التقرير على خصاجص من التقريور السوابقس
سووتتغير بالتأكيوود مسووؤولية . موور الووذ  يجووب تأييوودهاأل ،افتتاحيتووه ة لياسووتقمميووزات تقريوور الرصوود الوودولي إحوود  

التقريور، مون  ويلوزم. جديودة جغرافيوة جديودة وقطاعوات منواطقألن نطاق القراء سيتسع ليشومل  ،التقرير الجديدة
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أجووول تحقيوووق الشووومولية والصووولة موووع القطاعوووات المرتبطوووة، تجديووود تحليلوووه وتقوووديم التقوووارير حوووول قضوووايا التعلووويم 
يهووم قطاعوووات  ال علووى سووبيل المثووال، يعووود رصوود العدالووة موضوووعف. العالميووة بطوورق تجووذب داجوورة القوووراء الواسووعة

ويعوود قيوواس التكووافؤ بووين الجنسووين علووى مسووتويات نظووام . تقريوور وسوويكون بووارزال فووي أ  ،التنميووة علووى اخت فهووا
وكوذلك . هدا  التنمية المستدامةأوهو هد  من  ،الجنسين نالتعليم الوطني كافة جانبال أساسيال في المساواة بي

وكيو  توؤثر  ،نووا  المختلفوة للتعلويمإلوى البحوث فوي كيو  تسواهم األ 1025سيحتا  تقرير مرحلوة موا بعود عوام 
التعلوويم باألولويووات التنمويووة  يضووال إلووى تحديوود المؤشوورات التووي تووربطأوسوويحتا  . خوور اعووات التنميووة األفووي قط

 . خر األ

ن يتوسوع فوي أ 1025موا بعود عوام رحلوة ملتقرير الذ  سيغطي التنميوة لأنه ينبغي ليضال أمن الواضح 
في نطاقها أوسع  هغاياتستدامة و المالتنمية  في خطةهد  التعليم إن . لرصد إلى مستويات أخر على اقدرته 

ستضومن خطوة التعلويم الجديودة، معتمودةل علوى مفهووم و . طوار عمول دكوار لتووفير التعلويم للجميوعإوطموحها من 
وحكوميووة وغيووور  نظاميووةوغيوور  نظاميووة- للتعلووويم بنموواذ  مختلفووةمسووتويات موون الالمزيوود التعلوويم موود  الحيوواة، 

عمليات واليات للعمل  وضع يتمو  .بعد ا لم يتم تطويرها بالكاملجديدة بعضهفكار أمحتويات و عبر  -حكومية
أدوات قيووواس ورصووود إلوووى  تحتوووا والتوووي  ،(عليهوووا غيووور متفوووقبعضوووها )لمعالجوووة أهووودا  أوسوووع ومفووواهيم أشووومل 
 . جديدة، من أجل معالجتها بطرق جديدة

تقريور رصود مرحلوة ن يوتم ربوط أال بد مون . قاجمال  لتعليملرصد جديد تقرير  تفوي حول السؤال  ويظل
تقرير الرصود الودولي ُرب ط بها هدا  التنمية المستدامة بالطريقة ذاتها التي أخطة ببوضوح  1025ما بعد عام 

الرصووود الووودولي مووون قووورارات تقريوور  تفووووي يوووأتي و . بخطوووة توووفير التعلووويم للجميوووع 1000لمرحلووة موووا بعووود عوووام 
موور لرصود التعلويم العوالمي األزموام  ىولتوسوي ةالرؤيوي مون سويعيد النظور فو. المنتد  العالمي للتعلويم فوي دكوار

 ،هوذا الموضوو  1025اجتما  توفير التعليم للجميع الذ  سويعقد فوي كوريوا فوي موايو عوام  سيعالجالمستقبلي  
 لتفووي لموع دعوم الموانحين . 1025فوي سوبتمبر عوام  أن تعالجوهة لألموم المتحودة علوى الجمعيوة العامو وكذلك
 االنتقال بيسر ضمانل ،بين المعنيين األدوارمن تنسيق  1025حلة ما بعد عام مر ق تقرير فري سيتمكنالجديد 

 . من نموذ  الرصد السابق إلى النموذ  الجديد
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، الودولي ن يور  مجتموع التنميوةأوأرجوو  ،مثيورة بهوا لحظوة نر  هذه الونق ت ونشوارك أنلحظة  ستكون
وهوو . التعليم لتووفير نمووذ  فعوال ومفيود للرصوددمها قطا  التي استخ الدولي،  الطرقمن خ ل تقرير الرصد 

ه البحثيووة مرونتووه وقاعدتوونظوورال ل ،خوور ه موورة أخوور  فووي قطاعووات التنميووة األنموووذ  موون المجوود  إعووادة تحديثوو
بالفعوول . (3)(نجووازات المعتوور  بهووا فووي التقييمووات الخارجيووة المتتابعووةاإل)مووع التأييوود دلووة واسووتق ليته وتوووازن األ

مجتمووع التعلوويم الوودولي تقووديم تقريوور الرصوود الوودولي كنموووذ  لمواجهووة تحووديات الرصوود ألهوودا  التنميووة ل ينبغووي
 .1025المستدامة لمرحلة ما بعد عام 

 

 الدراسية في كورياعالمية وحكم المناهج لتعليم لمواطنة ا

 بونج جن تشانج، كلية الدراسات العليا للدراسات الدولية، جامعة سيول الوطنية
 bchung1108@daum.net: لكترونيريد اإل الب

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

 . فسح المجال لجانبه النقد أُ إذا  ،حدين في كوريا  مواطنة عالمية كسي  ذلقد يعمل التعليم  :الملخ 

 
مواطنووووة عالميوووة للخطووووط لدخووووال التعلووويم إتمكنوووت بنجوووواح مووون إذ الكوريوووة الصووووعداء  تنفسوووت الحكومووووة

ومجموعووة العموول  1027كوول موون اتفوواق مسووقط فووي مووايو كفوول . 1025المحتملووة لمنتوود  التعلوويم العووالمي لعووام 
ذا وا  . 1025لمرحلوة موا بعود عوام لمواطنوة عالميوة كإحود  الغايوات المبتغواة التعلويم  1027المفتوحة في يوليو 

عنودما ظهور التعلويم لمواطنوة عالميوة كإحود  أولويوات كوريوا،  ،إلى الوراء إلى موا قبول عوام واحود فقوط نظرناما 
ن المنووواورة الناجحوووة للخطووووة وجووودنا أ، عليوووه اعترضووووا عضووواء فوووي مجتموووع التنميوووة الووودولين بعووو  األأموووع و 

                                                           
(3)  http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/GMR/pdf/External_evaluation_GMR_final.pdf. 
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والدبلوماسوووية ة للجهووود الشووواق سوووتحق التهنجوووتطووورا  عديووودة بالفعووول أالمقترحوووة لتصوووبح خطوووة ملموسوووة بمسووواعدة 
 .  التأييدكسب و 

إشووارات متناقضووة موون  ثمووة. سووتأتي الحقووال ففعووال الرجيسووية األإال بدايووة، أمووا هووذا النجوواح ، لوويس ولكوون
وسووواط السياسوووية قيووود البحوووث فوووي األ م وتعريووو  التعلووويم لمواطنوووة عالميوووةوالل، موووا يوووزال مفهوووو أ. مووول والخوووو األ
ختلو  التعلويم يآلن لصانعي السياسات الكوريين في قطا  التعلويم كيو  حتى اوليس من الواضح . كاديميةواأل

 ،والتعليم من أجل الس م ،مثل التعليم من أجل التفاهم الدولي ،رتبط بمفاهيم أخر  شبيهةيلمواطنة عالمية أو 
مسوار  اهومعنوميوة وم التعلويم لمواطنوة عالسويحدد مفهوو . من أجل تنميوة مسوتدامةوتوفير التعليم للجميع والتعليم 

خو ق المنواهج الدراسوية وتوزيوع المووارد وتوجوه القويم واألمحتوو   سوتوجه إذ. العمل والتطبيق من اآلن فصاعدال 
 .  في المدارس الكورية

لتعلوويم التووي تمثوول ا ،و النشوواطاتأن التعلوويم لمواطنووة عالميووة إلووى أشووارة هووذا الصوودد ال بوود موون اإلفووي و 
مثول المنظموات غيور الحكوميووة  ،بقيوت فوي قطووا  التعلويم غيور الرسوميأُ  ،آلنى احتولمواطنوة عالميوة فوي كوريوا 

وفووووي الواقووووع، تتجاهوووول . بعضووووها معووووار  للحكومووووة ، حتووووى إنوالنشوووواطات ال منهجيووووة للمجموعووووات المختلفووووة
طووار العموول الخوواص بووالتعليم إن قووانون أمووع  ،كومووة التعلوويم لمواطنووة عالميووةالمنوواهج المدرسووية المقووررة موون الح

والمسواهمة فوي تنميوة  ،الغر  من التعليم هو تمكين كل مواطن من العيش الكوريم"ن بأصرح في بنده الثاني ي
وتنمية القودرات مون أجول حيواة  ،عن طريق ضمان صقل الشخصية ،وتحقيق الرخاء المشترك ،دولة ديمقراطية

هول سويعزز موؤتمر خطوة ف. "نسوانيةفوي ظول المثول اإلموواطن ديمقراطوي لالصوفات الضورورية وترسويخ  ،مستقلة
 التعليم لمواطنة عالمية في كوريا هذه الفقرة في المدارس 

حساسية الكوريون العاديون والمختصون في مجال التعليم والمعنيون بالمناهج المدرسية جميعهم  يدرك
المنواهج  ن يتحوول تغييورأرجوح مون األ، إلوى جانوب هوذا. جراء تغييورات علوى المنواهج الدراسوية الوطنيوةإمسألة 

ضوافة إلوى تضوارب باإل ،مثل موضو  التعليم لمواطنة عالمية إلى نقاش سياسوي موضوعاتجل أالدراسية من 
التعلووويم لمواطنوووة عالميوووة نقووودال للوضوووع الحوووالي  تضووومنخصوصوووال إذا  ،مووور سووويكون كوووذلكن األإ. فوووي المصوووالح

فووي حووين قوود يغوورس التعلوويم لمواطنووة . بووذيرللسياسووة العالميووة واالقتصوواد والتعلوويم الملوويء بووالتمييز والتحيووز والت
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. عولموةمتمصالح المؤسسوة العاموة فوي كوريوا ال مخترقال " توعية" ،خار  نطاق المناهج الدراسية الوطنية ،عالمية
ضد جمعيوات التجوارة الحورة يقفون هؤالء الذين  إلى أن تقنع، بصعوبة،لهذا قد تضطر الحكومة الكورية  نتيجة

  .ةوسوق العمل المفتوح

ن الحكوموة الكوريوة اعتوادت علوى أمون الواضوح اآلن ف. اآلخور للعولموة ن هوذا هوو الوجوهإيمكن القول 
أ  تعزيووووز المووووواطنين العووووالميين فووووي كوريووووا الووووذين  ،ب المشوووورق للتعلوووويم لمواطنووووة عالميوووةالجانووووأالا تووور  سووووو  

التكلفوووة الخفيوووة لجلوووب التعلووويم ولكووون . ال فوووي هوووذا العوووالم الوووذ  يبووودو ديمقراطيووو عوووولمتالميسوووتفيدون مووون االقتصووواد 
 سويدركو . صوانعي السياسواتهوذا العودد الضوجيل مون  اال يعتور  بهو المضطربلمواطنة عالمية في هذا العالم 

موول الوحيوود اآلن هووو موود  األ. لي والمسووتقبل هووو سووي  ذو حوودينن التعلوويم لمواطنووة عالميووة الحوواأقريبووال  هووؤالء
 . داةهذه األعلى السيطرة على  ةقدر الح سرعة ومد  نجا

 

 كيف ولماذا ولمن؟: الحكم العالمي للتعليم

 ريالنديستيفين كلييز، جامعة م
 sklees@umd.edu :لكترونيد اإل البري

نماجيوة لأللفيوة، التعواون هودا  اإل، توفير التعليم للجميوع، األ1025 مرحلة ما بعد عام :المصطلحات الرئيسية
 .المي للتعليم، النظام العالميالع

ويعموول موون خوو ل مجموعووة مختلفووة موون اآلليووات المنسووقة وغيوور  ،الحكووم العووالمي للتعلوويم حقيقووةيعوود  :الملخلل 
   لمصلحة من يعملو  ،الحكم العالميفي  ال ولكن لماذا نر  ازدياد. المنسقة

هووو التوحيوود  ،يكوواد يكووون مهيمنووال يووزداد قوووة و  ،حكووم عووالمي للتعلوويم وجووودقناعووال علووى إكثوور إن الوودليل األ
شكال السريعة للخصخصة والتركيز على القياس واالمتحوان بما في ذلك األ ،للتعليم العالميةالغريب للسياسات 

وق أهميووة حووق الحصووول علووى فوووموضووو  أهميووة الجووودة ت ،والتركيووز علووى القووراءة والكتابووة والعمليووات الحسووابية
فكوووار فضووول األأتحووول بواسوووطة  ه المشووواكل ببسووواطة مشووواكل اعتياديوووةهوووذن أويعتقووود الوووبع  مخطجوووين . التعلووويم

mailto:sklees@umd.edu
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ولكنهوا تفعول  ،ذاهإلى ح نظرية الثقافة العالمية غالبال ما تلم  . نحاء العالمأوتحل في جميع  ،وأفضل الممارسات
 . هذه الهيمنة وكي  تحصل لماذاذلك دون فهم 

طورا  فالمنظموات الثناجيوة والمتعوددة األ ،بع  اآلليات التي تستخدم لتحقيوق هوذه الهيمنوة واضوحةإن 
فشووروط البنووك الوودولي الصووريحة والضوومنية وتسووويق . ذاتووه فووي سووعيها للجهووة ذاتهوواجميعهووا تشوورب موون الكووأس 

منظمة التعاون االقتصاد  والتنمية للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة مبادرة المسار السريع واآلن الشوراكة العالميوة 
علوى توأثير البنوك  ،خواص أسولط الضووء، بشوكل وأنوا غالبوال موا. بالعوالم إلوى نفوس االتجواه للتعليم جميعها دفعت

جي الوذ  يشوجع ويجيوز ويطبوق هوذه يديولو األ زالمركهو والبنك الدولي  منذ ثمانينيات القرن الماضيف. الدولي
 . لبنك الدولي عليهاال يمكن لوم ا، جندات مماثلةأولكن تتبع الدول المتقدمة . جندة في الدول الناميةاأل

 فالهيكليوات. إن التفسير مرتبط بالنظام العالمي المهيمن والموحد والمتكامل الذ  نعويش فيوه في رأيي،
تعطوي حمايوة ، بطبيعتها، الهيكلياتوهذه . جميعها تتقاطع وتتشابك بوية والعنصرية وغيرهامثل الرأسمالية واأل

وعلوووى الووورغم مووون  ،نظموووة وتتطوووورتتغيووور هوووذه األو . كافجوووةتحيوووز كبيووور وسووولطة غيووور متبيتسوووم عوووالم وشووورعية ل
منوذ ث ثينيوات  ،شهدت الحقبوة الليبراليوة فوي العديود مون الودولوقد  .استحكامها، فإنها ُتجابه وُيتصد  لها داجمال 

 الهيكليووواتن تطووويح بهوووذه أسياسوووات عاموووة واحتجاجوووات وحركوووات حاولوووت  ،القووورن الماضوووي وحتوووى السوووبعينيات
كوان السوعي وراء توسوعة حوق الحصوول علوى التعلويم وجودتوه  ،في مجوال التعلويمو . ظام العالميالمتحيزة في الن

 . من خ ل الضراجب والنفقات

وبوودأت النيوليبراليووة المناهضووة . وألسووباب سياسووية واقتصووادية انتهووت الحقبووة الليبراليووة فووي الثمانينيووات
كثور تحيوزال أأصوبح النظوام العوالمي وقود . دة اليومزالت موجو  للحكومة لصالح التجارة والسوق غير المنظمة وما

علوى السوطح، و . الوظواج  بشوكل متزايود غيور مسوتقرةأصوبحت و  تمامال،االجتماعية الخدمات  وُقطعت ،من قبل
نفسوه معنوي ب النيوليبرالية بأن كول شوخصيديولوجية لفية األنماجية لألهدا  اإلطة التعليم للجميع واألتناق  خ

