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

المجوواالت ،تسووعى إلووى اإلط و

والتحوود

والتأثير في السياسات والتعاون في مجال التعليم والتدريب الدولي منذ نحو  30سنة.
وتهد

نوراك ،من خ ل التعاون والشراكات المؤسسية ،إلى:

 نشر األبحاث النقدية وتوزيعها في الوقت المناسب ،وأن تكون حاضنة لألفكار الجديدة.
 أن تكون وسيطال معرفيال فيما يخص األبحاث والسياسات والممارسات.
يركز برنامج نوراك الحالي على الموضوعات اآلتية:
 التعليم وتنمية المهارات التقنية والمهنية في خطة التنمية لمرحلة ما بعد عام .2015
 الحكم العالمي للتعليم والتدريب وسياسة البيانات.
 الصراعات والعن

والتعليم والتدريب.

 وجهات النظر الدولية حول سياسات دول الجنوب العالمي وممارساتها فيما يتعلق بالتعليم والتدريب
المهني والتقني.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعناwww.norrag.org :
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أجندة التعليم لما بعد عام  : 2015هدف واعد وتحدي في آن واحد
هناء محمد أمين
محرر النسخة العربية
hana.ameen@mohe.gov.om
عقد بمقر االمم المتحدة في نيويورك في

تبنى قادة العالم في اجتما قمة التنمية المستدامة الذ

 25سبتمبر 2015م أجندة  2030للتنمية المستدامة التي تضمنت  17هدفا و 169غاية سميت بأهدا

التنمية المستدامة التي تدعو الى القضاء على الفقر والجو  ،ومحاربة عدم المساواة  ،ومعالجة المناخ على
مدى خمسة عشر عاما المقبلة .وجاء التعليم في الهد

الرابع الذ يدعو إلى ضمان التعليم الجيد المنص

والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة بسبعة أهدا
إن أجندة اهدا

من االهدا

وث ث أدوات للتنفيذ.

التنمية المستدامة هي أكثر من مجرد استبدال األهدا

االنماجية مع مجموعة جديدة

والغايات والمؤشرات ،بل تظهر االجندة الطبيعة المترابطة بين التنمية االجتماعية واالقتصادية

والبيجية وانه ال يمكن ان تعمل هذه الجوانب من التنمية كل على حدة .كما ان الحكومات وحدها ال يمكن ان

تكون مسؤولة عن وضع وتنفيذ وتمويل  ،وقياس ومراقبة ومراجعة واعداد تقارير التقدم المحرز في تحقيق
االهدا  ،بدال من ذلك هناك حاجة من االط ار

المعنية واالفراد انفسهم للمشاركة إذا اريد ألهدا

التنمية

المستدامة ان تحقق.
لقد أشار التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع  2015إلى ان تلث من دول هي التي حققت أهدا

التعليم للجميع  ،حيث واجهت العديد من الدول تحديات حالت دون تحقيق أهدا
مخطط لها .ان ترجمة اهدا

التعليم للجميع وفق لما هو

التنمية المستدامة الى خطة تنمية ممكنة التنفيذ سو

التحديات ،وعليه يجب نتعلم الدروس المستقاة من اجندة أهدا
تحتاج الى معالجة اذا اريد لألهدا

التعليم للجميع .هناك العديد من القضايا

التنمية المستدامة ان تحقق ،منها ان هد

يكون مشتركا على المستوى العام ولكن الغايات يجب ان تكي

تواجه العديد من

التعليم وغاياته يمكن ان

وان توضع في السياق الذ يتناسب مع كل

بلد لجعلها قابلة للتنفيذ(  ،)Manzoor NN52كما ان مشاركة الدول في تحديد المؤشرات التي سيتم استخدامها
لقياس التقدم المحرز في تحقيق هد
من سيدفع لتمويل اجندة اهدا

التعليم ضروريا( .(Motivans NN52.تحديات التمويل التي تتمثل في

التنمية المستدامة؟ وكيفية إشراك القطا الخاص بشكل أكثر منهجية لتقديم

الخدمات والتمويل ال زم ( ،) Kazuhiro NN5في ذات الوقت على المجتمع التعليمي الدولي ان يسعى الى
9

معالجة الفجوة المالية المتزايدة من خالل تجاوز المصادر التقليدية والعمل بنشاط على اشراك الجهات المانحة
من البلدان النامية واالقتصادات الناشئة .( Jalbout.NN52).
إن الدول التي تشهد صراعات عسكرية سو

تواجه تحديات أكثر صعوبة .وقد أشار التقرير العالمي

الصراعات العسكرية تعد عقبة رجيسية لتحقيق اهدا

التعليم للجميع .وحاليا – ولسوء الحظ – تشهد اربع

لرصد التعليم للجميع  2011الى ان الحكومات التي اعتمدت اطار عمل داكار عام  2000أشارت الى ان
دول عربية ( العراق ،سوريا ,ليبيا ،اليمن ) صراعات عسكرية لسنوات عديدة  ،وأدى ذلك الى المزيد من

النازحين وال ججين في الدول المجاورة والدول االوربية مع عدد كبير من االطفال خارج المدرسة .ومن
التحديات االخرى التي تواجه الدول العربية هي تراجع أسعار النفط حيث انخفضت بنسبة تزيد عن %50

منذ يونيو عام  2014مما أدى الى نقص كبير في ايرادات هذه الدول وعجز في موازناتها السنوية وباألخص
الدول المنتجة للنفط .إن تراجع اسعار النفط سو

الدول للدول االخرى .

10

يؤثر بدوره ايضا على المساعدات التي كانت تقدمها هذه

االفتتاحية األولى:المنتدى العالمي للتعليم في إنتشون في كوريا الجنوبية :ما هي األفكار والذكريات
واإلرث؟
كينيث كينج ،محرر نوراك نيوز
البريد اإللكترونيKenneth.King@ed.ac.uk :
مضووى علووى المنتوودى العووالمي للتعلوويم فووي إنتشووون أكثوور موون شووهرين ،ولعوول موون المناسووب التأموول فووي
اإلرث المتبقووي م وون ه ووذا االس ووتثمار العظ وويم ،ذل ووك االس ووتثمار فووي الوق ووت والفك وور والم وووراد ف ووي كوري ووا الجنوبي ووة
خصوصال ،وكذلك في اليونسكو.

()1

ثمة طريقة أخورى لججابوة عون السوؤال ،وهوي التفكيور فوي الوذ موا زال المجتموع الودولي للتعلويم يتوذكره
من اجتما جومتين قبل  25عامال ،أو من اجتما دكار قبل  15عامال.
يمكوون القووول إن المجتم وع الوودولي للتعلوويم يتووذكر ،علووى األرجوود ،واحوودة أو اثنتووين موون األبعوواد السووتة
المقترحووة لوضووع أهوودا

وطنيووة موون اجتمووا جووومتين ،وبالتأكيوود سوويتذكر أنووه كووان هنوواك سووتة أهوودا

لتوووفير

التعليم للجميع جاءت في اجتما دكار .لماذا؟ ألن الغايات تظهر ،فيي اليدوائر المهتمية بالسياسيات ،لتكيون
أكثر برو ازً وأكثر صلة بالواقع وأكثر أهمية من كونها مجرد نص.
في الواقع كان هناك عشر مواد أخرى في إع ن جومتين قد صيغت بطريقة مقنعوة للغايوة ،ولكون قلوة
سيتذكرون هذه المواد .وثمة جملة قوية جدال تظهر بين الفينة واألخرى ،وقد يتذكرها بعض المهتمين والعواملين
في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ،مثل الوتعلم يبودأ منوذ الووالدة (جوزء مون الموادة رقوم  ،)5أو عبوارات مثول
تلبية احتياجات التعلم األساسية أو رؤية موسعة للتعليم األساسي  .ولكن هذا سيكون كل ما في األمر.
ضوومن إطووار عموول دكووار المكووون موون ثو ث صووفحات ،بعيوودا عوون بعووض التركيووز علووى أهوودا

توووفير

التعليم للجميع ،هناك عبوارة أو عبارتوان جوديرتان بالوذكر ،ويمكون توذكرهما مثول ونحون نؤكود أنوه لون تفشول أ

)(1

11

ال كمدونة على صفحة نوراك نيوز.
ُنشرت هذه المقدمة أو ل
https://norrag.wordpress.com/

دولووة ملتزمووة الت ازموال جووديال بتوووفير التعلوويم للجميووع فووي تحقيووق هووذا الهوود