 . نظام عالمي جاجر ومتحيزل إلعطاء شرعيةولكن هذه الجهود ضرورية  ،ةفي سوق تنافسي

هودا  خطوة أ  مون أ يتحقوقنوه لوم أولكن محاسبة واقعية تشوير إلوى . الكثير من التقدم، ُأحرز بالطبع
ر  هنا مبني على عدم دقة في تحتى الحد من القفر المدقع للنص  حيث النجاح المف)توفير التعليم للجميع 
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حتوى عوام ( مجوددال، فوي حالوة خطوة تووفير التعلويم للجميوع)هودا  رجاء هوذه األإآلن نحن في صدد او (. القياس
ذا . الماضووي القوورنسووتينيات تعلوويم ابتووداجي شووامل منووذ بوودايات وعوود المجتمووع الوودولي ب. 1000 مووا حققنووا ذلووك وا 
لجووودة، فووي بضووع هووذا الهوود  يمكوون تحقيقووه، مووع ا أنمووع ! حوورازهسوونة إل 40يكون قوود لزمنووا سووف 1000عووام 

حركوت : خذ على سبيل المثال مبادرة المسار السريع والشراكة العالمية للتعليم. سنوات، فهو ليس مهمة صعبة
 مليووار دوالرتقووديم  موونوقوود تووتمكن الشووراكة العالميووة للتعلوويم أخيوورال  ،مبووادرة المسووار السووريع بضووعة موووارد نسووبيال 

. بالسوونةدوالر أمريكووي  مليووار 16حاجووة لووو يشووير إلووى أن ثمووةسووكو ن تقوودير اليونيأمووع  -تقريبووال بالسوونة أمريكووي
 . مور ال ُتعد مهام صعبةهذه األن إونقول مجددال 

ن فوي أن نوايوا معظوم النواس هوي نوايوا حسونة، فهنواك القليول ممون يرغبوون بوأمن و نني أإغالبال ما أقول 
 ،مسووتحقةنهوا بأاس امتيوازاتهم معتقودين النو يسوووغ ولكون. فوي حالووة التهمويش الشوديد هوذهيعويش  هوذا العوالم يظول

 ،فووي الواقووع يفعلووون العكووس تمامووال و ، مووواقعهمهووا منطقيووة هووي السياسووات التووي ال تهوودد نيرو السياسووات التووي أن و 
 متسواوين، لسونانحون . كثور حظوال م األبنواجهأتعلويم ويمولوون حتوى  فهوم يبوررونعلى سبيل المثال الخصخصة، و 

 هموواسووواق لتوليوود العموول والوودخل وتوزيعنووتج عوون االعتموواد علووى األوقوود . ينلمهمشووويووأتي تميزنووا علووى حسوواب ا
 . من الصعب تخيل نظام أكثر تحيزال وأقل فاعلية. شخص يعيشون على هامش مجتمعنا مليارات 0أكثر من 

هووودا  واياهوووا حسووونة واألنف ،، كموووا قلوووت1025أنوووا لسوووت ضووود الجهوووود المبذولوووة لمرحلوووة موووا بعووود عوووام 
تقريووور الفريوووق ما قووورأت عنووود. للنخبوووةلتكوووون ربموووا و ، النخبوووةهوووو  جلهوووافوووي  مووون شوووكالها لكووونو . الثنووواء تسوووتحق

رأيته كبرنامج رعاية اجتماعية للخبوراء الوذين  ،هدا  والغايات والمؤشراتحول األاالستشار  التقني لليونيسكو 
نفوواق ن يووؤد  إأنووا قلووق موون أ. يطووورون ويطبقووون مجووات مقوواييس النجوواح وهووم القادمووة 25سوونوات سيمضووون ال

إلووى تووفر القليوول مون الموووارد الغايووات والمؤشورات و هودا  ارد علوى تطوووير ورصود المزيوود مون األالكثيور مون المووو 
بدالل من وضوع  ،يتم فعل شيء هو أنه ومجددال فإن أكثر ما تظهره الحوافز. جراء البحوث وتمويل التدخ تإل
 . األوضا وارد والجهود لتغيير الم

نماجيووة هوودا  اإلخطووة توووفير التعلوويم للجميووع واألف.  أزال متفوواج ل المووا قلتووه فووإنني  علووى الوورغم موون كوول
 الوودنيا،المواقووع جهووود موون  وثمووة. عليهووا غيوور متفووق لأللفيووة مثلهووا مثوول جميووع المبووادرات والسياسووات تعوود حقوووالل 
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" التعلووويم الووودولي"وسووتظهر جهوووود أخوور  للحركوووات االجتماعيوووة والمنظمووات العالميوووة التووي تمثووول الم يوووين مثوول 
فالنظوام العوالمي مورن بشوكل  ،أمورال سوه ل  ذلوكيكوون  لن. ستتحد  الوضع العامالتي " الحملة العالمية للتعليم"و

 -"ةمثاليوعاصوفة "قد نحتا  إلى ولكن كما قال أحد ط بي . والفجواتولكن فيه الكثير من التناقضات –كبير 
العتورا  مون هوم أعلوى فوي ارغبوة و من هم أدنى طات المتزايدة موالضغو الحالية  لظرو باعدم الرضا المتزايد 

 .    بفشل المبادرات السابقة والنظر في البداجل
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هل : الحكم العالمي أو الوطني للتعليم
هداف العالمية بين األ تناقضيوجد 

 والغايات الوطنية؟
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 من؟ أولويات من؟ منظمات المجتمع المدني والحكم العالمي للتعليم بيانات

 برونوين ماجراث، جامعة نوتنجهام
 Bronwen.Magrath@nottingham.ac.uk: لكترونيالبريد اإل 

 .التأييد العامكسب المدني، الحكم العالمي للتعليم، التعليم للجميع، منظمات المجتمع  :المصطلحات الرئيسية

فوووي وضوووع التعلووويم المتعلقوووة ب البيانووواتعلوووى جموووع  القووودرته ،ة منظموووات المجتموووع المووودنيقيموووتوووزداد  :الملخللل 
ليمووي قالوووطني والمسووتو  اإل السياسووي علووى المسووتو  لكسووب التأييوود البيانوواتهووذه سووتخدم وت. سووياقات التنميووة

م الحكوموات ليوة اسوتخداعان الوذين يبحثوون عون تقيويم فو ن الودوليو الموانح هاتخدموكوذلك يسووالمستو  العوالمي؛ 
ليوووة عاالمجتموووع المووودني القووودرة علوووى تحسوووين ف تأييووود لكسوووبن أوعلوووى الووورغم مووون . ي الووودول الناميوووةلتموووويلهم فووو

 . مكانات الديمقراطية لهذه الجهودد تقيد نزعات التمويل الحالية اإلفق ،سياسات التعليم

يسولط و . ية وطنيوة بحتوةطار عالمي بدالل من كونه قضوإخ ل العقود الماضية، بدأ التعليم يوضع في 
ن أالضووء علوى  ،للجميوع والبرنوامج الودولي لتقيويم الطلبوةمثول خطوة التعلويم  هوا،نطاق المبادرات العالميوة وتأثير 

قورارات وخطابوات علوى المسوتو   ،بشوكل متزايود ها،ُتشوكل" المتقدموة"والودول " الناميوة"الودول  فيسياسات التعليم 
نظمووة أقووع مسووؤولية إدارة تو  ،ديوود موون الوودول بعمليووات سياسووية المركزيووة، تموور العنفسووه وفووي الوقووت. العووالمي

 . وطنية جهاتحيان على عاتق المدارس في معظم األ

ميووة المنظمووات غيوور الحكو ، وهووي ليسووت وحوودها، بمووا فووي ذلووك)ظمووات المجتمووع الموودني اآلن من تبوودو
هوذه ن أوموع . فوي حكوم التعلويمساسوي ألال عوب ا( المعلمين والمجموعات الدينيةهلية واتحادات والجمعيات األ

دور  تلعوووباآلن  يهوووفدور فوووي خدموووة تووووفير التعلووويم خصوصوووال فوووي الووودول الناميوووة،  اداجموووال كوووان لهووو المنظموووات
قليمووي التعلوويم علووى المسووتو  المحلووي واإل تووؤثر منظمووات المجتمووع الموودني فووي سياسووياتو . عوون التعلوويم الموودافع

ومشووواركة  ،ت التوووي تهووود  إلوووى زيوووادة النفقوووات لصوووالح التعلووويم العووواممووون خووو ل الحمووو : عووودة طووورقبوالعوووالمي 
مون خو ل التقودم وااللتوزام بوالخطط الموجهوة  ،ورصود مسوؤولية الحكوموات ،المواطنين كمدافعين عن السياسوات

 . لقطا  التعليم
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 ميوالعوالُيعد جمع البيانات حول حق الحصول على التعليم وجودتوه وتكلفتوه علوى المسوتويين المحلوي 
ذات  بوصووفها العبووةبتووت هووذه المنظمووات أهميتهووا أثقوود و . موون عموول منظمووات المجتمووع الموودني ال أساسووي ال جووزء
. يصووعب علووى صوونا  السياسووات الحصووول عليهووا بيانوواتالحصووول علووى  عبوور ،فووي مجووال السياسووات ةشوورعي

عودتها منظموة غيور موة علوى نطواق واسوع أهمحصواجية إعلى سوبيل المثوال، ُيعود تقريور الوضوع السونو  للتعلويم ف
وهوي  ،"ويوزوأ"أعودت  1009رجاء الري  في الهند، ومنوذ عوام أفي جميع " مؤسسة براثام للتعليم"هي حكومية 

المجتمووع منظمووات  أقامووتبوونغ ديش وفووي  .فريقيوواأحصوواجية مشووابهة فووي شوورق إ ،أيضووال منظمووة غيوور حكوميووة
العديود مون  مضويعودم سولط الضووء علوى  قود، و لرصود خطوة التعلويم للجميوع" شن واتشايديوكإ"مشرو  المدني 

فوي وتم االستشوهاد بالمشورو   ،أهدا  توفير التعليم للجميعفيما يتعلق ب االتزاماته قدمال في الحكومات اآلسيوية
 . قليميةالوثاجق السياسية الوطنية واإل

اهتمووام  حووول التعلوويم البيانوواتالمجتمووع الموودني فووي جمووع دور منظمووات  أن يجووذبوربمووا لوويس مفاججووال 
منظمات المجتمع المدني كمراقب قادر على رصد استراتيجيات عاليال دور ن و المانح ويثمن. الدوليينالمانحين 

هوو ن تمويول المجتموع المودني أقود نور  وبهوذا . واستخدام التمويل علوى مسوتو  الدولوة هاالحد من الفقر وتطبيق
 . موالألادارة إطريقة للحد من الفساد أو سوء هي و  ،استراتيجية المانحين لدعم حكومات الدول النامية

وهووو التمويوول الووذ  يهوود  إلووى - "المووال المحلووي"خوو ل التأييوود موون كسووب ن بشووكل عووام و يمووول المووانح
حووول توووفير  البيانوواتحووول االتفاقيووات الدوليووة وجمووع  مسوواعدة منظمووات المجتمووع الموودني لرصوود تقوودم الحكومووة

مووال بشوكل عوام هوذه األ تودير. لةءالمسوا الذ  سيضوع الحكوموة تحوت "مراقبال" وللعمل كدور ،التعليم ونفاقاته
دوق على سبيل المثال يضع صنف. بقاء المنظمة التي تقدم المال قريبةمع  ،منظمات غير حكومية دولية كبيرة

غيوور  التووي يووديرها عوودد موون أكبوور المنظمووات ،فووي يوود الحملووة العالميووة للتعلوويم موووالالتعلوويم للمجتمووع الموودني األ
بودورها توزعهوا  هويو  ،قليميوة معروفوةإميوة للتعلويم األمووال عبور منظموات تووز  الحملوة العالو . الحكومية الدوليوة

تعموول منظموات المجتمووع المودني الكبيوورة وكوذلك . جووة فوي شووبكتهاات المجتموع الموودني المحليوة المدر علوى منظموو
توؤثر بطورق  ،القوية وتقديم نتاججهم البياناتجمع دارة عملهم ولإلمساعدة الشركاء الوطنيين في  يسرةوم يرةكمد
 . السياسات والمانحينصانعي  على
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للمشواركة ة المجتمع المدني الوطنيفعالة لزيادة قدرة منظمات ن هذه السلسلة من التمويل طريقة أيبدو 
 ،ت المؤيودةجنوداهوذه األسوجلة كثيورة حوول مون يضوع بالضوبط أولكنهوا تثيور . في قطوا  التعلويمفي كسب التأييد 

هوول التركيووز علووى منظمووات المجتمووع الموودني . التووي يووتم جمعهووا البيانوواتموووال علووى نووو  وكيوو  يووؤثر توودفق األ
ن هذا انعكاس لما أ مأمنظمات والمجتمعات التي تمثلها  حكوماتهم يعكس أولويات هذه ال يساءلون "مراقبين"كو

 ن تمويله  و ن الدوليو يريد المانح

بين  قضايا السيطرة على التمويل ،صندوق المجتمع المدني للتعليمثل م ،مويلاليات الت كذلك تتضمن
هوا مووال وتوزعقليميوة الكبيورة التوي تودير األية واإللوالمؤسسات الدو  من جهة، منظمات المجتمع المدني الوطنية

 الوذ كبر األ ما الدورو   موالاأل التي تتلقىما هي معايير اختيار منظمات المجتمع المدني ف. من جهة أخر 
فووي ُتجمووع ات التووي كيوو  يووتم اسووتخدام البيانووو   كسووب التأييوود جنوودةأتلعبووه منظمووات المجتمووع الموودني فووي وضووع 

حيووث جوواءت هووذه منهووا  تحتووا  هووذه وكيوو  يووؤثر هووذا علووى المجتمعووات المحليووة  ،قليميووة والدوليووةالحموو ت اإل
ل نحووو دعووم منظمووات المجتمووع الموودني فووي تقوودم التحووو  قوود يسوواهمإذا مووا أردنووا فهووم كيوو  المعالجووة إلووى سوجلة األ

 . 1025عملية التعليم للجميع وخطة التعليم لمرحلة ما بعد عام 
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 مؤشرات لتغطية األهداف والغايات وطنيا  وعالميا  

 آبي رياكس، يونيسكو، باريس
 a.raikes@unesco.org: لكترونيالبريد اإل 

 .التقييمات الوطنية، الرصد العالمي، العدالة :المصطلحات الرئيسية

 ،هودا  العالميوة الجديودة للتعلويممال في رصد التقودم نحوو األهمدورال للتعلم ستلعب التقييمات الوطنية  :الملخ 
 . لتركيز على العدالةبالمزيد من اماح والس ،التطبيق الوطني توجيه في ةأساسي مساهمةعن طريق 

. هسوواوقي فهووم التقودم كيفيوةمووة مون حيووث همتغييورات  1025تطلوب خطوة التنميووة لمرحلوة مووا بعود عووام ت
وهوي مجموعوة  ،الوتعلم؛ موا بعود التعلويم علوىواسوع وشوامل  بشوكل 1025الغايات المقترحة لمرحلة عوام  وتركز

نما ،فحسب ال بهانهاية مرغوبيم بحد ذاته ليس ن التعلأغايات مقترحة بين القطاعات تعني  في كذلك يساهم  وا 
سونكون  ،الجديودةإلى هوذه الحقبوة  في طريقناو . تحقيق الغايات لتمكين المرأة واالستدامة البيجية والحد من الفقر

على المستو  ما سيكون هم الفعل األسيكون وربما  -جميع المستويات مختل  وجديد علىشيء لفعل  بحاجة
أولويووات و مثوول السياسووات وتمويوول المعلمووين  ،حيووث تصوودر معظووم القوورارات التووي تووؤثر علووى التعلوويم ،الوووطني

لغايوات التعلويم لمرحلوة الفريوق االستشوار  التقنوي "موؤخرال أصودر . المناهج الدراسية وكي  نعزز جودة المدارس
ايووات والقضووايا القياسووية التووي ينبغووي يحوودد فيووه الغ ال حصوواء، تقريوور معهوود اليونيسووكو لإ، بوودعوة موون "1025عووام 

 . ستشارةمتوفر اآلن ل التقرير و . الغايات المقترحة بدقة متابعةمعالجتها من أجل 

وقد . وكي  تحقيق الغاياتما إذا تم أو لم يتم حول ة جعاالتغذية الر  تقديمفي  ال مهم ال يلعب القياس دور 
المختلفوة فاجودتها صولة بالسوياقات ذات المتشوابهة و المعواني ال ذاتأثبتت البيانات المقارنة عالميوال أو المؤشورات 

 ،حدثت زيادة كبيرة في البيانات المتوفرة في العقد الماضيوقد . باتجاه أهدا  التعليم للجميعالتقدم متابعة في 
 ليمبوالتع البيانوات المشوابهة حوول االلتحواقتتضومن دول علوى جموع وتقوديم تقوارير من الوعدد أكبر  اتفاقنتيجة 

دراسوات حوول المشواركة فوي التعلويم وبدرجوة بهوذه البيانوات  تاسوتكملو . من خ ل أنظموة إداريوة هونفقات جهنهاا  و 
ولوم يوتم قيواس  ،موة ألداء نظوام التعلويمهملوم يوتم قيواس جوانوب عودة فالورغم مون التقودم، علوى و . أقل حول الوتعلم

mailto:a.raikes@unesco.org
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وجموع بيانوات غيور  ،لتركيوز علوى جوودة التعلويمبما في ذلوك عودم ا ،المخرجات بطريقة جيدة في العقد الماضي
خصوصوال  ،ولم تكن البيانات حوول مخرجوات الوتعلم كافيوة ،م جمة حول العدالة في المشاركة ومخرجات التعلم

 . قصاءخطر اإللمجموعات التي تعاني من ا ، وفيتعلمالمجاالت جميع في 

معالجووة الفجوووات ل، فووي الحقبووة القادموة فووي مجووال التعلويم ،كيو  سوويعمل القيواس العووالمي والوووطني معوال 
 :االعتباربعين تؤخذ مجاالت  ةأربعفيما يلي   في البيانات وتحفيز العمل الفعال على جميع المستويات

قتورح مجموعوة أساسوية ن تُ أمن المرجح . التقدم متابعةن تكون أساس أالوطنية ينبغي على خطط الرصد أوالل، 
سووتعكس هووذه و . 1025كجووزء موون إطووار عموول التعلوويم لمرحلووة مووا بعوود عووام  ةالعالميوو للمتابعووةموون المؤشوورات 

بحيث ال تشمل  ،وفي األغلب ستكون محدودة في نطاقها ،والمتوفرة حاليال المجموعة البيانات المتشابهة عالميال 
انعي قيموة عنودما توزود صوذات ن البيانوات تعود إويمكون القوول . ساسوية للدولوة المعنيوةالعديود مون المجواالت األ

البيانات التي وتحديد هم األ هيسجلة قد يستخدم تحديد أ  األ. فعال ولماذاة حول ما هو جعاالقرارات بتغذية ر 
تعوود المؤشوورات التووي و . ولويووات الوطنيووة وراء جمووع البيانووات والتحليوولقوود تسوواعد فووي صوونع القوورارات لتحديوود األ

تكوووون واسووعة فوووي ن أبوود ولكنهوووا ال  المتابعووة،فووي  أساسوووية للوسوواجل المسوووتخدمة ةالعالميوو المتابعوووةتسووتخدم فووي 
موون صوولة هووذه موور الووذ  سوويقلل األ ،لووذلك قوود ال تسووتجيب بطريقووة مباشوورة للسووياق المحلووي ،نطاقهووا وتصووميمها

عور  ن تأو  ،من المؤشرات العالميةالبيانات الوطنية هذه المجموعة الصغيرة  تكملن أُيتوقع و . بالواقع الوساجل
، ومون وطنيوةاللكوي تسوتجيب للقضوايا  ،نو ات الوطنية والمنظموات غيور الحكوميوة والمعنيوها وتوسعها الحكومب

    .  حراز التقدمتكون أساسية إلثم 

إن العوامول التوي توؤثر فوي . بشكل خاص على المسوتو  الووطني همال مثانيال، قد يكون قياس العدالة في التعليم 
يووتم حمايووة  وهوول  طفووال والشووباب غيوور الملتحقووين بالموودارسعلووى سووبيل المثووال موون هووم األ)تعلوويم العدالووة فووي ال

بسوبب اآلثوار  ،بشكل كبير من دولة إلى أخر  غالبال تختل  (  الخاصة أم الطفال ذو  االحتياجات حقوق األ
قوود يحتووا  الحصووول علووى و . خوور  المتعلقووة بالبيجووةاألقافيووة وبعوو  العواموول ثوالتووأثيرات الالمختلفووة للسياسووات 

داريووة والدراسووات سوورية والبيانووات اإلاألبمووا فووي ذلووك المسوووحات  ،للعدالووة اسووتخدام موووارد متعووددة تقووديرات جيوودة
البيانووات مجتمعووة قوود تكووون هووذه و . المسووتو  العووالميعلووى وهووي أمووور نووادرال مووا تكووون متوووفرة  ،البحثيووة المسووتقلة
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األبعوواد الث ثيووة  ى جانووب أن، إلووالدقووة والتفصوويل لألمثلووة علووى العموول علووى المسووتو  الوووطني توووفيرقيمووة فووي 
 . اهاقيمة المؤشرات العالمية ومعن توضحللمؤشرات العالمية مع البيانات الوطنية قد 

. يووة فووي تطووووير مؤشوورات عالميووة جديووودةلعاقليميووة والوطنيوووة إلووى فإلتعووواون الجهووود الدوليووة وا  قوود يووؤد ،ثالثووال 
اسووتثمار اختبووار البنووود ضووافة إلووى باإل ،س وكيوو تخطوويط لمووا يحتووا  إلووى القيوواتحتووا  القياسووات الجيوودة إلووى و

حاجووة للتعوواون والمشوواركة فووي الخبوورات  فثمووةإلووى مؤشوورات جديوودة، لحاجووة ل ونظوورال . السووياقات المختلفووة ضوومن
قود ُتسوتخدم نتواجج الدراسوات الوطنيوة القتوراح مؤشورات جديودة . والموارد بين الودول لتطووير طورق جديودة للقيواس

قود و . هواأقواليم معوال لتحديود مؤشورات جديودة واختبار  وأعودة دول تعمول خصوصال عندما  ،على المستو  العالمي
مور الوذ  يحتوا  األ ،عليوة القيواسامون ف ،مثل تقديم بنود مشتركة جديدة لقياس الوتعلم ،في القياسيزيد التجديد 

 . قليمية والوطنيةإلى تعاون بين المؤسسات اإل

الوودعم  توووفيرساسووي موون أجنوودة التعلوويم المختلفووة موون األكجووزء . يووة بووالمواردرابعووال، تزويوود أنظمووة البيانووات الوطن
 الحاجوووةن أخصوصوووال  ،لوودعم تطووووير القوودرات ،حصووواجيات الوطنيووة ووزارات التعلووويممكاتووب اإللالمووالي والتقنوووي 

 . ن المجموعات البشرية تزداد تشعبال أيضال أو  ،التعلم في ازديادلبيانات 

 وعودم معرفوة أن األهودا  تتحقوق أم المية مؤشرات عالميوة متشوابهة، خطة عال أ  باختصار، تحتا 
نووتقص هووذا موون أهميووة القيوواس ي ينبغووي أالولكوون . العموولن يعيووق عموول الخطووة العالميووة فووي تحفيووز أموون شووأنه 
نتاجهووووا لهووووؤالء الووووذين إيووووتم ن أو  للحاجووووة،ن تسووووتجيب البيانووووات أصوووولب الرصوووود الفعووووال إذ يقووووع فووووي  ،الوووووطني

مووور الوووذ  يتطلوووب بيانوووات دقيقوووة وموثووووق بهوووا علوووى األ ،لصووونع القووورارات التوووي ستحسووون التعلووويمسيسوووتخدمونها 
بووداعات فووي القيوواس وجمووع البيانووات اإلن أموون المؤكوود  ،1000باتجوواه  ونحوون نمضووي قوودمال . المسووتو  الوووطني

مووارد  علوىاالت مجوالفوي جميوع  ةالعالميو المتابعوة اعتموادوسويزداد  ،البيانات الوطنيةأكبر على  ال ستضع تركيز 
 . البيانات الوطنية

 للمزيد من القراءة
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مجموعة جريئة وواسعة من مؤشرات التعليم لمرحلة ما بعد عام أحد السبل لضمان : ساسياتالعودة إلى األ
5151 

 ديدري ويليامز، مؤسسة المجتمع المفتوح، نيويورك
 dierdre.williams@opensocietyfoundations.org: لكترونيالبريد اإل 

 .ص ح التعليم، تطوير المؤشراتإجندة التحويلية، ، األ1025مرحلة ما بعد عام  :المصطلحات الرئيسية

إذا اطلعت العمليات  إال ،1025يمكن تحقيق خطة تحويلية حقيقية للتعليم في مرحلة ما بعد عام ال  :ملخ 
مون خو ل التعلويم بحلوول عوام  تحقيقه،ريد شعوب العالم تأكبر لما  توجيهةالية لمؤشرات التنمية على رؤية الح

نا بالخيوارات تأنهوا عمليوات سياسوية أو تقنيوة بحتوة حصور علوى هذه العمليوات  إن المجازفة بالنظر إلى. 1000
  .خر أمام االحتماالت التحويلية األ الباب وأغلقت ،الموجودة حاليال 

هووودا  التنمويوووة المسوووتدامة موووم المتحووودة حوووول تشوووكيل األألالمفتوحوووة التابعوووة ل العمووولتشوووترك مجموعوووة 
الغايوووات المقترحوووة تقريبوووال  وتشووومل واحووود،بهووود  لخطوووة التعلووويم للجميوووع  (4)واللجنوووة التوجيهيوووة فوووي اتفووواق مسوووقط

قيواس التقودم  يوير المؤشورات هوالمرحلة القادمة لعملية أهدا  التنمية المسوتدامة فوي تطوو . هانفس الموضوعات
مووا هووي الطريقووة : هووذه تنميووة المؤشووراتفووي مرحلووة تظهوور  التووي سووجلةاألوموون . باتجوواه الغايووات المتفووق عليهووا

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

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/post-2015-education-indicators.aspx
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/post-2015-education-indicators.aspx
mailto:dierdre.williams@opensocietyfoundations.org
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الكمية المخاو  بين موازنة النستطيع المتعلقة بالعدالة عند تشكيل المؤشرات  كي  لتضمين القضايا  الفضلى
 تعودالعمليوات الصوفية والمخرجوات التوي  تحديودعمل الجديد  هول يمكون والنوعية في تشكيل المؤشرات إلطار ال

مووا هووي اثووار الغايووات الحاليووة فووي تحديوود   تحويليووة عنوود وضووع الغايووات والمؤشوورات إلطووار العموول الجديوود حقووال 
أصوووبحت  ،هوووذه" لمؤشوووراتمرحلوووة تنميوووة ا"خووو ل  ه وتقييمووو يوووهشوووارة إلواإل 1025الوووتعلم لمرحلوووة موووا بعووود عوووام 

القيوواس ساسووية للمؤشوورات وتحووديات عمليووات لخصوواجص األليوو ء اهتمووام إحاديووث أكثوور تقنيووة مووع واأل النقاشووات
 ،خطووة للووراء للحظوة الرجوو لوى عالحوث وبينما تزداد شدة هذه النقاشات، تهود  هوذه الورقوة إلوى . وما يماثلها

ر جديود يعتمود علوى التنميوة طواإوهو تطوير . كبر الذ  تنطلق منه هذه العمليةمن أجل البحث في الطموح األ
 .      1000هدافه الرجيسية القضاء على الفقر بحلول عام أ أحدكون يو  ،المستدامة

ن أهوو نجواح نظوام التعلويم فوي فنلنودا ن أحد العوامل التي تساهم في أ( 1022)ي حظ باسي سالبيرغ 
ن هوذا االهتموام راسوخ إويقوول  ."الجيود ن يكون عليه التعليم العوامأرؤية ملهمة لما يجب " قادتهص ح التعليم إ

 أسواسن أهوذا يعنوي و . للتعلويم ال مختلفو ال وزير  00وحكومة تقريبال  10ناجيال من بحيث تجاوز الشراكة السياسية، 
ص حات علوى مرجعية يتم قياس اإلنقطة كهذا  ويعمل. عن الغر  والمنطق وراء التعليملتغيير هو التعبير ا

ن النقاشوات التوي تودور حوول التعلويم فوي مرحلوة موا بعود عهذا النو  من السببية  ،يربشكل كب ،غيبيو . أساسها
و أأهوودا  توووفير التعلوويم للجميووع موون  "مووا لووم ينجووز"إلووى  هجووزء منووربمووا يرجووع هووذا الغيوواب فووي و . 1025عووام 
حتوا  يبالطبع،  والشعور بأن هذه الخطة غير المنجزة هي الخطوة المنطقية التالية، ،نماجية لأللفيةهدا  اإلاأل

 . ال بعدكثر نظارنا إلى المجاالت األأ تصويبقبل  ،نهاء هذه المعالم البارزةإلى ابتكار خطة إل

عملية تحديد الغايات واآلن وضع المؤشرات التي تقيس وتقيم تقدم هذه الغايات فوي كانت اآلن،  حتى
  سيشكل موضو  النقاشات بين الحكوموات الذ- (5)اقترح فريق العمل المفتوحوقد . عملية تقنية وسياسية جلها

فتحوث علوى  ،لمخاو  التوي عبورت عنهوا الودول المانحوةاغاية، أما  269و ال هدف 24  1025ابتداءل من يناير 
فووي و . كثوور تهميشووال بطوورق عمليووةبهووا تركووز علووى حاجووات الضووعفاء واأل خطووة يمكوون العموولواقعيووة الحاجووة إلووى 

                                                           
(5)  http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1579SDGs%20Proposal.pdf. 
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 4رق مقتورح مجموعوة العمول المفتووح المتكوون مون بخومونهج عملوي أجل  منمجال التعليم، تهدد هذه النداءات 
 . السبع اتفاق مسقط تهدد غايات وكذلك ،سبل للتطبيق 0غايات و

 ،"صوولة بووالواقعذات المخرجووات الووتعلم الفعالووة "لتعريوو   علووى سووبيل المثووال، تثيوور التحووديات المفاهيميووة
مخواو   ؛فوي اتفواق مسوقط 1غايوة رقوم ال تهوانظير فوي أو  7.2في الغاية رقم التي اقترحها فريق العمل المفتوح 

بوودالل موون مجموعووة واسووعة موون  ،(والقووراءة الحسووابأ  )ن تعووود الخطووة إلووى مووا يسووهل قياسووه أحووول احتماليووة 
" صلة بالواقعال ذاتالمخرجات "ما هي : سجلة المثارةبع  األتتضمن و . مخرجات التعلم التي نهتم بها جميعال 

موا هوي النتواجج غيور و كيو  يمكون تحقيوق تووازن مناسوب  و   والقوراءة الحسواب جانوبإلوى تودر   نأالتوي ينبغوي 
علوووى تركووز بشووكل أساسووي والتووي " بووالواقعصوولة ذات الللمخرجوووات "المقصووودة التووي قوود تنووتج عوون بنيووة ضوويقة 

هوا تونظير  7.4 مجموعوة العمول المفتووح رقوماخر يظهر فوي حالوة غايوة    مثاالل لقراءةلحساب واالمعايير الدنيا ل
لتعزيوز التعلويم  بهوا مرغووبللمعرفوة والمهوارات والقويم والسولوكيات ال تودعوالتوي  ،فوي اتفواق مسوقط 5غاية رقوم ال

توداخل  وثموة ،تفتقور هوذه المفواهيم إلوى تعريفوات متفوق عليهواإذ  ،تنميوة مسوتدامةمن عالمية أو التعليم لمواطنة 
ووفقال لهذا، فإن مخرجات التعليم في هوذه المجواالت . لمواطنة عالمية تنمية مستدامة والتعليملكبير بين التعليم 