بسووبب عوودم توووفر المووارد (Dakar

).FFA, paragraph 10

فيمووا يتعلووق بهووذا التعهوود العظوويم ،علووق تقريوور الرصوود الوودولي لعووام  2015بقولووه إن هووذا التعهوود فووي
دكووار....هو واحوود موون أعظووم اإلخفاقووات فووي مرحلووة توووفير التعلوويم للجميووع .فقوود فشوول المووانحون فووي االلت وزام
بتعهدهم ).(Summary, GMR 2015: 45
سيسيتذكر مين إعينن إنتشيون المكيون مين ثينث صيححات بعيد شيهرين أو سينة أو
ولكن ما اليذي س

عشر سنوات أو خمس عشرة أو خمس وعشرين سنة؟
كووان هوود

التنميووة المسووتدامة هووو الهوود

رقووم  4فووي إعو ن إنتشووون ،ولكوون هووذا كووان معروفوال منووذ بوودأ

الفريق العامل المفتوح العضوية عمله ومنذ اجتما مسقط .وهو ...' :هد
تعليم شامل ومنص

التنميوة المسوتدامة رقوم  4ضومان

ذ جودة وتشجيع فرص التعلم مدى الحياة للجميع  ،باإلضافة إلى الغايات المنبثقة من

هذا الهد ' (الفقرة .)5
ولكن لم ُيذكر أ من تلك الغايات في إع ن إنتشون .وسنعود لهذا الموضو قريبال لتفسيره .ولكن موا

الذ يعد بار الز في إع ن إنتشون كذلك؟
هل ثمة نقاط بارزة في إعنن إنتشون؟

بالنسبة لي ،فيما يأتي اثنتان من أكثر الجمل برو الز:
ينبغووي لنووا أال نعتبوور أننووا بلغنووا أيووة غايووة موون الغايووات الخاصووة بووالتعليم مووا لووم يبلغهووا الجميووع.
لذلك فإننا نتعهد بإجراء التغييرات ال زمة في السياسات التربوية ،وبالتركيز فوي جهودنوا علوى
الفجوات األشوود حرمانوال ،ال سويما األشووخاص ذو االحتياجووات الخاصوة ،لضوومان عوودم توورك أ
شخص بدون تعليم (الفقرة .)7
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إن هوواتين الجملتووين حقوال وجهووان لعملووة واحوودة .بووالطبع تبوودوان مووألوفتين بالتحديوود ،ألننووا سوومعناهما موون
قبوول .فالعدي ود منووا قوود ق و أر موووجز منظمووة أنقووذوا األطفووال :عوودم توورك أ شووخص بوودون تعلوويم ( Save the
) .)2()Children’s Briefing: Leaving No One Behind (2014وقد استُ ِ
خدمت عبارة عودم تورك أ
شخص بدون تعليم على األقل ست مورات فوي تقريور فريوق الشخصويات البوارزة حوول خطوة التنميوة لمرحلوة موا
بعد عام  . (HLP, 2013) 2015بالفعل فإن جملتَي الفقرة  7في إع ن إنتشون استُ ِ
خدمتا فوي الفقورة التاليوة
ْ
حول األهدا التوضيحية االثني عشر والغايات المرتبطة بها في تقرير فريق الشخصيات البارزة:
ينبغي أن تكون المؤشرات المتابعة مصنفة لضمان عدم ترك أ شخص بدون تعليم ،وينبغي
أن نعتبوور الغايووات ' ُمحققووة' إذا لبووت احتياجووات جميووع المجموعووات االجتماعيووة ذات الصوولة.
).(HLP, Executive Summary

إن من األسباب التي تجعل هاتين الجملتين المتمخضتين عن إنتشون مهمتوين للغايوة هوو موا قيول فوي
ديباجة إع ن إنتشون ،بعد التأكيد على روح اجتما دكار وااللتزامات المهمة ال حقة تجاه التعليم:
ونقر ،مع ذلك ،بأن توفير التعليم للجميع ما زال أم الر بعيد المنوال وتنتابنوا مخواو

شوديدة فوي

هذا الصدد (الفقرة .)2
لوويس هنوواك سوووى عنووانين رجيسووين للديباجووة األول :نحووو عووام  :2030رؤيووة جديوودة للتعلوويم ،والثوواني:
تنفيذ جدول أعمالنا المشترك.
ولكن هل يمكننا أن نضع أيودينا علوى جديود إنتشوون حوول الرؤيوة الجديودة للتعلويم؟ هوا هوو علوى سوبيل
المثال التعهد في السطور األخيرة لجع ن:

)(2
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.http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/leaving-no-one-behind

ويسووتند إعو ن إنتشووون هووذا إلووى إرث جووومتين ودكووار ،وهووو التوزام توواريخي منووا جميعوال بتغييوور
حي وواة الن وواس بفض وول رؤي ووة جدي وودة للتعل وويم ،وت وودابير جريج ووة ومبتكو ورة ترم ووي إل ووى تحقي ووق ه وودفنا
الطموح بحلول عام ( 2030الفقرة .)20
عنوود البحووث فووي الوونص عمووا هووو جديوود فووي هووذه الرؤيووة الجديوودة ،نجوود أن هووذه األجنوودة الجديوودة -هووذه
الرؤية الجديدة -تدعي أنها 'تحويلية' و'شاملة' و’طموحة‘ و'عالمية' و'إنسانية' .باإلضافة إلى هذه االدعاءات
تؤكود الفقورة  5أن التعلويم حوق أساسوي مون حقووق اإلنسوان ،وأسواس ُيسوتند إليوه لضومان إنفواذ الحقووق األخورى

'وهو ضرور للس م والتسامد واالزدهار البشر والتنمية المستدامة .كما أنه 'عامول رجيسوي فوي تووفير العمول
للجميع وفي القضاء على الفقر' .هذه االدعاءات الضخمة حول االحتمواالت الكامنوة فوي التعلويم ليسوت جديودة
بأكملهووا فقوود تووم مراجعووة البحوووث الكبوورى التووي تؤكوود أن التعلوويم للجميووع' هووو تنميووة' ،وأن 'التعلوويم يغيوور األفوراد'
بشكل كبير فيما سبق.(See the GMR 2002 and the GMR 2013/4) .
إن العنوواوين الفرعيووة الوحيوودة التووي تووم التركيووز عليهووا بووالخط العوريض فووي إعو ن إنتشووون هووي إمكانيووة
االنتفووا بفوورص التعلوويم ،والشوومول ،واإلنصووا  ،والمسوواواة بووين الجنسووين ،والتعلوويم الجيوود ،واتاحووة فوورص التعلوويم
الجيد مدى الحياة .كل من هذه لها فقرة خاصة بها ،وقد ُوضعت طموحات إنتشون في بضع فقرات أساسية.
وعل ووى ال وورغم م وون ه ووذا يري وود إعو و ن إنتش ووون ،باإلض ووافة إل ووى االلتووزام ب ووالتعليم األساس ووي كم ووا ورد ف ووي
جومتين وأهدا

توفير التعليم للجميع الستة في دكار' ،ضمان توفير  12عاموال مون التعلويم االبتوداجي والثوانو

الجيوود المنص و

المجوواني الممووول موون األم ووال العامووة' .إن هووذه الصووفات السووتة التووي تلووي كلمووة التعلوويم تعوود

صفات عظيمة .ولكن على أن تكون أول  9أعوام 'إلزامية' .ويعد هذا متطلبال كبي الر ،فلم تجعل سووى  27دولوة
المرحلووة الثانويووة الوودنيا إلزامي وةل منووذ عووام  ،2000كمووا أشووار تقريوور الرصوود الوودولي لعووام  .2015وفووي جنوووب
الص ووحراء األفريقي ووة ،تص وول نس ووبة االلتح وواق بالمرحل ووة الثانوي ووة ال وودنيا/العليا  %32/%50عل ووى التو ووالي .ويع وود
واء علوى تقريور الرصود الودولي عوام  ،2015إلوى
التركيز على المجانية مهموال ،ولكون علوى القوراء أن ينتبهووا ،بن ل