ن أكي  ينبغي : مؤشرات المرتبطة بهاسجلة المثارة فيما يتعلق بهذه الغايات والاأل ومن. تتحد  القياس المنظم
فيموا  ال توحمفيكمن أن تكون بابال هل هناك مؤشرات بديلة و   مقدارهاتقاس هذه المخرجات نظرال لصعوبة تحديد 

 يتعلق بالمخرجات االجتماعية والثقافية التي تحاول الغايات تحديدها  

عمليوة وقابلوة للعمول جوذابال للعديود مون الوذين يعملوون فوي الذ  يهود  إلوى خطوة " المنطق"ُيعد خطاب 
بنا  ينتهيأن احتمالية  إلىخصوصال عندما ننظر  ،1025النقاشات التي تدور حول مرحلة ما بعد عام مجال 

مووا  فووإن ومووع ذلووك،. هوودا  التنمويووة الجديوودةمجموعووة موون األالمجووات موون المؤشوورات التووي تغطووي إلووى المطووا  
البداجل التي نسعى إليها ضمن مساحة التنميوة العالميوة تصوبح  أن هو" للمنطق"نفتقده في لفت االنتباه السريع 

 ;Popkewitz, 2000)تحويليوة أخور   وتغلوق البواب أموام احتمواالت ،مقيدة ضمن احتماالت موجودة أصو ل 
Sanyal, 2014 .) التوجيهيوة ةإلوى عمليوة التنميوة التقنيوة للمؤشورات ونهمول الرؤيو ننوزلوبعبارة أخر ، عندما 

سوتكون النتيجوة . تحويليوة بحوقنفشل في التواصل موع النوداءات لتطووير خطوة تنمويوة مسوتدامة تكوون  الكبر ،
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غلوق تاالحتمواالت و لواضحة التوي تأخوذ بعوين االعتبوار مجموعوة ثابتوة مون من رؤيتنا ا منتزعةخطة في واقعها 
 . خر وجه االحتماالت األالباب في 

إذا بوودأنا معالجووة مخاوفنووا  ،جوودال  ال ن الخطوواب حووول عمليووة تنميووة المؤشوورات التقنيووة سوويكون مختلفووأ أر 
موووا هوووو متجوووذر فوووي التنميوووة شوووعوب العوووالم كد  لووو هغرضوووو هووودا  التعلووويم ثابتوووة ألو مووون مسووواحة فلسوووفية كبيووورة 

تنوا التوي يجوب التمسوك بهوا ضافة إلى هذا، موا هوي رؤيباإل. 1000المستدامة والقضاء على الفقر بحلول عام 
 ن نحقق هذا الهد  السامي أمجال التعليم إذا أردنا في وطموحنا 
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 مجلس التعاون الخليجي واليمنحالة دول : 5151 عام لتعليم في مرحلة ما بعدا

 مكتب الدوحة–يونسيكو الكان،  فلاير
 f.khan@unesco.org: لكترونيالبريد اإل 

، التعلويم فوي دول 1025التعليم للجميع، خطة التعليم لمرحلة ما بعد عوام  خطة توفير :المصطلحات الرئيسية
 .واليمنمجلس التعاون الخليجي 

اجتموا  مسوقط للخطوة العالميوة لتووفير التعلويم للجميوع  فويللتقدم الذ  ُأحرز  هذه الورقة تحلي ل  تقدم :الملخ 
موع التركيوز علوى دول مجلوس التعواون  ،وتقدم خطة توفير التعلويم للجميوع فوي الودول العربيوة ،1027في مايو 

ل للوودو  1025خطووة التعلوويم لمرحلووة مووا بعوود عووام ولويووات أوتسوولط هووذه الورقووة الضوووء علووى . الخليجووي والوويمن
 . 1025العربية التي سيتم مناقشتها في المنتد  العالمي للتعليم الذ  سينعقد في كوريا في مايو 

التعلووويم للجميوووع، التقوووت الحكوموووات وشوووركاء التعلووويم ومنظموووات  تووووفيرجتموووا  العوووالمي لخطوووة االفوووي 
رحلة ما بعد عام خطة تحويلية شاملة للتعليم في م واقترحت ،1027ي مسقط في مايو عام المجتمع المدني ف

 . وتركز على العدالة والجودة ومخرجات التعلم والتعلم مد  الحياة ،ذات صلة بالواقع العالمي 1025

  وكمتابعة ل جتما  العالمي لخطة توفير التعليم للجميع، تقوم اليونيسكو بعدة عمليات مترابطة تهود
وتشكيل خطة تنمية التعليم المستقبلية  ،عليم للجميعهدا  الستة لخطة توفير التإلى تقييم التقدم الوطني في األ

االنعكاسات والنقاشات والبحوث ما زالت . التعاون الخليجي واليمن بما في ذلك دول مجلس ،في الدول العربية
لتشكيل خطوة مسوتقبلية للتعلويم تسوتجيب لتحوديات اليووم  ،قليمي أو الوطنياإل مستمرة على الصعيد العالمي أو

ن فوي ي  ن المشوارك  ي  موم المتحودة والرجيس وتفاق مسقط إلى كل من أموين عوام األنقلت اليونيسكو اوقد . في المنطقة
 االتفوواق وكووذلك ُوز  . حووول أهوودا  التنميووة المسووتدامة للجمعيووة العامووة لألمووم المتحوودة ،مجموعووة العموول المفتوووح

قليمية حول خطة التعليم لمرحلة واإل للمشاورات الدولية التحضيرعضاء في اليونيسكو من أجل لدول األعلى ا
لألموم  فريوق الشخصويات البوارزة وقموة ،1025التوي ستسوبق المنتود  العوالمي للتعلويم لعوام  1025ما بعد عام 

 .  1025المتحدة في سبتمبر 

mailto:f.khan@unesco.org
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اليونيسوووكو  م، تقووويا 1025موووع اقتوووراب الموعووود النهووواجي ألهووودا  خطوووة تووووفير التعلووويم للجميوووع فوووي عوووام 
لتحديود  هوا،وغاياتعضاء التقودم الووطني نحوو تحقيوق أهودا  خطوة تووفير التعلويم للجميوع دول األبالتعاون مع ال

قليميوة فوي التقوارير الوطنيوة تجاهوات اإلولوي ل يشير التحليل األو . 1025ولويات لخطة مرحلة ما بعد عام األ
ووأ إلووى بوضوووح التعلوويم للجميووعلخطووة توووفير  هميووة لمعظووم أمسووقط  يووولي اتفوواق حووينوفووي . زن الخطووة لووم تنج 

موا توزال تحتوا  إلوى المعالجوة فوي خطوة التعلويم لمرحلوة موا بعود عوام  أولويات فوي الودول العربيوة ثمة ،تالتحديا
وُتعوود السياسووات المتعلقووة بووالمعلم . ولويوواتلوويم وتحسووين مخرجووات الووتعلم أهووم األُتعوود العدالووة فووي التعو . 1025

وصووى وي. فووي تحسووين النتوواجج فووي الموودارس ال أساسووي ال وتلعووب دور  ،قليميووةلويووة فووي خطووط التعلوويم الدوليووة واإلو أ
 ثمووة. ال رهم مهنيوويوتوووزيعهم علووى الموودارس وتطووو بإطووار عموول متكاموول  لتنميووة قوودرات المعلمووين عنوود تحضوويرهم 

عود تُ و . تركيوز علوى االنتقوال إلوى التعلويم الثوانو  خصوصوال لإنواثالوالرعاية المبكرة و دراك متزايد لفواجد التعليم إ
االحتياجووووات   ن ذو يعلووووى المجتمعووووات المهمشووووة واألسوووور الفقيوووورة والمتعلمووووالتركيووووز  وكووووذلك ،العدالووووة أساسووووية

أخيرال، . ناثاإلمن يعيشون في مناطق ناجية خصوصال لذين او  ،ذين يواجهون صعوبة في التعلمأو ال ،الخاصة
ينبغوي و . اء فوي االمتحانوات واالختبواراتليتجاوز الحضوور واألد ،هناك اقتراحات إلعادة تعري  التعليم العربي

 ،من التكي  مع التغيير، وتمكينهم بدا ليتسنى لها تزويد الطلبة بالفرص لإ ،تتغيرن أالعربي نظمة التعليم أل
رير بناءل على مراجعة خطة توفير التعليم للجميع في المنطقة هناك أدلة من التقا. كمال تعليمهمإمن وتمكينهم 

دول جوودال فووي العديوود موون  ال ن أثوور النزاعووات المسوولحة علووى التعلوويم كووان ضووار أخطووة تشووير إلووى التووي قوودمتها ال
النقوواط  فموون؛ ولوذلك (ة السوووريةأ  األزموو)سووواء أكانوت دول النووزا  أو الوودول التوي اسووتقبلت ال ججوين  ،المنطقوة

المرونوة؛ أ  تقويوة تركوز علوى  1025ن تتمكن المنطقة من وضع خطة تعليم لمرحلة موا بعود عوام أساسية األ
وتخفوو  موون خطوور النزاعووات علووى تحقيووق  ،محتملووة فووي المسووتقبلنزاعووات  حوودوث بحيووث تمنووعأنظمووة التعلوويم 
 . أهدا  التعليم

العقوود الماضوية فوي تطووير خو ل  الخليجوي،حرزتوه دول مجلوس التعواون أعلى الرغم من التقدم الذ  
الوودخل خوور  ذات مسووتو  الوودول األبعنوود مقارنتهووا  ،نيووةمتدفووإن نتوواجج جووودة مخرجووات الووتعلم  ،أنظمووة التعلوويم

تحليول أداء التعلويم فووي دول لنقديوة دراسوة التحوديات يعود مكتوب اليونيسووكو فوي الدوحوة هوذه ل اسوتجابةل . المتشوابه
القورار المبنوي علووى صونع  ، ليتسونىتوصويات تحسون جووودة مخرجوات التعلويمولتقوديم  ،مجلوس التعواون الخليجوي
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يمولهوا الصوندوق القطور  التوي و  "1025 عوام بعود موا مرحلوة فوي التعلويم" هواعنوانالتوي  ،دراسوةتهد  ال. دلةاأل
تحليل وتحديد التحديات والفرص ال زمة لتحسين جودة إلى  ،1026-1027للبحث العلمي للفترة ما بين عام 

مووع المعلومووات حووول وتعزيووز أداء أنظمووة التعلوويم فووي دول مجلووس التعوواون الخليجووي، باإلضووافة إلووى ج ،التعلوويم
 . 1025خطة التعليم لمرحلة ما بعد عام في  معالجتهايجب التحديات التي 

تعلووويم ليجموووع وزراء ال 1025كخطووووة قادموووة، سوووُيعقد موووؤتمر المنطقوووة العربيوووة فوووي مصووور فوووي ينووواير 
حلوة موا دلوة إلعوداد خطوة التعلويم لمر علوى األمن صونع قورارات مبنيوة ، وليمكنهم والمخططين وصانعي القرارات

م مشواورات يا تقون أمون المتوقوع  ،وبنواءل علوى المراجعوات الوطنيوة لخطوة تووفير التعلويم للجميوع. 1025بعد عام 
 وتقودم ،للمسوتقبل المسوتفادةرؤ  حوول الودروس  وأن تكتسوب ،للجميوعالمنطقة العربية تقودم خطوة تووفير التعلويم 

حوووول خطوووة التعلووويم قليميوووة اإل النقاشوووات فيدسوووت. تولويووواقليميوووة والتحوووديات واألالفرصوووة لدراسوووات التوجهوووات اإل
طووار العموول ا  و لحوووار حووول السياسووات ل وسووتقدم التوصوويات ،خطووة التنميووة العالميووة 1025لمرحلووة مووا بعوود عووام 

-29نتشون في جمهورية كوريا بوين أالذ  سيعقد في  ،الدولي الذ  سيتم مناقشته في المنتد  العالمي للتعليم
 . 1025مايو  11

 

 

 ؟الثامنة للغاية من مسوغهل : 5151للتعليم والمهارات لمرحلة ما بعد عام غايات  سبع

 عالية محمد الرواحي، مستشار مستقل، مسقط
 alya.alrawahi@gmail.com: لكترونيالبريد اإل 

 .رة التعليمالتعليم للجميع، أنظمة التعليم، إدا :المصطلحات الرئيسية

شووارة فوي اإل تتفواق مسووقط فوي مجوال التعلوويم فشولال ن الهود  الحوالي والغايووات السوبعإيمكون القووول  :الملخل 
ضوورورية لهووذا  الثامنووةلعوول الغايووة و . ساسووي لووإدارة المهنيووة أو الحكووم الكفوووء فووي نجوواح المشوورو إلووى الوودور األ

 . السبب
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بحلووول عووام التعلوويم علووى لجميووع ق حصووول ابحووللنهووو  فووي رحلووة طموحووة  1000شوور  العووالم عووام 
سيسووواعد فوووي الحووود مووون الفقووور وتحسوووين الصوووحة وتحسوووين  فضووولاألالتعلووويم  نأهوووذا  فووويالمنطوووق و . (6)1025

علووى أهوودا  توووفير التعلوويم  يركووزونبوودأ العوواملون فووي مجووال التعلوويم حووول العووالم وقوود . االقتصوواد بشووكل عووام
علوى التعلويم حوق الحصوول والمبوادرات لتحسوين يد مون المشواريع هناك العدو . وطبقوا وحشدواللجميع؛ فخططوا 

 خيووور األالعوووالمي لرصووود التعلووويم للجميوووع  قريووورالتولكووون  ،الكثيووور وقووود ُأنجوووز. والعدالوووة فوووي التعلووويم حوووول العوووالم
الغايوووات ن أيبووودو إذ ؛ "1025عالميوووال بحلوووول عوووام  يتحقوووقلووون هووودا  مووون األال يوووأ"أن  أكووود (7)(1020/1027)

 . من الدول الناميةالعديد  على استعصت

الدول الهود  أيدت  1027لعام جتما  العام للتعليم لليونيسكو خير ل في اتفاق مسقط وفي البيان األ
 تواقترحو ،"1000للجميع بحلوول عوام ضمان تعليم عادل وشامل وعالي الجودة وتعليم مد  الحياة " :سمىاأل

ن االغايتووو . تانن مسوواهماوغايتوو تحصوويلية الغايوواتهووذه خمووس موون .  1000سووبع غايووات لتحقيقهووا بحلووول عووام 
معلمون  الط بجميع  يعلمن أجميع الحكومات  ستكفل، 1000بحلول عام "ة ادسسالغاية هما ال نتاالمساهم

% 6-7، ستخصص جميع الدول 1020بحلول "والغاية السابعة  ،"نو ومدعومن و ن مهنيال وطموحو مدرب أكفاء
 ،مووون النفقوووات العاموووة للتعلووويم% 10-25قووول أو علوووى األ (GDP)جموووالي لوووي اإلقووول مووون النووواتج المحعلوووى األ

قول ولويوة للودول األاأل ةلصوالح التعلويم معطيوتقويوة التعواون الموالي لقول حظوال؛ و للمجموعوات األولوية األ ةمعطي
عوود عووام هووارات فووي مرحلووة مووا بتحوورك نحووو اعتبووار التعلوويم والمإلووى  تينالمسوواهم الغووايتينإضووافة شووير وت". حظووال 

 . نتا  الهد  المطلوبإلنتاجيات التعليم ا  بعين االعتبار المساهمات والعمليات و  تأخذأنظمة  1025

معودالت  ،مثول ُعموان ،صوغيرالسوكان العودد و حققت العديد من الدول ذات الدخل المتوسط أو العوالي 
واآلن تجوود  ،خيوورةاأل 27 سوونواتأفضوول فووي حووق الحصووول علووى التعلوويم والعدالووة فووي أنظمتهووا التعليميووة فووي ال

وزارة التعلويم فوي  بوين فوي مراجعوة مشوتركةو . في معالجة القضايا المتعلقة بمعوايير الجوودة والمخرجواتصعوبة 
توصويات خموس  اقترحوت الثواني عشور،إلوى الصو   األولالدولي  للتعليم في ُعمان مون الصو  ُعمان والبنك 

توسويع المشواركة فوي مجواالت معينوة؛ . 1كيز على الجوودة؛ التر . 2.  تحسينات على النظاممزيد من الراء إلج
                                                           

(6)  Education for All, Dakar 2000. 
(7)  UNESCO Global Monitoring Report, 2013/2014. 
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 النظور فوي شوأن .5التعليم بوالواقع؛ صلة  توثيق. 7مهارات تربوية قوية؛  ذاتتطوير قو  تعليمية مناسبة . 0
للوووزارات  الدوريووةموون الميزانيووة خيوور خصصووت ُعمووان نسووبة كبيوورة يتعلووق بالبنوود األفيمووا و . دارة واآلثووار الماليووةاإل
. أولويووة أساسووية للتنميووة ن تنميووة الموووارد البشووريةأل ،(بمووا فووي ذلووك التعلوويم العووالي)نيووة لقطووا  التعلوويم ككوول المد

مون النواتج % 7.0 حواليأو  ،ككل التعليم المدنية لقطا للوزارات  الدوريةالميزانية من  (8)%24.5 ويخصص
فوووي مجوووال  تحققوووتلإنجوووازات المميوووزة التوووي  ال ُيعووود الووودعم الموووالي لتنميوووة التعلووويم محركوووو . (9)جمووواليالمحلوووي اإل

م أهوودا  التعلوويم والتوودريب لمرحلووة مووا بعوود عووا ونحقووقآلن حتووى ا تحققووت المكاسووب التووي لنزيوودولكوون  ،التعلوويم
 . دارةال بد من معالجة موضو  اإل ،1025

ة هنواك حاجو 1025مرحلوة موا بعود عوام إلحراز النجاح في مجال التعليم والتدريب على المهارات فوي 
العديوود موون الوودول الناميووة إن . دارة فووي تطوووير نظووام تعلوويم فعووال وكفوووءم الووذ  تلعبووه اإلهوومالوودور ال السووتثمار
التوي  ،دارة الضوعيفةتفشول فوي فعول ذلوك بسوبب الحكوم واإل ولكنهوا ا،تحسين غايات التعليم الخاصوة بهوبملتزمة 
بووذلك تقلوول موون أثرهووا فووي تحسووين مخرجووات و  ،بأنظمووة التعلوويم مشوواريعالمبووادرات و ال تطبيووق ونجوواح دمووج تحووبط
دارة بسوبب اإل تتراجوعولكنهوا تفقود الحمواس فوي الطريوق ومون ثوم  ،تبدأ العديد من المبوادرات بشوكل جيود. التعليم

تفاق الغاية مساهمة أخر  إلى إضافة من أجل معالجة هذا الموضو  أال نحتا  . والمتابعة والرصد الضعي 
 مسقط 

 الثامنةغاية ال

نيا  ن مهوبومدر  أكفاءتعليم  مديروأنظمة التعليم  في ن يعملأجميع الحكومات  ستكفل، 5131عام  بحلول
 .ن على مستوى المدرسة والمستويات المحلية والمركزيةوطموحو 

موون خوو ل تحسووين الحكووم  ،حووان الوقووت لوضووع أهوودا  عالميووة لتحسووين أنظمووة التعلوويم الوطنيووة ككوول
ن تطووور أ الوودول الناميووة تحتووا . رها أكثوور اسووتجابة للغايووات الوطنيووة والعالميووةنظمووة بوودو هووذه األلكوون  ،دارةواإل

                                                           
(8)  pg. 239, Education in Oman. The Drive for Quality. Ministry of Education and the World Bank, 2013. 
(9)  World Bank, Public Spending on Education (%GDP), 2009. 
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 ،وأن تعموول علووى تطوووير أنظمووة التعلوويم الوطنيووة ،داريووين التعليميووين المووؤهلينوتوظوو  مجموعووة كبيوورة موون اإل
 . 1025لضمان تحقيق غايات التعليم والمهارات لمرحلة ما بعد عام 
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التركيز على التعليم لمواطنة عالمية والتعليم من أجل : 5151التعليم وآفاقه في خطاب مرحلة ما بعد عام 
 تنمية مستدامة

 شوكو يامادا، جامعة ناجويا
 u.ac.jp-syamada@gsid.nagoya: لكترونيبريد اإل ال

، التنمية المستدامة، التعليم من أجل تنمية الرسميةنماجية ص ح المساعدة اإلإاليابان،  :المصطلحات الرئيسية
 .مستدامة

لمناقشة توجه التعاون دعت المجلس قد و  ،ماجية الرسميةناإلالمساعدة  ،حاليال  ،تراجع حكومة اليابان: الملخ 
الورقة اخور هذه  تستعر و . 1025الياباني الدولي من أجل مواجهة التحرك العالمي نحو مرحلة ما بعد عام 

العووالمي واليابوواني  يننماجيووة الدوليووة والتعوواون فووي مجووال التعلوويم فووي السووياقحووول المسوواعدة اإلالووداجرة النقاشووات 
مسوتدامة باالشوتراك استضافت حكومة اليابان مؤخرال المؤتمر الدولي حول التعليم مون أجول تنميوة وقد  .المحلي

ال سواس األ تووفيرن أجول تنميوة مسوتدامة فوي سوتناقش الورقوة القيموة المحتملوة للتعلويم مو وكوذلك .مع اليونيسوكو
ة الشواملة لمرحلوة موا بعود عوام هدا  التنمية المستدامكذلك على صعيد أبل  ،خطة التعليم فحسب على صعيد

1025 . 

هو ان مجاالت التركيز هي أكثور  1025 تواجه وضع خطة مرحلة ما بعد عام  التيالصعوبات  من
انتشارال بكثيور مموا كوان عليوه خو ل الفتورة التوي وضوعت فيهوا أهودا  خطوة التعلويم للجميوع واالهودا  االنماجيوة 

في السنوات الماضية راجوع العديود مون الموانحين  .الدولية للتعليم لأللفية التي أطرت خطاب وممارسات التنمية
مريكيوة للتنميوة والوكالوة األ( 1022)بموا فوي ذلوك البنوك الودولي  ،استراتيجيات تقوديم المسواعدات لقطوا  التعلويم

القواسوووووووم المشوووووووتركة  ومووووووون(. 1022)وحكوموووووووة اليابوووووووان ( 1022)ووزارة التنميوووووووة الدوليوووووووة ( 1022)الدوليوووووووة 
مجواالت أخور   إلى جعله يشملساسي الشامل األ على التعليم ال مقتصر  كونهاتيجياتهم توسيع النطاق من الستر 

الثوووانو  أو التعلووويم التقنوووي التعلووويم الثوووانو  ومرحلوووة موووا بعووود التعلووويم  قطاعوووات أخووور  مثووول أو ،ساسووويللتعلووويم األ
 . والمهني

mailto:syamada@gsid.nagoya-u.ac.jp
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طوووار عمووول إ تقووودملتعووواون الووودولي نشووورة ، أعووودت الوكالوووة اليابانيوووة ل1020فوووي حالوووة اليابوووان، فوووي عوووام 
فووي  سياسووة التعوواون فووي مجووال التعلوويم" موون ثووم أعلنووت الخارجيووةو . 1025التعوواون اليابوواني للتعلوويم حتووى عووام 

مجموعوة كبيورة مون المعنيوين  تعوداد هوذه الوثواجق، شواركإفوي أثنواء عمليوة و . "1025-1022اليابان من عام 
كووواديميين فوووي النقاشوووات حوووول ارات ومنظموووات المجتموووع الوودولي واألوالووووز  موون الوكالوووة اليابانبوووة للتعووواون الوودولي

كانت هذه أول الوثاجق الرسمية السياسية التي تركز و . ة في هذا المجالياليابان لعملياتاولويات أمواطن القوة و 
 Basic Education)ساسوي للنموو منوذ إعو ن مبوادرة التعلويم األ ،بالتحديد على التعواون اليابواني فوي التعلويم

for Growth Initiative)  تودريب المعلموين أثنواء ركوزت هوذه المبوادرة علوى موواطن القووة، مثول . 1001عوام
فلسووفتها فووي تقووديم المعونووة لوودعم الجهووود التووي  ضوومنالصوورا ،  عقووبالخدمووة أو التعلوويم موون أجوول بنوواء الدولووة 

مشووواركة المهتموووين بتجربوووة اليابوووان  ، إلوووى جانوووبلووودول التوووي يوووتم مسووواعدتهاد  اتركوووز علوووى مسووواعدة الوووذات لووو
كإطووار عمووول  1022وعووام  1020السياسووية فووي عووام هووذه الوثووواجق  توظوو ن أكووان موون المفتوور  . التنمويووة

 . عملي للفترة االنتقالية بين خطة توفير التعليم للجميع وما بعدها

مجلوس بكنولوجيا اليابانية وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والت اجتمعت، 1027ابتداءل من يوليو 
فوي الوقوت و . الوزارةالمتعلوق بوالتعواون خصوصوال  ،التعاون الدولي للتعليم لمناقشة توجه التعاون الدولي الياباني

فووي ظوول  1020جووراءات داخليووة لمراجعووة وثيقووة السياسووة لعووام إذاتووه دشوونت منظمووة التعوواون الوودولي اليابوواني 
 . 1025عام  مرحلة ما بعدخطة نحو الدولي التحول 

الوووذ   ،مية اليابانيوووةنماجيوووة الرسوووهموووة لميثووواق المسووواعدة اإلمتزامنوووت هوووذه الحركوووات موووع مراجعوووة كووذلك 
طوووار عمووول المسووواعدة اإل  سيضوووع المبووواد جووواء تأسووويس وقووود . التعلووويم نماجيوووة الرسووومية بموووا فوووي ذلوووكالرجيسوووية وا 
دخوووال تغييووورات ا  ثوووم تموووت مراجعتهوووا و  ،2990نماجيوووة الرسووومية أوالل بقووورار مووون رجاسوووة الووووزراء عوووام المسووواعدة اإل

جلووووس الخبووووراء المخووووتص اسووووتدعت وزارة الخارجيووووة م( 1027)هووووذا العووووام وفووووي . 1000بسوووويطة عليهووووا عووووام 
سووتكون اقتراحووات مجلووس الخبووراء، و . اجتمووع أربووع موورات بووين مووارس ويونيووو  الووذنماجيووة الرسوومية بالمسوواعدة اإل

نماجيووة أسوواس ميثوواق المسوواعدة اإل، الشووعب عامووةو الوووزارات ت موون التووي جوواءل قتراحووات  اسووتجابةل تعووديلها بعوود 
 . الذ  سيتم العمل به نهاية هذا العام ،الرسمية المعدل
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  ذالوونماجيووة الرسوومية ميثوواق المسوواعدة اإل التووي يركووز عليهووا الموضوووعاتنقوواش موضوووعي حووول  ثمووة
نسوانية وم بهوا اليابوان فوي المسواعدة اإلتقويسلط الميثاق الحالي الضوء علوى األدوار التوي و . واضحبشكل  تغير

ليضووم التعوواون التجووار   ،ولكوون مجلووس الخبووراء يقتوورح توسوويع نطوواق التعوواون التنمووو  الوودولي. والحوود موون الفقوور
لقووات تقوديم الودعم االسوتباقي  وكوذلك ،نماجيوة الرسوميةعدة اإلقنوات خوار  المسوا عبر ،(خصوصال االقتصاد )

 وبوات. القليول مون األهميوة أوليوت فقود نسوانية واالجتماعيوةاإلنطاق عمل التنميوة  ُوس ع وفي حين. حفظ الس م
وفوووي هوووذا . الفاجووودة لكووول مووون الووودول المتلقيوووة واليابوووان ذاتعلوووى الجوانوووب االقتصوووادية للتنميوووة  ال التركيوووز منصوووب

موووارد البشوورية فيمووا عوودا مووا يخووص تنميووة ال فووي أدنووى حوودودها،" التعلوويم"شووارة المباشوورة إلووى اإل ، جوواءتالسووياق
 . مرتبطة بشكل مباشر بالتعاون االقتصاد الالصناعية 

مثوول النمووو  ،القوويم الدوليووة الواسووعة النطوواق 1025لخطووة مرحلووة مووا بعوود عووام  يواجووه الخطوواب العووالمي
إن . المستدام، بدالل من النقاشات المحلية التي تقودها المصالح االقتصادية الوطنيوة والدبلوماسوية بشوكل متزايود

 والتركيووز علووى المصووالح الشخصوويةمثوول هووذا االخووت   بووين المثوول العالميووة موون جهووة والبراغماتيووة  موون يختبوور
بول فوي  ،لويس فوي اليابوان فحسوب ،ن بالتعواون فوي مجوال التعلويمو المختصو الخبوراء هوم من جهة أخور  الضيقة

يام؛ لوطنية والعالمية في هذه األهناك قواسم مشتركة بين الخطابات افي الوقت ذاته و . العديد من الدول أيضال 
 لوويس مجوواالل  هولكنوو ،المتعووددةلنشوواطات التنمويووة ا بسوويطال موون ال جووزءأن يعوود إلووى يميوول التعلوويم علووى المسووتويين ف

الودولي والووطني النطاق الموسع لخطواب التنميوة علوى المسوتويين  يمن المحتمل ف إن. ذاتهبحد  ال قاجم ال واضح
ال يتصووودر ولكنوووه  ،امتووودادال رقيقوووال يمتووود و قضوووايا متعوووددة يتقووواطع موووع  ،غنوووى عنوووهالتعلووويم أساسوووال ال  أن يصوووبح

 . المقدمة

ن أحود أهودا  أمون المؤكود ف ،متعددة علوى الصوعيد العوالمي قنوات عبر الجماعات الضاغطةوبفضل 
وموووع ذلوووك . سووويكون حوووول التعلووويم 1025موووم المتحووودة فوووي سوووبتمبر المسوووتدامة التوووي سوووتتبناها قموووة األ التنميوووة

إلوى  ،وسع من حق الحصول الشامل على التعليمتغطي الجوانب األ متفرعة ال هد  التعليم هذا أهداف سيتضمن
عوداد المعلموين ،والمهوارات ،ميوةومحوو األ ،ساسيجودة التعليم األ مون أجول مواطنوة وتمويول التعلويم والتعلويم  ،وا 

فووي الخطواب الحوالي حووول التنميوة الدوليووة  ختصوار، يميوول التعلويماب. موون أجول تنميووة مسوتدامةوالتعلويم  ،عالميوة
 . كذلك بل في داخله ،فحسب خر لمجاالت التنموية األاال فيما يتعلق بوغير واضح  ال ممتديكون ن أإلى 
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ن يعلوو علووى بورامج التعلوويم المجووزأة أحاجوة ألسوواس فلسوفي مشووترك مون شووأنه  ثمووة، التفكوكونظورال لهووذا 
ن أأعتقود . الواسوعة النطواق 1025عام خطة مرحلة ما بعد خريطة من متعددة والمتنوعة والمصنفة في أجزاء 

ن هد  التعليم لمواطنة إ. إطار عمل كهذاب يقدمانالتعليم لمواطنة عالمية والتعليم من أجل تنمية مستدامة قد 
 لمواجهووة التحووديات ،علووى المسووتو  المحلووي والعووالمي وتووولي مهوواممشوواركة موون المتعلمووين الهووو تمكووين عالميووة 

ن يكتسوب كول إلوى أتنميوة مسوتدامة يهد  التعلويم مون أجول  في حين، (UNESCO 2014a)العالمية وحلها 
يشجع و . (UNESCO 2014b)نسان المعرفة والمهارة والسلوكيات والقيم الضرورية لتشكيل مستقبل مستدام إ

ن كانكل منهما،  تعلم الط ب ليصبحوا بكلمات مختلفة وبالتركيز على قضايا مختلفة بع  الشيء، على  وا 
عووالم عووادل  الوصووول إلووىيسووتطيعون المسوواهمة فووي و  ،المعرفووة والمهووارة والسوولوكيات والقوويممووواطنين يمتلكووون 

 . ومسالم ومستدام

وسوويكون  ،بعوود االجتمووا  العووالمي للتعلوويم للجميووع فووي مسووقط، ُعمووان فووي مووايو عوون اتفوواق مسووقط ُأعلوون
. فكارنماجية المستدامة باألهدا  اإللتغذية األ ،لتعاون في مجال التعليمساسية لمشاورات المعنيين باالوثيقة األ

عموودة موون األفووي هووذا االتفوواق، جوواء التعلوويم لمواطنووة عالميووة والتعلوويم موون أجوول تنميووة مسووتدامة معووال فووي واحوود 
نميوووة التعلووويم لمواطنوووة عالميوووة والتعلووويم مووون أجووول ت درا إ نمووووعلوووى الووورغم . التعليموووي السووواميالسوووبعة للهووود  