أنه 'على الرغم من أن التعليم الحكومي المجاني للمرحلة االبتداجية منصوص عليه في قانون  135دولة ،فموا
زالت  110دول تفرض رسومال من نو ما' (صفحة .)20
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التعهد األكبر
يأتي التعهد األكبر في إع ن إنتشون في الفقرة التي تناقش الوتعلم مودى الحيواة ،وهوي' :نتعهود بتعزيوز
فوورص التعلوويم الجيوود موودى الحيوواة للجميووع فووي جميووع السووياقات وفووي جميووع مسووتويات التعلويم'( .فقورة  .)10وقوود
استُ ِ
خدمت كلمة 'جميع' ثو ث مورات فوي جملوة واحودةن وان هوذا لخبور جيود لمعلموي فجوة الكبوار ،إذ تشومل هوذه
الفقرة التعليم النظامي وغير النظامي وحتى التعليم غير الرسمي ).(See Tuckett in NN52
وماذا عن النحقات؟
ال يشير الجزء الخاص بو'رؤية جديدة للتعليم' إلى النفقات .إذ توتم اإلشوارة إليهوا الحقوال فوي جوزء بعنووان
'تنفيووذ خطتنووا المشووتركة' .وتوودرك الفق ورة  14أن طموحووات إنتشووون ال يمكوون إدراكهووا 'دون زيووادة كبي ورة وأهوودا
محددة في التمويل' .ثم تشجع الفقرة على االلتزام بالمعايير المرجعية الدولية واإلقليمية التي تقضي بتخصيص
نسبة تتوراوح بوين  4و %6علوى األقول مون النواتج المحلوي اإلجموالي للتعلويم ،و/أو إنفواق نسوبة تتوراوح بوين 15
و %20على األقل من مجمو النفقات العامة على التعليم.
الفقورة  15فقورة أخوورى وهووي أطووول ،وتناشوود عووددال كبيو الر موون الوودول والنموواذج –الوودول الناميووة والمووانحين
الناشووجين والمووانحين التقليووديين واليووات التمويوول الوودولي -بزيووادة تمووويلهم للتعلوويم .ثووم تحووث الوودول األعضوواء فووي
لجنووة المسوواعدة اإلنماجيووة ،التووي لووم تبلووت الغايووة المتمثلووة فووي تخصوويص  %0.7موون النوواتج القووومي اإلجمووالي
للمساعدات اإلنماجية الرسمية التي تقدمها للدول النامية ،على 'بذل المزيود مون الجهوود الملموسوة للوصوول إلوى
الهوود ' (لووم تحقووق هووذا الهوود

سوووى خمووس دول بحلووول عووام  2013وقوود وصوولت كوريووا الجنوبيووة والواليووات

المتح وودة والياب ووان لغاي ووة  %0.13و %0.19و .)%0.23وم وون المثي وور ل هتم ووام أن ووه ل ووم تُق وودم أي ووة اقت ارح ووات
للتمويوول للمووانحين الناشووجين والوودول ذات الوودخل المتوسووط .ولوويس هنوواك مؤشورات علووى فج ووات التمويوول الكبي ورة
التوي نوِقشووت فووي تقريوور الرصوود الوودولي لعووام  ،2015والتووي ُكوررت فووي مسو روودة إطووار عموول إنتشووون .لووذلك فووإن
طموحات إنتشون ورؤاها بحاجة ماسة إلى تقدير التكلفة على الصعيد الدولي والوطني.
لم لم يكن هناك أية أهداف في إعنن إنتشون؟
َ
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نظ الر لما سبق أن أشرنا إليه في البداية حوول أن األهودا

لنوا توضويد

أكثور جاذبيوة مون الونص ،كيو

حقيقة أن إع ن إنتشون جاء ب أهدا  ،على نقيض جومتين ودكار؟
السووبب بسوويط :وهووو أن أهوودا

التنميووة المسووتدامة والغايووات المرافقووة لهووا حالي وال تخضووع لمراجعووة لجنووة

التفاوض الحكومية الدولية التابعة لألمم المتحدة في نيويورك .وفي الوقت الذ ُعقد فيه مؤتمر إنتشوون كانوت
قد تمخضت مجموعة من الغايات التي تمت مراجعتها ،وكان مون ضومنها أربوع غايوات مختصوة بوالتعليم .وقود

أخذ منتدى المنظموات الحكوميوة فوي إنتشوون يجهوز هوذه المراجعوات المقترحوة ،ووضوعها فوي اإلعو ن الخواص
بإنتشون ) .(NGO, 2015ولكن كان سيصبد من السابق ألوانه أن تؤكد الجلسة العامة للمؤتمر في إنتشون
أو أن تؤكد الغايات الحالية أو أن تصادق على الغايات التي يتم مراجعتها في نيويورك .وفوي غضوون بضوعة
أسووابيع ،قوود تكووون عمليووة التفوواوض الحكوميووة الدوليووة األمميووة وصوولت إلووى نتوواجج أخوورى .ثووم سيمضووي كوول موون
اليونسووكو واع و ن إنتشووون فجووأة بعيوودا عوون مسووار العمليووة األمميووة فووي نيويووورك فووي يونيووو إلووى مووؤتمر تمويوول
التنمية في أديس أبابا في يوليو ،ومن ثم إلى القمة النهاجية التي ستنعقد في سبتمبر في نيويورك.
ولكن ،ال يزال من المفيد أن نبحث ما اسوتثمره نوص إعو ن إنتشوون بالفعول مون أهودا

مشورو إطوار

عمل إنتشون المقترح .وسويتم التطورق لهوذا الموضوو بمزيود مون التعموق فوي العودد  52مون نووراك نيووز (انظور
كينج األهدا

والنص في نوراك نيوز .)52

اإلرث اآلخر :نظرة أعمق لكوريا الجنوبية
بوودون شووك ،بالنسووبة للعديوود موون المشوواركين ،يتمثوول إرث إنتشووون فووي أنهووم فهمووا بشووكل أفضوول التحووول
المشور أن ننواقش رؤيوة جديودة نوعيوة
االستثناجي لكوريا الجنوبية منذ نهاية الحرب الكوريوة حتوى اليووم .ومون ُ
للتعلوويم العووالمي ،فووي دولووة نسووبت الكثيوور موون نجاحاتهووا ل سووتثمار فووي التعلوويم والتعلوويم والتوودريب فووي المجووالين

التقني والمهني .هناك ث ثة عوامل للنجاح بحسب كتاب بعنوان Dynamic education for individual
 ، and national development: the case of the Republic of Koreaوهوو كتواب قدموه المعهود

الكور للتنمية التربوية من أجل المنتدى االقتصاد العالمي .إن أول هذه العوامل هو القيادة القوية للحكومة،
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والثاني هو المعلموون الكفوؤون ،والثالوث هوو التركيوز الكبيور علوى التعلويم والحمواس لوه (KEDI, 2015: 21-
).26
مضووى اآلن أكثوور موون شووهرين منووذ إنتشووون ،وثمووة إرث يجووب البحووث فيووه بدقووة ،فعلووى خو

الوودولتين

المستضيفتين لجومتين (تاي ند) عام  1990ودكار (السنغال) عوام  ،2000اللتوين عرفنوا عنهموا القليول ،لودينا
صورة أعمق عن كوريا الجنوبية.
ولكوون سووننظر اآلن فووي إع و ن إنشووتون ضوومن حركووة تاريخيووة مهمووة ألهوودا
) ،(Shaeffer; King in NN52وللمقارنة بين أهدا

توووفير التعلوويم للجميووع

إنتشون ونصه.

المراجع
انظر الورقة التالية

المنتدى العالمي للتعليم  :2015ما الذي حصل بالتحديد للهدف العالمي للتعليم والغايات؟
كينيث كينج ،نوراك وجامعة إدنبره
البريد اإللكترونيKenneth.King@ed.ac.uk :
المصييطلحات الرئيسييية :النسووب المجويووة الوطنيووة ،الغايووات الشوواملة ،جووومتين ،دكووار ،مسووقط ،الفريووق العاموول
المفتوح العضوية.
الملخص :يساعد فهم التاريخ المهم للعملية العالمية لوضع الغايات وتحديده في وضع إع ن إنتشون وغاياتوه
المقترحة على خلفية جميع المراحل المهمة.
وجد المشاركون الو 1500الذين شاركوا في المنتدى العالمي للتعليم في إنتشون مايو  2015في كوريا

الجنوبيوة نسوختين أساسويتين فوي حقيبوة الموؤتمر التوي قُودمت إلويهم -نسوخة اإلعو نEducation 2030: :

Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all (3
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) ; pages, 23 April 2015; hereafter DDواطوار العمولEducation 2030: Towards :
inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all (Draft) [23
].April 2015, 26 pages; hereafter FFA
كذلك تلقى المشواركون برنامجوال كوام ل توقوع بكول ثقوة فوي الصوفحة األولوى أن المنتودى العوالمي للتعلويم
سويؤد إلوى 'االتفواق مون حيوث المبودأ علوى إطوار عمول شوامل وتبنوي اإلعو ن' ( .)Programme p. 1كموا
شومل البرنوامج العنووان التوالي فوي الجلسوة العاموة األخيورة (Education 2030: Agreement on ’ :)4
the Framework for Action and adoption of the final Declaration’ (Programme
) . p.15ونستطيع رؤية أنه كان هناك فرق متوقع في التعامل مع اإلع ن وتوفير التعليم للجميع.
سودة عن إع ن إنتشوون المعيدلل ( 3صوفحات)،
عندما حان وقت الجلسة النهاجية ،تلقى المشاركون مُ ر
ولكوون لووم يكوون هنوواك نسووخة مع ردلووة لمشوورو إطووار العموول .لووذا تبنووت الجلسووة ،كمووا هووو مفتوورض ،مسو روودة إعو ن
المع ردل .ولم يكن هناك أ محاولة لتوفير نسخة مع ردلة لمشرو إطوار العمول ،ولكون طُلوب بالفعول مون
إنتشون ُ
الجلسة تقديم بعض التعليقات حول مشرو إطار العمل ،ولكن لم يكن هناك أية تعليقات لوذا يمكون القوول إن