لفلسوفي ساسوي وافي الواقع على المسوتو  األ ،همال نأإال  ،خر الستة األاألعمدة في ص  واحد مع مستدامة 
لتطوير قويم الموواطن ، خر  تحت هد  أعلى ومتماسكهدا  األألالقدرة على جمع ا، للتفكير المتعلق بالتعليم

ن نطوووور أو  ،سوووفية العميقوووة إلوووى ممارسووواتالفل فكوووارهوووو كيووو  نتووورجم هوووذه األ التحووود إن . هوسووولوكيات العوووالمي
هوودا  التعوواون أتصووبح  ال حتووى ،ن يواجووه المختصووون هووذا التحوود  بجديووةأيجووب . نجووازاتاإلمؤشوورات لقيوواس 

ومبعثوورة لتنميووة  متفككووةأدوات  ،مجوواالت تنمويووة أخوور يمتوود ويتقوواطع مووع الووذ   ،التعلوويمفووي مجووال  هوممارسووات
اسووكة لزراعووة القوويم والسوولوكيات ال زمووة للتنميووة المسووتدامة فووي عقووول متم يالبشوورية، بوول لتكووون مسوواعالموووارد 

 . المواطن العالمي
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 ؟  5151تركيز على التعليم العالي في خطة مرحلة ما بعد عام  ثمةهل : فريقياأالصين و 

 جامعة زيجانج نورماليو تشانغسونج، ن
 iamchangsong@163.com: لكترونيالبريد اإل 

 
فريقيوا، التعلويم العوالي، التعواون فيموا بوين دول أاون في مجوال التعلويم بوين الصوين و التع :المصطلحات الرئيسية

  .1025مرحلة ما بعد عام  ةالجنوب، خط

منوذ منتود  . فريقيا في التعليم العالي بأنه تعواون فيموا بوين دول الجنووبأيتسم التعاون بين الصين و  :ملخ ال
 ،فريقيةة من مشاريع التنمية المؤسسية األطورت الصين مجموعوقد  ،1000فريقيا عام أالتعاون بين الصين و 

. نواء القودراتبالفهم المتبادل بين الطورفين و يع فارقة لتشجتعلم اللغة الصينية للط ب األ، وكذلك وقدمت المنح
 . 1025فريقيا في مجال التعليم العالي عام أمع  بالطبع ستوسع الصين تعاونهاو 

ل سياسووة الشووؤون طووار عمووإتحووت  ،بووالتعليم العوواليمووا يتعلووق في أفريقيووابفهووم ارتبوواط الصووين يُ ن أ غوويبني
 تقوودم. سوواس هووذا التعوواون فووي مجووال التعلوويمأقيووا هووي فريأن الصووداقة القديمووة بووين الصووين و إ. الخارجيووة للصووين

طووار عموول التعوواون بووين دول الجنوووب إضوومن  ،خوور للوودول الناميووة األات مسوواعدأحسوون مووا لووديها موون الصووين 
ن والتنميوة المشوتركة وعودم التودخل بشوؤون اوالتعاون الذ  يستفيد منوه الطرفو، الثقة المتبادلة  الذ  يلتزم بمباد

 . اآلخرين

نوذ عوام مو . فريقيا من السياق الثقافي للفهم المتبادل بين الطورفينألتعاون المعرفي بين الصين و ينبثق ا
 وفوووود، 1022و 1000وبووووين عووووام . جامعووووات الصووووين بشووووكل كبيوووورفارقووووة فووووي ازداد عوووودد الطلبووووة األ 1000

ب تدريجيال وبينما يدرسون ويعيشون في الصين يتعلم هؤالء الط . فريقي للدراسة في الصينأطالب  49,000
حقيقووي للصووين كسووفراء بفهووم  خدمووةفارقووة ألهووؤالء الطلبووة اويقوودم . المزيوود حووول الثقافووة الصووينية والتقاليوود والقوويم

على سوبيل المثوال، يعمول طالوب تخور  مون جامعوة بكوين اآلن فوي . ن لتعزيز الفهم المتبادل بين الطرفينيثقافي
فريقيووووة يتوسووووع الصووووينية والجامعووووات األن الجامعووووات بووووي التعوووواونإن . مركووووز للثقافووووة الصووووينية فووووي دولووووة بنووووين

mailto:iamchangsong@163.com
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الثقافة ب افريقيأ في معاهد كونفوشيوسوتعر  . كاديمية ليشمل المجتمعاتمن المؤسسات األمنطلقال  ،باستمرار
 . فريقياأوتوطيد الع قة بين الصين و  ،المعرفة وتنقل المهارات من أجل تسهيل الثقة المتبادلة وتتبادل ،الصينية

. التعلويم العوالي فوي الصوينلتودويل  ال جديود شوك ل فريقيا في التعلويم العوالي اآلن أتعاون الصين مع  تبا
. ل التعلويمتحوو فوي  اعقود الث ثة الماضوية، اتبعوت الصوين نمووذ  الجامعوات الغربيوة وتعلموت مون تجربتهوالفي 

د  إلوى هجورة العقوول أمر الوذ  األ ،جامعات الغربية للدراسةإلى الكل سنة نص  مليون طالب صيني  يتوجه
فريقووي الفرصووة لمؤسسووات التعلوويم الصوويني األالنموووذ  الجديوود الحووالي للتعوواون وفوور وقوود . نوعووال مووا موون الصووين

التوووي تغطوووي مجووواالت التعلووويم  ،توضوووح الووودورات التدريبيوووةو . العوووالي الصووويني لتصووودير المعرفوووة الصوووينية للعوووالم
 األفارقووةتقنيووين والمسووؤولين لن لأ ،م والضوومان االجتموواعي والتصوونيععوو اإلدارة العامووة والطاقووة والصووحة و واإل

 . فريقيا من أجل التحديثأ المبذولة فيمة للجهود همقد تكون  ،في الصين تجربة تنموية

 لوود فريقيووا هووو تعزيووز بنوواء الكفوواءات أاون فووي مجووال التعلوويم بووين الصووين و لتعوواهوودا  أأحوود أهووم إن 
ن جامعوة أسسوت كول موو . خيرةالتنموية المؤسسية في السنوات األد من المشاريع عد وقد ُطور وُطبق. الطرفين

طوووار عمووول خطوووة التعوووواون بوووين المؤسسوووات الصووووينية إتحووووت  ،يجرتووووون فوووي كينيووواأنوووانجينج للزراعوووة وجامعوووة 
أسسووت و . والمركووز الصوويني الكينووي للتوودريب الزراعووي" محطووة عموول الخبيوور" 10+10فريقيووة للتعلوويم العووالي واأل

فريقوي للتكنولوجيوا الزراعيوة مركوز التعواون والتبوادل الصويني األ"ة يوانجزو وجامعوة الخرطووم فوي السوودان جامع
 . فريقيةبرات الصينية لتقوية الجامعات األتمثل هذه االرتباطات الية فعالة ل ستفادة من الخو ". الحديثة

هوذا،  إلى جانوب. ي السنوات المقبلةفريقيا فأمع الثقافي  تبادلالو  تعاونال توسعالصين  ستظلبالتأكيد 
فريقيووة لووة ومسووتدامة ومسووؤولة مووع الوودول األن تبووذل الجهووود لتأسوويس شووراكة جديوودة فعاأموون الضوورور  للصووين 

مة همسياسية  نشاطاتسلطت الصين الضوء على  ،وفي ظل حكومة الرجيس جين بينغ. والمعنيين بالموضو 
لجعلوه  يفريقوآلن بتحسين الية عمل منتود  التعواون الصويني األالصين ا وتضطلع. فريقياأمتنوعة في و جديدة 

تنفووق . فووراد ليكموول التعوواون الثنوواجي علووى مسووتو  الحكومووةركووز علووى االتصووال والتوورابط بووين األلي ،أكثوور فاعليووة
مركوووزة علوووى الحووود مووون الفقووور والزراعوووة  ،فريقيووواأالصوووين نصووو  ميزانيتهوووا المخصصوووة للمعونوووة الخارجيوووة علوووى 

 ،فريقية الفرديةالتعاون الثناجي مع الدول األ وفض ل عن. غاثةضافة إلى مشاريع اإلباإل ،ير المياهومشاريع تكر 



96 

 

تخطوط و . فريقيوة الفرعيوة فوي العديود مون المجواالتفريقوي والمنظموات األموع االتحواد األ عن كثبتعمل الصين 
 . فريقياألدراسات الصينية في نية لتقوية اسيس مراكز أخر  للثقافة الصيألصين في قطا  التعليم إلى تا

موة لخطوة التعلويم لمرحلوة موا همفريقيوا فوي قطوا  التعلويم العوالي أتكون تجربوة التعواون بوين الصوين و  قد
قودرات  بنواءإن . هميوةبوالغ األُيعد تطوير شبكة تعاون عالمية بين مؤسسات التعلويم العوالي و . 1025بعد عام 

. فريقيواأعلوى الوذات فوي مسوتدامة واالعتمواد م جودال للتنميوة الهومكريوة نتوا  قيوادة فإفكرية ومؤسسات قوادرة علوى 
ساسوي والعدالوة التوي ركوزت علوى التعلويم األ، لفيةنماجية لألهدا  اإلخطة التعليم للجميع واألمن أثرت كل وقد 

ليوة للتعلويم، ومتوأثرة بالخطوة الدو . فريقيواأعلوى السياسوات المتعلقوة بوالتعليم فوي  ،بين الجنسين في قطوا  التعلويم
وعنووود . تنميووة التعلوويم العووالي ةمهملووو ،ساسووي فووي السوونوات الماضوويةفريقيووة كثيوورال التعلووويم األاسووتثمرت الوودول األ

أساسويال  دورال ن التعلويم العوالي يلعوب أن يعوي حقيقوة أعلوى المجتموع الودولي  ،1025تصميم خطة موا بعود عوام 
 . يجابيال في تشجيع التنمية االقتصاديةا  و 

 
 

 سد فجوة التنمية البشرية: العالمي للتعليم في الدول التي تعاني من النزاعات الحكم

 شن ترست، ريدنج، المملكة المتحدةايديوكإف بي تي أروث نايلور، سي 
 RNaylor@cfbt.com: لكترونيالبريد اإل 

    
 .، التنمية الدولية، الضع  الت الطوار النزا ، التعليم في حا :المصطلحات الرئيسية

. نسوانيةغاثوة اإلة واإليوبوين التنميوة الدول أن تكوناعتادت المعونة المقدمة للتعليم في حاالت النزا   :الملخ 
 . هذا االنقسام رأب صد على   ،وكاالت التعليم في حاالت الطوار مثل الشبكة المشتركة ل ،وتساعد التحالفات

 

mailto:RNaylor@cfbt.com
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خطوووة التعلووويم للجميووع فوووي بدايوووة  قوووو  فوووي الحكووم العوووالمي للتعلووويم الوودوليا  األطوور عنوودما وضوووعت األ
وبشوكل كبيور أهمول هوذا الموضوو  الوضوع فوي . انوذاكبقووة فوي خطواب التنميوة  ال كان الموضوو  متجوذر  ،لفيةاأل

االلتزام فو. التنميوة النسوانية تحت مظلوة اإلفي تلك السياقات  المساعداتجاءت و . الدول التي تأثرت بالنزاعات
موون خووو ل  ،لتنميووة التعلووويم المسوواعداتن لتلقوووي ان رجيسوويامتطلبووو ساسوووي واالسووتقرار النسووبيالعلنووي بووالتعليم األ
الوووودول المتووووأثرة  ههووووذ ُحرمووووت. المسووووار السووووريعو مبووووادرة ألتقووووديم الوووودعم المباشوووور للميزانيووووة اآلليووووات المفضوووولة 

جواورة تونعم تلقتهوا دول م ، في حوينع لتنمية التعليممن تلقي المعونة على نطاق واس ،مثل السودان ،بالنزاعات
 . ن االستثمار في تنمية التعليم بالبيجات غير المستقرة مجازفة وغير مستدامأعتقد وكان يُ . بالس م

 Save) " طفوالنقوذوا األأ"التي أعودتها منظموة  "Last in Line, Last in School"أشارت سلسلة 
the Children, 2007; 2008; 2009) التووي دعووت إلووى التعلوويم  ،إلووى التنوواق  بووين سياسووة المووانحين

عوون  ال بعوودكثوور لت فووي دعووم التعلوويم فووي البيجووات األالتووي فشوو ،وممارسووة المووانحين ،1025للجميووع بحلووول عووام 
طفوووال العوووالم غيووور أن أكثووور مووون نصووو  أقووودر أول تقريووور وقووود . ثرة بالنزاعووواتأ  الووودول المتوووأ ،تحقيوووق الهووود 
 المسوواعداتموون % 22ولكوون هووذه الوودول تلقووت  ،ارس يعيشووون فووي دول ضووعيفة متووأثرة بووالنزا الملتحقووين بالموود
 . العالمية للتعليم

يجوات التوي تعواني مون صورا  نسواني كثيورال فوي البلوم يونجح الونهج اإل ،خر مون االنقسوامعلى الطر  اآل
هنوواك أحيانووال  ،اللجوووء ةحالووفووي . نووه غيوور أساسوويأملتووه علووى عا فإمووا تجاهلووت التعلوويم تمامووال أو. موودطويوول األ

وقد . حتى ال يقلل هذا فرص عودة ال ججين إلى ب دهم ،ساسيتوفير التعليم ما بعد األقرارات متعمدة لتجنب 
علوى خو   ولكن . مدمن الحلول المستدامة الطويلة األ بدالل  ،ركزت التدخ ت على تحقيق الحاجات المباشرة

 يوزال الو . جيوال كاملوةالمجموعات نازحوة أل تظلوقد  ،اعات إلى عقود لتحلقد تحتا  النز  ،والتسونامي الزالزل
  .(UNESCO, 2013)نسانية اإل المساعداتمن % 2.7يتلقى  يزال الو  ،في ذيل قاجمة األولوياتالتعليم 

فوووراد مووون التقوووت مجموعوووة صوووغيرة مووون األ ،فوووي المنتووود  العوووالمي للتعلووويم فوووي دكوووار 1000فوووي عوووام 
لتور  كيو  تسوتطيع التعواون مون أجول تحسوين  ،مم المتحدة والمنظموات غيور الحكوميوة معوال ألمؤسسات تابعة ل

وقوود .  الشووبكة المشووتركة لوكوواالت التعلوويم فووي حوواالت الطوووار  ت معووال شووكلو .  تلقووي التعلوويم فووي حوواالت الطوووار 
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ين  الفجوة بصبحت تمألأثم نمت ف ،المنظماتكتحال  بين  ،غاثةتعمل أساسال في قطا  اإلبدأت هذه الشبكة 
والضع  وسعت عمل ُشكلت مجموعة عمل حول التعليم  1002في عام و . غاثة والتنمية في قطا  التعليماإل

أكثووور موووون  اآلن لووود  الشووووبكةو . فوووي مجوووال التنميووووة  الشوووبكة المشوووتركة لوكوووواالت التعلووويم فووووي حووواالت الطوووووار 
ة موون الموووارد والمعرفووة لوودعم وقوود خلقووت ثوورو . ومووا زالووت تتوسووع ،دولووة 240موون موون أكثوور  عضووو 22،000

 .وعقدت العديد من االجتماعات التي جمعت المنظمات الكبيرة والمعنيين في الوزارات ومن المانحين ،التنمية

تلعووب الشووبكة المشووتركة لوكوواالت التعلوويم فووي حوواالت الطوووار  دورال أساسوويال فووي الحكووم العووالمي للتعلوويم 
 :لسببين

نسووانية غاثووة اإلبووين اإل الهوووةشوواركة التووي تجسوور وتولوود المعرفووة والم ،يتوووفر قاعوودة للنقوواش العووالمأنهووا  .2
موسوووووعة مراحوووول الوقايوووووة واالسوووووتعدادية  ،الحاجووووة لتحسوووووين اسوووووتمرارية دعووووم التعلووووويم وتعوووووالج، والتنميووووة