االتفاق تم من حيث المبدأ ،كما سيأتي الحقال.
كيف اختلحت إنتشون عن كل من جومتين وقمة دكار حول التعليم؟
قبوول  25عام وال اسووتطا المووؤتمر العووالمي حووول خطووة توووفير التعلوويم للجميووع فووي مووارس عووام 1990
ضمان اتفاق  1500مشارك و 155حكومة و 150منظمة غير حكومية على اإلعو ن العوالمي حوول التعلويم
للجميووع ،واطووار عموول لتلبيووة حاجووات الووتعلم األساسووية ) .(UNESCO, 1990وقوود تضوومنت الوثيقتووان 21
صوفحة ) ،(Declaration 10; Framework 11وكانوت قود تموت مراجعوة نسوخ سوابقة فوي تسوع مشواورات
إقليميوة فووي األشووهر السوتة التووي سووبقت جوومتين ) .(See NN 7وقوود نوواقش الموؤتمر العووالمي لتوووفير التعلوويم
للجميووع واتفووق علووى األهوودا

والغايووات ،ولكنووه اسووتهل الغايووات السووت المقترحووة بالجملووة األساسووية التاليووة' :قوود

ترغ و ووب ال و وودول ف و ووي أن تح و وودد الغايييييييات الخاصيييييية بهييييييا للتس و ووعينيات ،م و وون حي و ووث تتب و ووع األبع و وواد المقترحوو ووة'
(( (Framework, para. 8تم إضافة التركيز).
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أما إطار عمل دكار ،في إبريل عام  ،2000فكوان هوو الوثيقوة الرجيسوية التوي تبناهوا المنتودى العوالمي
للتعليم .وقد تضمنت هذه الوثيقة أهدا

خطة التعليم للجميع السوتة ،ولكنهوا لوم تتكوون إال مون ثو ث صوفحات

(الفقرة  ،)21تم االتفاق عليها في اليوم األخير من المنتودى .وتو ذلوك تعليوق مفصول حوول إطوار عمول دكوار
تكون من  23صفحة أعدته لجنة الصياغة.
وبعبارة أخرى ،تضمنت جومتين اتفاق الموؤتمر علوى األبعواد السوتة المقترحوة مون أجول تحديود الغايوات
الوطنية ،واسوتطاعت دكوار أن تتوصول إلوى اتفواق المنتودى علوى األهودا

السوتة لخطوة تووفير التعلويم للجميوع.
األسوومى الخوواص بووالتعليم أو

وع إع و ن إنتشووون األخيوور إلووى التوصوول إلووى اتفوواق رسوومي حووول الهوود
ولووم يسو َ
الغايووات السووبع ووسوواجل التطبيووق الووث ث ،نظ و الر ألنهووا كانووت جووزءال موون مشوورو إطووار العموول ،ولوويس اإلع و ن
النهاجي إلنتشون الذ تبناه المنتدى بشكل رسمي.
إعنن إنتشون بن غايات -هل لذلك أهمية؟ نبذة عن تاريخ غايات التعليم
لعل من المخيب لآلمال ،بعد بذل جهد كبيور فوي السونوات الوث ث الماضوية ،مون أجول تحديود الغايوات
والتفاوض حولها للتحضير لألهدا

اإلنماجية لأللفية وغاياتها ،أال يتم التركيز ،بصورة واضحة ،على الغايات

في كل من إنتشون وجومتين ودكار .ولعل تقديم نبذة عن تاريخ غايات التعليم قد يفسر غياب غايات إنتشون
التي سبق أن اتُِّفق عليها.
كووان فريووق الشخصوويات البووارزة أحوود السووباقين فووي مجووال وضووع األهوودا

والغايووات فووي مووايو .2013

وكووان لديووه  12هوودفال توضوويحيال ُخصووص أحوودها للتعلوويم' :توووفير تعلوويم عووالي الجووودة وتعلووم موودى الحيوواة' .وقوود

اقترح الفريق أن تكون جميع األهدا

شاملة ،ولكن أن يتم تحديد الغايات وطنيال ،ومن أمثلة ذلوك' :زيوادة عودد

األطفووال القووادرين علووى االلتحوواق بووالتعليم قبوول االبتووداجي وانهاجووه بنسووبة س .'%ولكوون بعووض الغايووات سووتكون
عالمية لتضع معيا الر مشتركال يتم رصده في جميع الودول مثول' :ضومان أن يسوتطيع كول طفول ،علوى الورغم مون
الظرو  ،االلتحاق بالتعليم الثوانو األدنوى .(HLP, 2013: 30) '...ولوم يتضومن تقريور فريوق الشخصويات
البارزة سوى أربع غايات خاصة بالتعليم ،تغطي التعليم قبل االبتداجي والتعليم االبتداجي والتعليم الثانو األدنى
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ومهووارات العموول .وقوود تضوومنت ث و ث موون هووذه الغايووات ،علووى األقوول ،نسووبال مجويووة يووتم تحديوودها علووى الصووعيد
الوطني.
نوتج عون المشواورات الموضوووعية العالميوة لخطوة التنميوة لمرحلووة موا بعود عوام ( 2015مووارس )2013
تقريوور موودروس أكوود هوودفال أسوومى-ولكوون لووم يووتم االتفوواق فيووه علووى أيووة غايووات .وكووان الهوود
'اإلنصا

قصووي الر ودقيق وال:

والتعليم الجيد والتعلم مدى الحياة للجميع' ).(UNESCO-UNICEF, 2013: 38

اتحاق مسقط في مايو عام 2014
مع نهاية اجتموا التعلويم العوالمي للجميوع فوي ُعموان فوي موايو  ،2014كوان هنواك هود

خاص بالتعليم تقريبال مطابق للهد

أسومى واحود

الذ ذكر قبل قليول ،ويحتوو علوى سوبع غايوات علوى األقول .وقود أضوا

اجتما مسقط إلى الغايات األربع التي حددها تقرير فريق الشخصيات البارزة معرفة القراءة والكتابة/الحسواب،
وتوووفير المعلووم الكفووؤ ،وتعلوويم المواطنووة العالميووة ،والتعلوويم موون أجوول تنميووة مسووتدامة ،والحوود األدنووى موون غايووات
وداء بالمثووال الووذ وضووعه تقريوور فريووق الشخصوويات البووارزة كووان هنوواك ث و ث غايووات علووى األقوول
التمويوول .واقتو ل
تضمنت نسبال مجوية يتم تحديدها وطنيال ).(UNESCO, 2014

قوورر الفريووق العاموول المفتوووح العضوووية التووابع ألمووم المتحوودة والمعنووي باألهوودا

التنمويووة المسووتدامة فووي

يوليو  2014اقتراح  17هدفال شام ل ،بدالل من  12هدفال جاءت في تقريور فريوق الشخصويات البوارزة .وتضومن
 169غايووة علووى األقوول .وفيمووا يتعلووق بووالتعليم تضوومن  7غايووات و 3سووبل للتطبيووق (توووفير معلمووين مووؤهلين
وتوووفير الم ارفووق والمووند للوودول الناميووة) .وكووان موون الغايووات السووبع غايتووان فقووط يووتم موون خ لهمووا تحديوود النسووب
المجوية على الصعيد الوطني -المهارات ال زمة للتوظي

ومعرفة القراءة والكتابة والحساب للكبار .هل يوحي

هذا بأن لتنمية المهارات ومعرفة القراءة والكتابة للكبار مكانة متدنية؟؟
فضل نسخة الحريق العامل المحتوح العضوية للغايات بدالً من نسخة مسقط
إطار إنتشون للعمل ّ
قد الحظ العديد من المشاركين في إنتشون المطلعين أن مشورو إطوار العمول الوذ تلقووه فوي حقواجبهم
عنوود وصووولهم إلووى إنتشووون تضوومن هوود
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الفريووق العاموول المفتوووح العضوووية والغايووات التووي حووددها ،ولوويس تلووك

التووي وضووعها اجتمووا مسووقط .حتووى إن الوونص الووذ اسووتُ ِ
خدم فووي إنتشووون للهوود

والغايووات كووان مطابقوال لوونص

الفريووق العاموول المفتوووح العضوووية .وقوود قووررت اليونسووكو اسووتخدام مشوورو الفريووق العاموول المفتوووح العضوووية ،إذ
رأت أنووه األقوورب لخطووة األمووم المتحوودة لمرحلووة مووا بعوود عووام  .2015ولووم ترغووب فووي إعووادة المسووارين موون عووام
 2000أهدا

خطة توفير التعليم للجميع من جهة ،وهدفي التعليم ضمن األهدا

اإلنماجية لأللفية من جهة

أخرى ).(see Shaeffer NN52
تحدي المنظمات غير الحكومية لمنهج النسب المئوية الوطنية لتحديد غايات التعليم
فووي أول يوووم ونصو

موون أسووبو االفتتوواح الرسوومي للمنتوودى العووالمي للتعلوويم فووي  20مووايو عقوود حووالي

 250منظمة غير حكومية منتداها الخاص بها في إنتشون ،وتوصلت في حينه إلى إع ن منتودى المنظموات
غير الحكومية الخاص بها لعام  .2015وكان من المصادفات المثيرة ل هتمام انعقاد المنتدى العالمي للتعليم
في ذات األسبو الذ تجتمع فيه المنظمات الحكومية الدولية للتفاوض حول خطة التنمية لمرحلة ما بعد عام
 2015في نيويورك ،ومناقشة غايات متعددة تم مراجعتها مسبقال في مشرو الفريوق العامول المفتووح العضووية.
وتتضوومن هووذه المقترحووات للغايووات المع ردلووة علووى األقوول أربع وال موون غايووات التعلوويم التووي وضووعها الفريووق العاموول
المفتوح العضوية ) .(4.4; 4.6; 4b; and 4cعلى سوبيل المثوال ،الغايوة األصولية رقوم  4.4تغيورت لتصوبد
'بحلوول  2030زيوادة عودد الشووباب والكبوار الوذين لوديهم مهووارات حياتيوة بنسوبة س(UN, 2015a: 3, ‘%
) . emphasis in the originalإن المنطق وراء مثل هذا التغيير المقترح هوو 'لضومان أعلوى درجوة ممكنوة
للطموح' (المرجع السابق).
وفوي إنتشوون ،نواقش منتودى المنظموات غيور الحكوميوة الكبيور الوذ ُعقود فوي اليووم األول مون المنتودى

العووالمي للتعلوويم ،بشووكل كبيوور ،هووذه الغايووات المع ردلووة ،وقوورر أعضوواء المنتوودى باإلجمووا التوصووية بووأن يتبنووى
المنتوودى العووالمي للتعلوويم جميووع غايووات التعلوويم المع ردل وة الناتجووة عوون اجتماعووات نيويووورك .وفووي إع و ن منتوودى
المنظمات غير الحكومية لعام  2015الذ ُوز على جميع المشاركين في المنتدى العوالمي للتعلويم ،توم تأكيود
'أننا ندعم توصية القاجمين على المفاوضات الحكومية الدولية في نيويورك ،حيث إن س %تستخدم في معرفة

21

القراءة والكتابة للكبار والمهارات والغايوات المتعلقوة بوالمعلمين ينبغوي أن تُسوتبدل ب و'جميوع' (NGO Forum,
).2015: 2
مقترح نيويورك حول غايات التعليم مقابل مشروع إطار عمل إنتشون
بحلول يونيو  ،2015استطا القاجمون على مفاوضات الحكومات الدولية حول عملية مرحلة موا بعود
عووام  2015فووي نيويووورك إلحوواق مسو روودة وثيقووة المخرجووات لقمووة األمووم المتحوودة فووي سووبتمبر فووي نيويووورك .وقوود
احتوووى الوونص علووى الهوود

نفسووه والغايووات نفسووها التووي جوواءت فووي مشوورو إطووار عموول إنتشووون ،بمووا فووي ذلووك

الغايووات الخاصووة بووالتعليم مووع بعووض النسووب المجويووة الوطنيووة .ولكوون فووي أحوود المرفقووات ،و ِ
ضووع أكثوور أهوودا
ُ
التعلوويم طموح وال دون أيووة نسووب وطنيووة .وكتووب القوواجمون فووي مقدمووة المسو روودة' :أولووى هووذه المرفقووات هووي ورقتنووا
المقترحة حول مراجعة  21غاية من أصل  ،169األمر الذ نوصي به بشدة' ). (UN, 2015b; 2
بوودالل موون أن تكووون الغاي ووات حووول زيووادة س ،%أف وواد الوونص المقتوورح أن تك ووون الغايووات حووول جمييييع
الشباب والكبار أو جميع المتعلمين أو جميع المعلمين.
سياسة وضع األمم المتحدة واليونسكو للغايات في إنتشون
يفتوورض أن أحوود األسووباب وراء عوودم رغبووة اليونسووكو وانتشووون فووي أن تؤكوودا علن وال غايووات التعلوويم فووي
مشرو إطار العمول ،أو أن تناقشوا بكول صوراحة الغايوات المع ردلوة التوي اقترحهوا إعو ن منتودى المنظموات غيور
الحكومي ووة ،الت ووي ق وود ال تتماش ووى مباشو ورة م ووع مش وورو األم ووم المتح وودة ،إذ ق وورر المنت وودى تبن ووي مش وورو الغاي ووات
المقترح .وكوان مون الممكون أن يحودث هوذا خو ل مفاوضوات الحكوموات الدوليوة حوول خطوة التنميوة لمرحلوة موا
بعد عام  2015التي كانت بين  25-22يونيو  2015في نيويورك.
إذن كيف اختلف النص النهائي إلعنن إنتشون عن غايات التعليم (الحريق العامل المحتوح العضوية) التي
سوضعت في إطار العمل؟
لم يتضمن إع ن إنتشون أية أهدا

لألسباب التي ُذ ِكرت ،ولكن قد نقوول إن الونص الفعلوي لجعو ن

ذهب إلى ما هو أبعد مون الغايوات السوبع والوسواجل الوث ث لتطبيقهوا التوي ُذكورت فوي إطوار العمول (المشورو )
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-26  ص52 (للمزيوود موون المعلومووات حووول هووذا الموضووو يمكوون الرجووو إلووى النسووخة اإلنجليزيووة موون نووو ارك
.)29
 لووم يووتم تبنووي مشوورو إطووار العموول وغاياتووه الخاصووة بووالتعليم.نحوون اآلن نواجووه وضووعال مثي و الر ل هتمووام
 ولكون توم تبنوي الونص الفعلوي إلعو ن. كي ال نتخطى مشرو األمم المتحودة األكبور،بشكل رسمي في إنتشون
بشووكل كبيوور عوون نسووخة الفريووق العاموول المفتوووح العضوووية التووابع لألمووم المتحوودة المتعلووق

 وهووو مختلو،إنتشووون

.بالغايات الخاصة بالتعليم
 لذا فإن الموضو األساسي ال يوزال يودور.نحن اآلن نعيش في عالم لغة الغايات فيه أقوى من النص
 موع األخوذ بعوين االعتبوار االجتماعوات المسوتمرة، ماذا سيحدث لغايات إنتشون في مشرو إطوار العمول:حول
في نيويورك؟
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تعليقات حول المنتدى العالمي للتعليم
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التوفيق بين العالمي والوطني واعادة الصلة بينهما
أحمد منصور ،جامعة براك وحملة التعليم الشعبي ،دكار
البريد اإللكترونيamahmed40@yahoo.com :

المصطلحات الرئيسية :خطة التعليم لعام  2030والغايوات المناسوبة ،المهوارات ومعرفوة الكتابوة والقوراءة ضومن
عملية تعلم مدى الحياة ،الخطة العالمية والوطنية والضرورات األخ قية المشتركة.
الملخص :يمكن ترجمة الطموحات العالمية والتضامن اإلنساني إلى نتواجج ناجحوة ،عون طريوق الفعول وااللتوزام
الوطني والمحلي ،الذ قد تلهمه الرؤية العالمية والضرورات األخ قية المشتركة.
يعتقد الكثيرون أن هود

التعلويم لعوام  2030وغاياتوه ،التوي توم مناقشوتها فوي المنتودى العوالمي للتعلويم

فووي إنتشووون فووي الفت ورة موون  22 -19مووايو  ،2015والتووي ال ت وزال مسووودة حتووى المووؤتمر العووام لليونسووكو فووي
ن وووفمبر  ،2015ذات ص وولة ش وواملة بالنس ووبة ل وودول الجن وووب ودول الش وومال .وه ووو أح وود أه وودا