 . واالستجابة للطوار  واالنتعاش من خ ل التنمية
المزيد من ين معنيين في مجال التعليم ر المنظمات غير الحكومية والعاملين في الميدان واخ أنها تمنح .1

تجمع الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوار  و . في خطاب الحكم العالمي التمثيل
 . على طاولة الحكم العالمي ومساحة ال قوي ال جماعي ال صوت اوتعطيه ،منظمات مختلفة معال 

ار  علووى المووانحين موون خوو ل مشوواركتهم الطووو  مشووتركة لوكوواالت التعلوويم فووي حوواالتالشووبكة ال ثرلووم تووؤ 
 ،خيورةفوي السونوات األو . كوذلك من خ ل مشواركتهم فوي اجتماعوات الحكوم العوالمي أثرتبل  ،كأعضاء فحسب

موووم المتحووودة نسوووانية مووون العديووود مووون منظموووات األغاثوووة اإلهموووة لسووود الفجووووة بوووين التنميوووة واإلمتحركوووات  شوووهدنا
ممت واآلن تتضووومن اليوووة للتمويووول ُصووو ،ع الشوووراكة العالميوووة للتعلووويمأصوووبحت مبوووادرة المسوووار السوووريو . والموووانحين
والصوورا  أحوود أهوودا  مريكيووة للتنميووة الدوليووة  تحسووين التعلوويم جعلووت الوكالووة األوقوود للوودول الضووعيفة؛  بالتحديوود

زمووات سياسووة حووول التعلوويم فووي األداجوورة التنميووة الدوليووة ، وتصوووغ أهوودا  اسووتراتيجية التعلوويم موون أصوول ث ثووة
إلووى وضووع حلووول تعلوويم مووم المتحوودة لشووؤون ال ججووين موودها، وتهوود  المفوضووية العليووا لألأنسووانية التووي طووال إلا

هووذه . توودريجيال سوود بوودأت الفجوووة تُ وقوود . ودمجهووم بأنظمووة التعلوويم فووي الوودول المستضوويفة ،موود ل ججووينطويلووة األ
مون خو ل  ،نحين عنودما يعملوون معوال موم المتحودة والموامنظموات األو قوة المنظمات غيور الحكوميوة على شهادة 

 . تحالفات مثل الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم في حاالت  الطوار 
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 لتنمية المهارات  المتفكك الحكم العالمي

 جراث، مركز التعليم الدولي، جامعة نونتجهامكسايمون ما
 simon.mcgrath@nottingham.ac.uk: لكترونيالبريد اإل 

 .العالمي، أفضل الممارسات التعليم والتدريب المهني، الحكم :المصطلحات الرئيسية

تسوولط الضوووء علووى بعوو  ، فهووي ن عدسووة الحكووم العووالمي مفيوودة عنوود التفكيوور فووي تنميووة المهوواراتإ :الملخلل 
بينمووا ُتعوود المهووارات . التحووديات التووي تشووير إلووى المهووارات كحقوول مختلوو  عوون التعلوويم علووى المسووتو  العووالمي

وأهوودا  التنميووة لفيووة نماجيووة لألهوودا  اإللوويم للجميووع واألول أهوودا  خطووة التعهامشووية فووي النقاشووات الووداجرة حوو
شووكل تنميووة المهووارات دوليووال مجموعووة موون وتالكبيوورة، فووي المنظمووات الثناجيووة ولهووا حضووور ضووعي   ،المسووتدامة

موون السياسووات حووول تجمووع كبيوور التووي أدت إلووى  ،طوورا الفوواعلين الحكوووميين وغيوور الحكوووميين المتعوودد  األ
 . المتعلقة بالسياسات تالموضوعامجموعة من 

منظمتووين متخصصووتين تووابعتين  ثمووة أنمووور العامووة المتعلقووة بووالحكم العووالمي لتنميووة المهووارات األ موون
بينموا تهوتم و . مجموعوة مختلفوة مون المعنيوين ولوديهما ،الموضوو فوي هوذا  مسوؤولياتب تضوطلعانمم المتحدة لأل

أساسوي، تركوز منظموة العمول بشوكل  المقصوودةالمجموعة هي ت التعليم راووزا ،اليونيسكو أساسال بالتوفير العام
يتكووون موون الحكومووات والموووظفين  ،بعووادهيكوول حكووم ث ثووي األ ولووديها ،علووى مكووان العموول بشووكل أكبوورالدوليووة 

ن مجموعووات المعنيوووين المختلفوووة واالهتمامووات المختلفوووة تقيووود قوودرة المنظمتوووين علوووى أ يبووودوو . واتحووادات العمووول
 . نحو خطة عالمية مشتركة ،الحوار والعمل معال 

مون زاويوة كول موون التعلويم والعمول فوإن المهووارات مهمشوة بشوكل كبيور فووي النقواش حوول أهودا  التنميووة 
قواش العوالمي منوذ جوومتين؛ فوي حوين المهارات المهنيوة جانبوال فوي الن ُطر حتمن وجهة نظر التعليم، ف. العالمية

 ،"العموول ال جووق"لخطووة منظمووة العموول الوودولي اآلخوورين  ةمحابووا، مووع ُوضووع العموول علووى هووامش نقوواش التنميووة
 . نه عديم المنفعةأعلى لوجهة نظر الك سيكية الجديدة للعمل وقبول واضح 

mailto:simon.mcgrath@nottingham.ac.uk
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يووؤثر علووى الوودول التووي  ال سوويما أنووه ،المنظمووات الثناجيووة دورال مهمووال فووي الحكووم العووالمي للتنميووة تلعووب
المؤسسة إال مات الثناجية ليست مهتمة بالمهارات منذ زمن ولكن معظم المنظ. تعتمد على المعونة بشكل كبير

ولكون ال يمكون قوول هوذا عون المنظموات  .واضوحال اسوتثناء التي تعود  (GIZ)لمانية للتعاون الدولي االتحادية األ
وُتعود دول . قواليمة المهوارات واضوحة جودال فوي بعو  األفأهمي. المهاراتال تؤمن بأهمية التي اآلسيوية الناشجة 

وكجووزء موون تحقيووق . وروبووا بوواألخص موون الوودول التووي خضووعت لتووأثيرات خارجيووة فيمووا يتعلووق بالمهوواراتأق شوور 
 ثوولم ،لتصووبح ،وروبووي، احتاجووت هووذه الوودول إلووى تشووكيل أنظمووة المهووارات لووديهااالتحوواد األ شووروط تشووريعات

بوودالل  ،وروبيوة للمهوواراتالتوي تعكووس بنيوة نظريووة لألنظمووة األ" أفضوول الممارسووات" ،الغريبوةوروبيووة المجموعوة األ
 . على أر  الواقع كاجنما هو م

ن نجوودها أجووذرة لتنميووة المهووارات التووي يمكوون شووكال التاريخيووة والثقافيووة المتاألبالفعوول، وعلووى الوورغم موون 
أداة التعلووويم والتووودريب "وروبوووي هوووو شوووكل مختلووو  جوهريوووال لوووون هوووذا النمووووذ  األوروبوووي، فوووإفوووي دول االتحووواد األ

ساسوية لهوذه العوامول األو . موةظير أبعود بكثيور مون هوذه الودول المنالتوي لهوا توأث ،(McGrath, 2012)" المهني
 : داة هياأل

 باتجواه المووظفين عون البيروقراطيوة  تبتعد بالنفوذ( على نحو متزايدوقطاعية )نظامية  إص حات حكم
 .بالواقع وربطهفي البحث عن استجابة أكبر للتعلم المهني 

  جوانوووب مووون الحكوووم خوووار  سووويطرة المؤسسوووات الحاليوووة التوووي تووووفر  تسووولبلتوووي الموووؤه ت اأطووور عمووول
تنقووول  عةمشوووجا  ،جعووول الموووؤه ت تتسوووم بشوووفافية أكبووور لجميوووع المعنيوووين إلوووىوالتوووي تطموووح  ،الموووؤه ت
بشوووكل أوسوووع للوووتعلم غيووور النظوووامي وللتعلووويم غيووور عتمووواد اال وميسووورةداخووول أنظموووة التعلووويم المتعلموووين 

 . الرسمي
 مفوواهيم التعلوويم والتوودريب المهنووي  توووفرلمؤسسووات التووي ل يكووون نأ تكفوولودة التووي أنظمووة ضوومان الجوو

داخلية للجودة والتحسن المستمر؛ وتوفر اليات جديدة للحكم المؤسسي والنظامي مون خو ل االعتمواد 
 .والرقابة
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   دولووةاللنظووام  ونعوواما  مووزودونيقدمووه اليووات تمويوول جديوودة تشووير إلووى تحووول بعيوود عوون التمويوول الووذ، 
مووة هم ال موور الووذ  يتوورك اثووار األ ،بالنسووبة للمؤسسووات ال نحووو النتوواجج وحياديوو ال حيووث يكووون التمويوول موجهوو

 .على الحكم النظامي والمؤسسي
  المؤسسووي ن تقوودم هياكوول حكووم جديوودة علووى المسووتو  أشووأنها ين العووامين موون لللممووو  منظمووةاسووتق لية

نتووا  ع قووة حواريووة جديوودة بووين ا  و ، تعكووس مسووتو  التحوورك المنهجووي إلعطوواء الصووناعة صوووت أكبوور
مون خو ل  ،للوصوول إلوى الغايوات المبتغواة ،االستق لية المؤسسية الكبر  والمتطلبات المتزايدة لوألداء

 . التمويل وكتابة التقارير وأنظمة الرقابة
 

العووام لنظووام المهووارات بشووكل كبيوور فووي الحكووم وخطابووات عناصوور القطووا  داة ممارسووات لووذلك تغيوور األ
هذه  ظهورمة كعملية تساهم في همولكنها أيضال . ة النيوليبراليةالعاممع وجود عمليات لإدارة  ،ق متناغمةطر 

توم وقود . ُيعود مثاليوال ألنظموة المهوارات فوي الشومال ال نموذجو مقدموةل  ،الخطابات والممارسات على الصعيد الودولي
صوو حات فووي وروبيووة علووى اإلالمفوضووية األتووأثير : وهووو ،موون قبوولساسووية هنووا أحوود التوجهووات األ ىالتطوورق إلوو

التي ُتعد  ،وروبيةيتم توفير هذا من خ ل مؤسسة التدريب األو ". وسعوروبي األالجوار األ"مجال المهارات في 
 . وروبية للتعاون الدولي للمهاراتالمؤسسة األ

 كمقوودمينة هووم علووى المسووتو  الوودولي هووي نشوواط دول الشوومال والجهووات شووبه الحكوميووولكوون اآلليووة األ
( ضوووافة إلوووى المؤسسوووات الفرديوووةباإل)جمعيوووات الكليوووات المهنيوووة العاموووة فوووي دول الشووومال لوووذلك تنشووور . لوووألداة

موون خوو ل المشوواركة بووالمؤتمرات  ،الخاصووة بهووم" أفضوول الممارسووات"حووول  ال وسوولطات المووؤه ت الوطنيووة أوهاموو
وسوووع طوووار األن نووور  هوووذا ضووومن اإلأ بووود ال. ية والنشووواطات االستشووواريةوالشوووبكات الدوليوووة والشوووراكات المؤسسووو

ن تولوود الوودخل بطوورق أهووذا علووى هووذه المؤسسووات  وقوود فوور . المتزايوود للقطووا  العووام فووي دول الشوومالللتسووويق 
موع ذلوك فوإن  ،"سوواق الناشوجةاأل"االهتموام إلوى  يتجوهن أمون المحوتم  فوإن ،المحليوةسوواق شبا  األإومع . أخر 

 . ألنظمة ومؤسسات ضعيفة في الغالب ال تبدو قصص قدالدولية  تلك البيجات القصص التي ُترو  في
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فووي العديوود موون الحوواالت يووؤد  الجمووع بووين خطووة تصوودير المهووارات مووع تهموويش المهووارات فووي خطووة 
في بريطانيوا علوى سوبيل  .ن النقاشعتكون الدول حاضرة وفي الوقت ذاته غاجبة  إذ ،التنمية إلى وضع غريب
منظموات تعود بينموا  ،غير مهتموة بالمهوارات ،وهي المنظمة الرسمية للتنمية ،ة الدوليةالمثال، كانت داجرة التنمي

، فوي حوين ةأساسوي ةالعبو ،سوكتلنديةافي البريطاني وهيجة الموؤه ت اإلمثل اتحاد الكليات والمجلس الثق ،أخر 
ومؤسسوة ( WorldSkills International" )مهوارات العوالم الدوليوة"مثول  ،ساسويةلمنظموات الدوليوة األل كانوت

لوذلك لويس هنواك موقو  . داجموال قيوادة بريطانيوة، (European Training Foundation)وروبيوة التودريب األ
بريطانيوا تتوولى القيوادة  بوأنولكن في الوقوت ذاتوه يوجود إحسواس أيضوال  ،بريطاني حقيقي حول المهارات للتنمية

 .على الصعيد العالمي

 ال خططوالقضوية هوذه صوعادت فقود  ،ي النقواش العوالمي حوول التنميوةالمهارات هامشية فو تظل وفي حين
الهنوود  موون التووزام أقووو المهووارات  محوريووةالوووطني رمووز للووذلك ال يوجوود علووى المسووتو  . نيووة أخوور طو و عالميووة 

علووى المسوتو  العووالمي، أولووت منظموات مثوول موواكينز  ومنظمووة و . مليووون مووواطن علوى المهووارات 500تودريب ب
كبيوور جوودال مووؤخرال للمهووارات؛ فووي حووين أكوود البنووك الوودولي أهميووة الوظوواج   ال د  والتنميووة انتباهووالتعوواون االقتصووا

 . المفيدة تنمويال 

أهميوة  صوديقة للبيجوة،مون الجموع بوين التوظيو  وخطوة مهوارات  أن تظهور،بالفعل، يبدو من المحتمول 
ا علوى خطوة الحكوم العوالمي سويؤثر هوذ مون الصوعب رؤيوة كيو . 1025بعود عوام المهارات في فترة مرحلة ما 

ز الزاجد على فكورة يلذلك لعل أية محاولة للحديث عن الحكم العالمي للتعليم والتدريب مخطجة في الترك. للتعليم
 . شاملواحد نظام  عبراحتمالية حكم التعليم والتدريب 

 
 المراجع
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 ماذا عن الحكم العالمي للتعليم والتدريب؟: 5151التعليم في مرحلة ما بعد عام أهم القضايا المتعلقة ب

 وبرت بالمر، نوراككينيث كينج ور 
 kenneth.king@ed.ac.uk ،rpalmer00@gmail.com: لكترونيالبريد اإل 

 .1025الحكم العالمي، مرحلة ما بعد عام  :المطلحات الرئيسية

في محادثات خطة التعليم لمرحلة ما بعد  ال مفقود ال أساسي ال التدريب عنصر الحكم العالمي للتعليم و  يعد :الملخ 
فووإن تووأثير هوود  التعلوويم  ،موون دون إجووراء تغييوورات علووى اليووات الحكووم الرسوومية وغيوور الرسووميةو . 1025عووام 

 . ال قد يكون محدود هوغايات 1025لمرحلة ما بعد عام 

محوور  عليوه ن يكوونأحوول موا ينبغوي  وجودال وهناك نقاشات كثيرة جدال  ،قلعلى األ ،1021منذ عام 
 .الهد  المحتمل للتعليم وغاياته وحول محتو  وكلمات ،1025تركيز التعليم والتدريب في مرحلة ما بعد عام 

تفق علوى مجموعوة سويُ  إذ ،1025مم المتحدة في سوبتمبر ألاجتما  الجمعية العامة ل من موعد ستة أشهرقبل 
 إمكانيووةحووول  ال متزايوود ال اآلن تركيووز  نجوودبمووا فووي ذلووك الهوود  الخوواص بووالتعليم،  ،ةموون أهوودا  التنميووة المسووتدام

 . هدا تحقيق هذه األ

تطبيق هد  التعليم لمرحلة ما بعود كيفية حول  ال بسيط ال ن هناك نقاشأيبدو  ،قطا  التعليمب فيما يتعلق
 ك عنصور أساسوي مفقوودل، هنابالفع .الحكم سنحتا  على المستو  الكليوأ  نو  من  ،والغايات 1025عام 
وهوو مورتبط بوالحكم العوالمي للتعلويم  ،آلنحتوى ا 1025لمحادثات المتعلقة بالتعليم في مرحلة ما بعد عوام في ا