التعل وويم الس ووامية

العالمية اإلنماجية السبعة عشر (ال تزال تحت التفاوض في األمم المتحدة وسيتم االتفاق علوى النسوخة النهاجيوة
ف ووي س ووبتمبر ف ووي قم ووة لل وودول) لأله وودا

اإلنماجي ووة المس ووتدامة لع ووام  ،2030الت ووي تطم وود إل ووى حماي ووة الوج ووود

اإلنساني وتشجيع االزدهار والكرامة للجميع.
ف ووي س ووياق الفج وووة المتنامي ووة ب ووين الع ووالم الغن ووي والع ووالم الفقي وور ،وفيم ووا يخ ووص ت وودريس فج ووة الكب ووار ف ووي
المجتمووع ،قوود يتسوواءل الووبعض ،مووا الوودور الفعلووي لألهوودا
عام؟ أليس التحد األساسي هو كي

والغايووات المشووتركة فووي تجسووير فجوووة عمرهووا 100

يمكننا القفز إلوى المسوتقبل دون انتظوار  100سونة أو حتوى 50؟ هول

ينبغي أن نكون قلقين من حيث المبدأ على أن نجعل الهد

والغايوات تظهور علوى شوكل مقتورح عوالمي واحود،

أو حتى أن نجد لنتوحد كشعب عالمي واحد ونمكن جميع الدول من التطور بسرعة ضمن سياقاتها المختلفة؟
من الممكن أن يكون هد

التعليم وغاياته مشوتركة علوى المسوتوى العوام فقوط ،بسوبب أهميوة السوياقات

والفجوة الواسعة التي ذكرناها .لذا يجب أن يتم تبني الغايات وجعلها ت جوم سوياق كول دولوة حتوى يوتم تطبيقهوا.
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وهذا بالطبع السبب وراء إشارة واضعي السياسات ،في اتفاق مسقط (في مايو  )2014والفريق العامل المفتوح
العضوية في األمم المتحدة في يوليو  ،2014إلى أن النسب المجوية للعديد من الغايات سيتم تحديدها وطنيال.
قد يتم إزالة هذه النسب ،كما حث بقوة لوبي المنظمات غير الحكوميوة والمجتموع المودني فوي إنتشوون،
موون أجوول زيووادة المسووتوى العووالمي لجميووع الوودول .ولكوون هووذا ال يسووتبعد الحاجووة إلووى أن تقوووم كوول دولووة بتقيوويم
وضعها وتقرير معايير التقدم المناسبة لها.
ثمووة قلووق اخوور هووو أن الضوورر الووذ حصوول نتيجووة التشووكيل ال مبووالي للهوود
وتقليديووة للهوود

 ،3وتبنووي رؤيووة ضوويقة

ودرك تماموال .تووذ ركر
 4إلطووار عموول خطووة توووفير التعلوويم للجميووع فووي دكووار  ،2015ال يوزال لووم ُيو َ

االستخدام غير الواضد لو'المهارات الحياتية' ،بودالل مون اسوتخدام جملوة أوضود حوول المهوارات األساسوية للحيواة
والعموول ،وتووذ ركر أيضوال كيو

تووم عووزل معرفووة الكتابووة والقوراءة للكبووار وفصوولها عوون تنميووة المهووارات والووتعلم موودى

الحياة ،دون أية نتاجج غير متوقعة في إنجازات معرفة القراءة والكتابة .ولم يتم تعلوم الودرس ،ويبودو أن التواريخ
يعيد نفسه في إنتشون.
من الواضد أن الغاية التي فحواها 'حق جميع النسواء والرجوال فوي الحصوول علوى تعلويم تقنوي ومهنوي
وتعليم ٍ
عال جيد بتكالي

معقولوة ،بموا فوي ذلوك التعلويم فوي الجامعوات' (الغايوة رقوم  )4.3تناقضوها الغايوة التوي

تليها ،والتي تتعهد 'بزيادة عدد الشوباب والكبوار الوذين لوديهم مهوارات ذات صولة ،بموا فوي ذلوك المهوارات التقنيوة
والمهنية ،للتوظي

والعمل الم جم والريادة بنسبة س( '%الغاية رقم .)4.4

بعد ذلك تُق ردم معرفة القراءة والكتابة للشباب والكبوار كمسوعى معوزول فوي الغايوة رقوم  ،4.6دون التنبوه
إلووى ارتباطهووا المهووم بالمهووا ارت وعمليووات التعلوويم موودى الحيوواة -وهووذا الخطووأ ذاتووه الووذ ارتُكووب عنوودما ُوضووعت
أهدا

واستراتيجيات توفير التعليم للجميع  2015في دكار التي كان لها نتاجج مؤسفة.
سوويكون موون المؤسو

أن نكووون مثقلووين فووي السوونوات الخمووس عشورة القادمووة بغايووات مبهمووة عالقووة موون

دكووار وتشووويش للمجوواالت الحساسووة .هنوواك مهمووة يقوووم بهووا معهوود اليونسووكو للووتعلم موودى الحيوواة فووي هووامبور ،
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وكوذلك يقووم بهوا جميووع المهتموين بوالتعلم مودى الحيوواة ،وهوي جعول هوذه الغايووات والمؤشورات المرتبطوة بهوا أكثوور
وضوحال وعمليةل إلص ح الضرر الذ أحدثه إطار دكار للعمل.
كمووا نحتوواج أن نكووون متنبهووين ،ونحوواول أن نفهووم بشووكل أفضوول ونوضوود التوووتر بووين الشووامل والوووطني
والمحل ووي ف ووي اإلط ووار األكب وور لجمي ووع غاي ووات التعل وويم ف ووي المنت وودى الع ووالمي للتعل وويم .ل وون يك ووون التعل وويم بحل ووول
 ،2030كما هو حوال األهودا

اإلنماجيوة المسوتدامة عوام  ،2030معاهودة دوليوة تتكوون مون بنوود التوزام وتنفيوذ

مسودة إطار العمل ال تذكر قضايا متعلقة بقضايا حكم التعليم وقضايا تمويل التعلويم فوي
ولغة قانونية .بل إن ر
الغايات السبع المقترحة والوساجل الث ث لتطبيقها .فقد تم تضمين االهتمامين األكثور أهميوة كإضوافة فوي قسوم
منفصل كو نماذج للتنفيذ  ،دون جعلها جزءال من االلتزامات الث ثوة المقترحوة تحوت وسواجل التنفيوذ  .فمون خو ل
التشويش وحده في لغة التعبير الدبلوماسية قد يفصل بين نماذج التنفيذ ووساجل التنفيذ.
يحتو وواج المفاوضوووون وواضو ووعو المشووواريع إلطو ووار عمو وول التعل وويم بحل ووول  2030إلوووى توضووويد االلت و وزام
األخ قي وااللتزامات المعنوية ،من أجل إيصال ما فشلنا في إيصاله بشكل كامول فوي السونوات الخموس عشورة
األخي ورة .إن االلت وزام األخ قووي والمعنووو وحووده مووا قوود يوحوود الجميووع موون كوول أط و ار
معنووى .يجووب أن يهوود

العووالم للقيووام بأفعووال لهووا

إطووار العموول إلووى أن يلهووم جميووع الوودول لتبنووي طموحووات ذات معنووى ومجديووة مادي وال

وملهمة في الوقت ذاته .ويجب أن يحدد ،قدر اإلمكان ،إرشادات العمل التي تحتاجها الدول والمجتموع الودولي
لتحقيق طموحاتها في السنوات الخمس عشرة القادمة .وسيعتمد نجاح خطوة التعلويم  ،2030بقودر كبيور ،علوى
الطريق ووة الت ووي تحش وود به ووا ش ووعوب الع ووالم والمجتم ووع الم وودني ف ووي ال وودول الفقيو ورة والغني ووة عل ووى ح وود سو وواء نفس ووها
وحكوماتها.
المراجع
High Level Panel (HLP), 2013. A new global partnership: Eradicate poverty and transform economies
through sustainable development. United Nations, New York.
NGO, 2015. 2015 NGO Forum Declaration. (5 pages, distributed at Incheon).
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التحديات التي تواجه تحديد تكلحة وتمويل خطة التعليم لمرحلة ما بعد عام 2015
يوشيدا كازوهيرو ،جامعة هيروشيما
البريد اإللكترونيyoshidak@hiroshima-u.ac.jp :

المصطلحات الرئيسية :خطة التعليم لمرحلة ما بعد عام  ،2015التكلفة والتمويل.
الملخص :لن تكون الطريقوة التقليديوة مجديوة لتقودير تكلفوة تعلويم األطفوال المهمشوين وتحقيوق مخرجوات الوتعلم،
ولن تكون مجدية للغايات غيور الواضوحة .وكوذلك لون تكوون مجديوة فوي تحديود مون المسوؤول عون تغطيوة كلو
الحصول على التعليم ،كحوق إنسواني وسوبيل للتطوور ،وكيو
التمويل وايصال الخدمات ،وكي

نشوارك القطوا الخواص بطريقوة أكثور فاعليوة فوي

يكون التمويل المبني على النتيجة منسجمال مع الخطة الجديدة .تشكل جميع

هذه المساجل تحديات صعبة للتمويل.
الخلحية
نوواقش منتوودى التعلوويم العووالمي الووذ ُعقوود فووي مووايو  2015اتجوواه التعلوويم فووي مرحلووة مووا بعوود ،2015

ووافق عليه كما فعل إع ن إنتشون .ولم تكن العملية التي سوبقت إنتشوون بسويطة ،وذلوك جزجيوال بسوبب طبيعوة
العملية المفتوحوة المبنيوة علوى التشواور ،التوي تودعو المعنيوين مون األطو ار

كافوة للمشواركة فوي النقواش .ولوذلك

كانووت العمليووة منطقيووة ومجديووة ،ولكنهووا تووأتي موون نقوواش ذ مسووارين أحوودهما جوورى بشووكل رجيسووي فووي اللجنووة
التوجيهية لتووفير التعلويم للجميوع التوي نوتج عنهوا موا ُيعور اآلن باتفواق مسوقط ،الوذ صوادق عليوه المشواركون

في االجتما العالمي لتوفير التعليم للجميع ،الذ ُعقد في مسقط في ُعموان موايو  .2014أموا المسوار اآلخور

فج وورى بش ووكل رجيس ووي بجه ووود الفري ووق العام وول المفت وووح العض وووية .فق وود ق وودم مقترحو وال ح ووول األه وودا

اإلنماجي ووة

المسووتدامة ،التووي تغطووي بشووكل كلووي خطووة التنميووة لمرحلووة مووا بعوود عووام  2015بأكملهووا ،بمووا فووي ذلووك الغايووات
المتعلقووة بووالتعليم .وقوود حوواول مجتمووع التعلوويم الووذ مثلتووه اللجنووة التوجيهيووة جهووده أن يكووون هنوواك هوود
ومجموعة واحودة مون األهودا
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واحوود

واسوتراتيجية واحودة للتطبيوق خاصوة بخطوة التعلويم لمرحلوة موا بعود عوام .2015

وقد نجد بشكل كبير ،ولكن ال يزال هنواك اخت فوات كبيورة بوين المسوارين .وستتواصول الجهوود لتجسوير الفجووة
خ ل منتدى إنتشون وبعده .وتتناول هذه الورقة القصيرة موضو التكلفة والتمويل لخطة التعليم لمرحلة ما بعد
عام  2015التي نشأت من األرضية المشتركة للمسارين.
التكلحة
صدر عن فريق تقرير الرصد الدولي لتوفير التعليم للجميع ورقة سياسة (رقوم  )18تقودر تكلفوة تحقيوق
غايات التعليم الجديدة بحلول عام  .2030وتصرح الورقة بأن فجوة التمويل السنوية لألعوام ما بوين -2015
 2030ستصوول إلووى  22مليووار دوالر أمريكووي ،لتحقيووق تعلوويم شووامل وجيوود لمرحلووة مووا قبوول المرحلووة االبتداجيووة
والمرحلووة االبتداجيووة والتعلوويم الثووانو األدنووى فووي الوودول ذات الوودخل المتوودني والمتوسووط المتوودني .وذلووك بالتأكيوود
نتيجة الممارسات المعقولة بهذا االتجاه ،على الرغم من الصعوبات .وسأذكر بعض هذه القضايا.
أوالل :طبيعووة المشوواكل التووي تواجووه األطفووال .فتقليووديال ،اسووتخدم التخطوويط لتوووفير التعلوويم للجميووع موونهج
بناء على معلومات معروفة ،حول تكلفوة التطووير والتشوكيل فوي بعوض القطاعوات الفرعيوة .وكوان
تكلفة الوحدة ل

من المفيد إدراك تقدير تقريبي للنفقات ال زمة من أجل توسيع نظام التعليم .ويعزى وجود أطفال غير ملتحقين
بالمدارس حاليال إلى عدة أسباب -الفقر وبعد المسافة واللغة والعواجق االجتماعية والثقافية والقلق األمني وغيور
ذلك -تظهر بطرق أوضد لدى مجموعات األطفال األكثر تهميشال.
ثاني وال :قضووية تكلفووة كوول موون الموودخ ت والعملي وات والمخرجووات .يؤكوود هوود

التعلوويم نحووو عووام 2030

على التعلم ومخرجاته .وعلى الرغم من الدراسات العديدة المهمة حول فاعلية المدارس ووظاج
ال نعر كي

إنتاج التعليم،

نحول المسار الكامل للنظام بشكل يؤكد أن جودة التعلم ترتبط بالتكلفة.

ثالثال :والنقطة األكثر تحديال هي الغموض في مفاهيم بعض هذه الغايات .ويتضمن هذا ،مبدجيال ،كي
ُنعر الجاهزية للمرحلة األساسية ،ومخرجوات الوتعلم ،والمهوارة فوي معرفوة القوراءة والكتابوة والحسواب ،ومهوارات
العمل الم جم ،ومحتويات التعليم من أجل تنمية مستدامة ومواطنة عالمية.

التمويل
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يعوود تمويوول خطووة التعلوويم لمرحلووة مووا بعوود عووام  2015موضوووعال حساسوال للغايووة .فااللت ازمووات السياسووية
دون الدعم في التمويل ال تنجد كما نعر تاريخيال .ولكن سوؤال مون يتحمول نفقوات التعلويم وكيو

لويس بسوؤال

تسووهل اإلجابووة عليووه بصوووت موحوود .فالقضووية هنووا توودور حووول التعلويم كحووق إنسوواني ،والتعلوويم الووذ تنووتج عنووه
عواجد خاصة واجتماعية ،والذ يتسم بأنه مجاني واجبار  ،كما هو مسوتخدم فوي العديود مون االتفاقيوات ،فوي
مقابوول اسووتعداد اآلبوواء لجنفوواق علووى تعلوويم (خوواص) جيوود بالفعوول حتووى فووي المرحلووة األساسووية .إن ال عبووين فووي
القط ووا الخو وواص ،بم ووا فو ووي ذل ووك المو ووزودون للخدم ووة والمسوووؤولية االجتماعي ووة للشو ووركات والمؤسس ووات الفعالوووة،
يشاركون بفاعلية في عملية صنع القرار والتمويل.
سيحفز كل ما ُذ ِكر النقاش حول ماهية الغايات المتعلقة بتمويل التعليم التوي سويتفق عليهوا .باإلضوافة
إلووى هووذا ،سوويؤد وضووع كلمووات صووارمة ل لت وزام السياسووي حووول نفقووة الحكومووات للتعلوويم أو تخصوويص المووند
للتعليم إلى تنافس جد للقطاعات الفرعية على الموارد.
ومن جهة أخرى ،ألسلوب التمويل الذ يستخدم بازدياد فوي التعواون الودولي ،أ التمويول الوذ يعتمود
على النتاجج ،دور قو في الطريقة التي تخطط بها الحكومات وتطبق وتنتج النتاجج في قطا التعليم .كما أن
اختيار المؤشرات التي تتماشى مع الهد

والغايات العالمية لخطة التعليم لمرحلة موا بعود عوام  2015سويكون

له دور أيضال في التأثير على النقاشات على مستوى الدولة ،بما في ذلك النقاشات حول التمويل.
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االفتتاحية الثانية :تمويل التعليم والمهارات :نماذج قديمة وجديدة :شركاء قدماء وشركاء جدد
كينيث كينج ،نوراك وجامعة إدنبره
البريد اإللكترونيKenneth.King@ed.ac.uk :

التعليم في مؤتمر تمويل التنمية 16-13 ،يوليو  ،2015أديس أبابا
فووي الفعاليووات الجانبيوة للمووؤتمر العووالمي لتمويوول التنميووة فووي أديووس أبابووا ،التووي بلغووت تقريبوال  ،200لووم
تكن فعاليات التعليم وتنمية المهارات مرجية .فقد قيل إنه كان هنواك  6000مشوارك فوي الموؤتمر ،ولكون القليول
موونهم كووان تركيوزه األساسووي علووى التعلوويم .ولعوول هووذا بسووبب ترتيووب الفعاليووات موون المنتوودى العووالمي للتعلوويم فووي
كوريا الجنوبية في مايو إلوى قموة أوسولو للتعلويم فوي بدايوة يوليوو إلوى أديوس أبابوا فوي منتصو