فووي حاليووال  تثووارولكنهووا ال . 1025التعليم فووي مرحلووة مووا بعوود عووام المتعلقووة بوو األهووم ُتعوود هووذه القضووية. والتوودريب
حوول مرحلوة موا بعود خطوة تووفير  الوداجرة بما في ذلك النقاشات– 1025عام عليم في مرحلة ما بعد نقاشات الت

طوار عمول إوهوي بالفعول عنصور ال يمكون تعديلوه بواسوطة  -لفيةنماجية لألهدا  اإلوما بعد األ ،التعليم للجميع
، كموا    بشكل كا 1025نماذ  التمويل للتعليم في مرحلة ما بعد عام  وكذلك لم تُناق ش. جديد للتعليمالللهد  

 .في مدونتها( 1027)أشارت روز 
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 ما هو الحكم العالمي للتعليم والتدريب؟

لمناقشووة كيوو   ،طووار عموول تنظيموويإنووه أم العووالمي للتعلوويم والتوودريب علووى الحكوو ننظوور إلووىن أيمكوون 
فووي مجووال  ال وحضووور  ال سياسووي ال ن خووار  القطووا  الحكووومي نفوووذو ن فووي القطووا  الحكووومي والعوواملو يكسووب المعنيوو

  1025كي  يفعلون هذا وكي  يرتبط بتطبيق غايات التعليم لمرحلة ما بعد عام . عليمالت

ن فوووي التعلووويم العوووالمي اليوووات رسووومية وغيووور رسووومية تمكووونهم مووون كسوووب النفوووووذ و هوووؤالء المعنيووو يضوووع
ات هودا  والغايواأل: يم والتودريب علوى سوبيل المثوالقد تتضمن اآلليات الرسمية للحكم العوالمي للتعلوو . والسلطة

االتفاقيووووات والمواثيووووق و نظمووووة، األو القوووووانين، و ؛ (التعلوووويم للجميووووعر أهوووودا  خطووووة توووووفي -مثوووول التعلوووويم للجميووووع)
 . الماليلسياسة والتعاون اومبادرات ( والخاصةبما في ذلك الشراكات العامة )والتعاقدات والشراكات 

ن غايوات مرحلوة موا بعود أيعنوي  بالحكم العالمي للتعلويم والتودريمن  ال هدا  والغايات جزءاأل أن تكون
ولكنهووا جوووزء واحوود موون اآلليوووة  ،نماجيووة المسوووتدامة واحوودةهوودا  اإلتعلوويم للجميوووع وهوود  التعلوويم فوووي األتوووفير ال

 ،1025تووأثير هوود  التعلوويم والغايووات لمرحلووة مووا بعوود عووام  أن ولووذلك قوود نوور . الرسوومية للحكووم العووالمي للتعلوويم
هنوواك . ولكوون ال تنتهووي القصووة هنووا. ال د يكووون محوودودقوو ،ت الرسوومية للحكووميوورات فووي اآلليووايووة تغيأجووراء إدون 

علووى سووتؤثر و  -غيوور رسوومية للحكووم العووالمي للتعلوويمبآليووات مووا قوود ُيعوور  - هنووا تتحووركمووؤثرات عالميووة أخوور  
قد ال تكون هذه اآلليات وضعت لغر  الحكم أو . أو على درجة تطبيقها/درجة تأثير هد  وغايات التعليم و

قوود تتضوومن مثوول هووذه . نهووا تووؤثر علووى المعنيووين عنوودما يتعلووق الموضووو  بووالتعليمأولكوون موون الواضووح  ،ظوويمالتن
 :اآلليات غير الرسمية على سبيل المثال ث ثة مجاالت

  أفضوول الممارسووات"الحكووم بواسووطة "(cf NORRAG, 2007) -هووذا تووأثير اسووتراتيجيات  يتضوومن
والمعرفوووة " أفضوول الممارسووات"ونشوور  ،علقووة بوووالمنح والقوورو وراق السياسووية المتاألالتعلوويم والتوودريب و 

ومعوودل العاجوود للتعلوويم والتوودريب المبنووي علووى  ،(NORRAG, 2012)المووال مثوول قيمووة )هج انووموال
عالميوة  ال هذه أعراف" أفضل الممارسات"قد تصبح و (. وأطر العمل المتعلقة بالمؤه ت الوطنية ،الكفاءة

 .ومات الوطنية ومنظمات تنمية القرو  والمنح ذاتهاتؤثر في تصرفات وأولويات الحك
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  يضووم هووذا تووأثير الموونح والقوورو  موون أجوول التعلوويم فووي - الموواليمبوودأ العصووا والجووزرة الحكووم بواسووطة
فووي دول منظمووة التعوواون االقتصوواد   المووالي مبوودأ العصووا والجووزرةسووتخدم يقوود  كووذلك. الوودول المتلقيووة

 .مات الدولية مثل البنك الدوليللتأثير على تصرفات المنظ ،والتنمية
  مثول )قد يتضمن هذا توأثير البيانوات والمؤشورات الناتجوة عون التقييموات واالمتحانوات - باألعدادالحكم

 (. تصني  جامعات العالم: مثال)نهج المقارنة والتصني  م جانب إلى ،(البرنامج الدولي لتقييم الطلبة

فللي نقاشللات واقتراحللات التعللليم والتللدريب  البتللةتللدريب الحكللم العللالمي للتعللليم والأال يللنعكس ولكللن 
 ؟5151لمرحلة ما بعد عام 

ولويس  ،باالسوم ال لويس موجوود هولكنو ،لحكوم العوالمي للتعلويم والتودريب وجوود فوي النقاشواتل ،في الحقيقة
 . 1025سيقيد تأثير خطة التعليم لمرحلة ما بعد عام  األمر الذ . بشكله الكامل ال موجود

بطريقللة مختلفللة عللن الحكللم  5151خدم فللي الوثللائق المتعلقللة بمرحلللة مللا بعللد عللام الحكللم مسللت
لة والشوفافية ءأ  المسوا- "حكوم جيود"ُفهوم بأنوه  1025مرحلوة موا بعود الحكوم فوي وثواجق  نووقش فعندما. العالمي

إلووى ضووافة إلبا ،المعلومووات الحصووول علووىوحكووم القووانون وحووق حريووة التعبيوور والمشوواركة السياسووية والحووق فووي 
الحكووم  مووا يووولىم انتباهووال أكبوورولى قضووية الحكووم الوووطني توو، بشووكل عووام فضوو ل عوون هووذا. موون الفسوواد التحوورر
 . العالمي

آلن خاصلة حتلى احلول الحكلم العلالمي وسلبل التطبيلق  5151لم تكن نقاشات مرحلة ما بعد علام 
علام تيوار  يوجودفوي حوين ف. حةواضلالحكلم العلالمي للتعلليم بطريقلة  ُيعلالجاآلن للم حتلى للذلك . بقطاع معين

لووم تُووربط هووذه المسوواجل  -والشووراكة العالميووة والحكووم 1025والحوووار حووول سووبل تطبيووق مرحلووة مووا بعوود  للنقوواش
 (.خر  مثل الصحةطموحات القطاعات األبأو ) 1025طموحات التعليم والتدريب بعد عام ببنجاح بعد 

نوواك عوودة كووان هو. 5151لمرحلللة عللام لللم يللتم تعملليم غايللات الحكللم فللي هللدف التعللليم المقتللرح 
هود  خواص  ثموةن يكوون أاألول . 1025لتنميوة لموا بعود عوام طوار عمول مرحلوة اإاحتماالت لدمج الحكم في 

 كووان تعميمووه عوون طريووق وضووع غايوواتفاالحتمووال الثوواني أمووا ومؤشوورات؛ غايووات و ( أهوودا أو )قوواجم بحوود ذاتووه 
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كانووووت و . االحتمووووالين معووووال  نوووودمجن ألطريقووووة الثالثووووة اكانووووت خوووور ؛ و هوووودا  األاألبومؤشوووورات حكووووم ذات صوووولة 
ولكوون، فووي . ول، الهوود  القوواجم بحوود ذاتووهحووول االحتمووال األآلن حتووى ا 1025اقتراحووات مرحلووة مووا بعوود عووام 

جوانووب لاهموال إ، بمووا فوي ذلوك التعلوويم والتودريب، أد  هوذا إلووى 1025النقاشوات المتعلقوة بالقطاعووات بعود عوام 
 يظهوربوالطبع ال . هدا  والغاياتالمطلوبة من أجل تحقيق األ -لوطنيقليمي واي واإلالعالم- الخاصة بالحكم

 1025بهوود  التعلوويم لمرحلووة مووا بعوود عووام  الحكووم بشووكل واضووح أو ضوومني فووي أ  موون االقتراحووات المتعلقووة
 (. والغايات المصاحبة)الحالية 

أشوارت للذي سليتم قياسله؟ ولكلن ملا ا ،5151نحتاج إلى غايات حكلم للتعلليم لمرحللة ملا بعلد علام 
أننوا نحتووا  إلوى غايووات تمويول التعلوويم  إلووى ،العووالمي لرصود التعلوويم للجميوع تقريورلبوولين روز، الموديرة السووابقة ل

الماديووة لتحقيووق  التزاموواتهمعلووى القوورار  وب صووانعُيحاس وو ىحتوو (Rose, 2014) 1025لمرحلووة مووا بعوود عووام 
نحتا  إلى تعميم موضو  الحكم في غايات التعليم لمرحلة ما بعد ننا إ القوليمكن  وكذلك. المخرجات المحددة

لتحقيووق الغايووات ومسوواءلة صووانعي  ،و  تمكينيووة غيوور ماليووة متفووق عليهوواحتووى يكووون هنوواك ظوور  ،1025عووام 
ولكن، نحتا  إلوى التفكيور فوي كيفيوة تعمويم الحكوم . الية قياس ومساءلة متفق عليها: القرار، على سبيل المثال

 . بالضبط( ورصده) وتحديد ما المطلوب قياسه ،1025تعليم لمرحلة ما بعد عام في خطة ال

أحود مكونوات الحكوم إن المقبولة عالميلا ؟  5151ما هي غايات التعليم العالمية لمرحلة ما بعد عام 
ن أهوودا  أالمعوورو  وبووالطبع موون . المقبولووة عالميووال  هوودا األمجموعووة موون  وضووعالعووالمي للتعلوويم الفعووال هووو 

للتطبيوووق  غيووور قابلوووة والهووودفين المتعلقوووين بوووالتعليم فوووي االهووودا  االنماجيوووة لأللفيوووة طوووة تووووفير التعلووويم للجميوووعخ
وخووو ل التقووودم للوصوووول إلوووى خطوووة مرحلوووة موووا بعووود عوووام . الووودخل المتووودنيغايوووات للووودول ذات  إذ تعووود ،عالميوووال 
هدا  التنمية أالخطة ومجموعة  مكانية تطبيق هذهإلجدل حول درجة كان هناك الكثير من النقاش وا ،1025

ولعول . هوغاياتو 1025هود  التعلويم لمرحلوة موا بعود عوام  عونالشويء ذاتوه يقوال . المستدامة التابعة لها عالميوال 
تحتو  االقتراحات السابقة لمرحلة ما . هدا  والغايات الحالية تشير إلى النقاشات التي تجر  وراء الكواليساأل

هودا  التنميوة أمجموعة العمل المفتوحة حوول اقترحت ثال، ، على سبيل المهد  شاملعلى  1025بعد عام 
ضومان تعلويم شوامل وجوودة عادلوة لتعزيوز فورص الوتعلم "وهوو  ،(OWG, 2014انظر )للتعليم  ال المستدامة هدف

 :للغايوة مشوابهال  (UNESCO, 2014a)اقتوراح اليونيسوكو فوي اتفواق مسوقط كوان  كوذلك، "مد  الحيواة للجميوع
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جميوع غايوات التعلويم المقترحوة والرسومية ليسوت  واآلن". الحياة للجميعجودة عادلة وشاملة وتعلم مد   ضمان"
 .بع  الغايات المقترحة المحددة وطنيال عالمية، مع وجود  1025لمرحلة ما بعد عام 

فللي  نوقشللتجوانللب أخللرى للحكللم العللالمي  ثمللةهللداف والغايللات المقترحللة، األ" عالميللة"بعيللدا  عللن 
لقيلاس خصوصلا  القضلايا المتعلقلة با ،5151ساسية للتعليم والتدريب في مرحلة ما بعلد علام قتراحات األاال

 . نظمة العالميةوالمساءلة أو القوانين واأل 

 خطوة التنميوة لمرحلوة موا  لم تتناول المشاورات الموضوعية بين اليونيسكو واليونيسي  حول التعليم في
ولكووون تناولوووت  ،مباشووورة الحكوووم العوووالمي للتعلووويم (UNESCO-UNICEF, 2013a) 1025بعووود 

 .الحكم العالميمخاوفنا تجاه من جدال  ال يكون قريب" إطار عمل عالمي"الحاجة إلى 
  لكترونية بين اليونيسكو واليونيسوي  حوول الحكوم وتمويول التعلويم فوي مرحلوة نتج عن المشاورات اإليلم

قضووايا الحكووم   موون التعليووق حووول أ  نووو  (UNESCO-UNICEF, 2013b) 1025مووا بعوود عووام 
تركيوز عوام  هوؤالء الوذين اسوتجابوا وكوان لود . المشواوراتالعالمي التي كان يأمول بهوا المنظموون لهوذه 

هوم بحود ذاتوه؛ ألن أغلبيووة مولعول هوذا . بودالل مون القضووايا العالميوة ،أكبور بكثيور علوى القضوايا الوطنيوة
 .ساسفراد يعتبرون حكم التعليم قضية وطنية باألاأل

 مصووطلحات الحكووم العووالمي فووي موقفهووا ةلووم تسووتخدم اليونيسووي ، مثلهووا مثوول مؤسسووات أخوور  عديوود ،
، ولكنها أيدت بقوة فكرة تأسيس إطار عمل (UNICEF, 2013) 1025الرسمي لمرحلة ما بعد عام 

 . عالمي
  1025تشوووير ورقوووة اليونيسوووكو حوووول موقفهوووا مووون التعلووويم فوووي مرحلوووة موووا بعووود عوووام (UNESCO, 

2014b)   تقويوة "سويحتا  إلوى  1025ن تطبيق خطة التعليم لمرحلة ما بعود عوام إلى أبشكل واضح
وتحسوين التخطويط واليوات  ،مشاركة اليات الحكم والمسواءلة علوى المسوتو  العوالمي والمسوتو  المحلوي

 ".الرصد والتقارير والعمل على جميع المستويات

إطلار عملل خطلة التعلليم لمرحللة ملا بأثر بشلكل جزئلي ب سيتن الحكم العالمي للتعليم والتدريأيبدو 
، فهو يتكون من مجموعوة مون ال أحادي ال ن الحكم العالمي للتعليم ليس نظامإ. هاوغايات هاوهدف 5151بعد عام 
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سوواء  هموا،وتوجه والتودريب التعلويم فوي ن توؤثرأمون شوأنها  ،متعوددة ومنواهجإلوى اليوات  نالمعنيين الذين يسعو 
مما يتكون منوه الحكوم العوالمي  ال واحد ال جزء إالعمل الهد  والغاية طار وليس إ. م غيرهأدولي على المستو  ال

لحكوم االعديود مون جوانوب  1025عملية وضوع خطوة التعلويم لمرحلوة موا بعود عوام  وحتى اآلن لم تعالج. للتعليم
داجرة حوول التعلويم لمرحلوة موا بعود موضوو  الحكوم العوالمي فوي النقاشوات الو وما لم ُيع م م. العالمي للتعليم الجديد

 .الحكم العالمي والتعليم-، فلن يتم الربط بينهما 1025عام 

مرتبطللة بعللدم وجللود آليللة فعالللة  العللالمي للتعللليم والتللدريبضللعف فللي الحكللم ن الحلقللة األأيبللدو 
 . 5151د خطة التعليم الطموحة لمرحلة ما بعفيما يخ  يثير القلق  اوهذ ،للمساءلة لمحاسبة المعنيين

 للمزيد من القراءة
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