يوليوو ،وقود كوان

هناك فعالية جانبية واحودة تودعمها كوريوا الجنوبيوة والنورويج وأثيوبيوا واليونسوكو ،وتركوز علوى قضوية االسوتثمار
فووي التعلوويم .الفعاليووة الجانبيووة األساسووية الثانيووة حووول التعلوويم كانووت بوودعم كوول موون الصووندوق العووالمي لمكافحووة
فيووروس نقووص المناعووة المكتسووبة (اإليوودز) وداء السوول والم ريووا ،والش وراكة العالميووة موون أجوول التعلوويم ،وبرنووامج
األم ووم المتح وودة المش ووترك المعن ووي بفي ووروس نق ووص المناع ووة ح ووول تموي وول التعل وويم والص ووحة .كان ووت ه ووذه إح وودى
الفعاليووات القليلووة لتشووجيع قطوواعين مهمووين فووي جلسووة واحوودة .ولكوون لووم يكوون هنوواك أيووة نشوواطات أخوورى متعلقووة
بالتعليم في أديس أبابا.
باسووتثناء وزيوور التربيووة األثيوووبي كووان هنوواك عوودد قليوول موون وزراء التربيووة .وكوول هووذا مفهوووم فووي مووؤتمر
حول التمويل حضره عدد كبير من وزراء المالية .وكانت موضوعات المناقشة في الفعاليات الجانبية والممرات
والجلسووات حووول اإلص و ح الض وريبي  ،و تنميووة الم ووارد المحليووة  ،و التمويوول المووزدوج  ،و الش وراكات المتعووددة
األط ار  ،و التمويل اإلس مي  ،وبالطبع التعاون التنمو  .وقد كان من الممكون جموع موادة غنيوة حوول هوذه
الموضوووعات موون الفعاليووات الجانبيووة .بالمقابوول ،لووم يكوون هنوواك الكثيوور حووول التعلوويم .لووم يكوون هنوواك سوووى ورقووة
سياسة رقم  18من تقرير الرصد الدولي لتوفير التعليم للجميوع حوول '،'Pricing the right to education
واع نات دعاجية من منظمة المناظير العالمية في التعليم حول التعليم الجيد لجميع األطفال  ،ووثيقة النتاجج
32

الرجيسية المكونة من صفحتين 'إلع ن أوسلو' من قمة التعليم ،والفقرات العشرين من إعو ن إنتشوون :التعلويم
 2030بست لغات.
كانوت السووطور األخيورة موون قموة أوسوولو ،التوي عقوودت قبول مووؤتمر تمويول التنميووة بأسوبو  ،تحتووو علووى
نص 'يصر' على أن 'يلتزم مؤتمر تمويل التنمية بزيوادة االسوتثمار والشوراكة الدوليوة للتعلويم' (Oslo, 2015:
) .2ولكن هذا لم يحدث .فقد أسست قمة أوسلو لجنة حول تمويل فرص التعليم العالمي ،لتقدم تقريو الر للجمعيوة
العامة لألمم المتحدة حول مرحلة ما بعد  2015في سبتمبر .2016
ولكون ،احتووت النسووخة النهاجيوة ل و 'Outcome document of the Third International

 'Conference on Financing for Developmentالوذ ُسومي أيضوال بوو( Addis Ababa Action

] )Agenda [AAAAعلى مجموعة جيدة من المواد المتعلقة بالتعليم والمهارات وتنمية القدرات وتنمية الموارد
البشرية والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
ل وون نش ووير هن ووا س وووى إل ووى الطريق ووة الت ووي تعامل ووت به ووا ه ووذه الوثيق ووة (وثيق ووة المخرج ووات) م ووع التعل وويم

والمهوارات ،حتوى وان لوم يكون هنواك ذكور لغايوات التعلوويم السوبع المرتبطوة بمشورو إطوار عمول إنتشوون .فهنوواك
شعور بأن نص إنتشون أكثر تركي الز على المدارس من نص أديس أبابا.
هنوواك ادع وواء ق ووو ف ووي بداي ووة الوثيق ووة (الفقو ورة  )7ف ووي ج ووزء إط ووار عم وول ع ووالمي (

Global

A

 ،)Frameworkحول تأثير استثمار التعليم في التنمية المستدامة ،وحول أهمية دعم الدول التي تواجه بعض
التحديات .يجب حماية 'حقوق جميع األطفال' وعدم ترك أ طفل في اخر الركب ب تعليم.
فووي الجووزء ذاتووه (الفق ورة  )16فووي فق ورة أساسووية حووول التوظي و

المثموور والعموول الم جووم للجميووع ،تُووذكر

المه ووارات ألول مو ورة الرتباطه ووا ب وودعم ق ووروض المش وواريع الص ووغيرة .س وويكون هن وواك 'ت وودريب للمه ووارات اإلنماجي ووة
المناسبة للجميع خصوصال للشباب ورجال األعمال'.
ممووا يثيوور االهتمووام أن الفقورة األولووى (الفقورة  )78التووي تتنوواول موضووو التعلوويم الرسوومي تووأتي فووي جووزء
'التعوواون الوودولي للتنميووة' (  ،)International Development Cooperationالووذ يقتوورح ،بشووكل غيوور
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مناسووب ،أن التعلوويم م ورتبط ارتباط وال وثيق وال بالمسوواعدة اإلنماجيووة الرسوومية .ويؤكوود الوونص أوالل الصوولة بووين التعلوويم
الجيود وتحقيوق التنميوة المسوتدامة .ثووم يؤكود األهميوة األساسوية للوصوول إلووى أولجوك األطفوال الوذين يعيشوون فووي
فقوور موودقع ،واألطفووال ذو االحتياجووات الخاصووة ،والمهوواجرين ،واألطفووال ال ججووين ،والووذين يعيشووون فووي وسووط
الصراعات .ثالثال ،التأكيد األكثر عمومية هو نية رفع 'االستثمارات والتعاون الدولي' ،من أجول 'السوماح لجميوع
األطفال بإنهاء التعليم المجاني والمنصو

والشوامل والجيود لمرحلوة الطفولوة المبكورة والتعلويم االبتوداجي والتعلويم

الثانو ' .تذكرنا هذه اللغة مباشرة بإنتشون ،ومثل إنتشون هناك كذلك ذكر لدور أقوى للشراكة العالمية للتعليم،
إذ تنتهووي الفق ورة بجملووة حووول تطوووير وسوواجل التعلوويم ،وزيووادة نسووبة المعلمووين المووؤهلين' ،بمووا فووي ذلووك التعوواون
الدولي' .من الواضد أن هناك إد اركوال قويوال فوي وثيقوة المخرجوات ،ألن تووفير التعلويم العوالمي مورتبط بالمسواعدة
اإلنماجية الرسمية.
باستثناء ذكر بسيط ألهمية المؤه ت األجنبية والتعليم والمهارات للهجرة الدولية (الفقورة  ،)111هنواك
تقودير مهووم للتعلويم والمهووارات فوي الجووزء الرجيسوي المتعلووق ب و'العلوووم والتكنولوجيوا واإلبوودا وبنواء القوودرات' (الفقورة
 .)119هذه المرة كانت اللغة مختلفة عن اللغة المستخدمة في إنتشون .فقد أصبحت اآلن العلووم والتكنولوجيوا
والهندسووة والرياضوويات والتوودريب المهنووي والتقنووي والتعلوويم العووالي موضوووعات أساسووية فووي العلوووم والتكنولوجيووا
واستراتيجيات اإلبدا  .وتؤكد وثيقة المخرجات دور الموند والبعثوات فوي الودول الناميوة ،ولكنهوا تتجواوز إنتشوون
في اقتراحها في تقوية أنظمة التعليم العالي و'زيادة الوصوول إلوى التعلويم عبور اإلنترنوت فوي المنواطق المرتبطوة
بالتنمية المستدامة'.
وتتجاوز أديس أبابا إنتشون في فقرة قوية جدال (الفقرة  )115فوي الجوزء ذاتوه المتعلوق بالودور األساسوي
لو'تنمية القدرات' ،كونها 'جزءال ال يتجو أز لتحقيوق خطوة التنميوة لمرحلوة موا بعود عوام ' .2015ال توذكر هوذه الفقورة
التعليم والمهارات ،ولكن تركز بشوكل رجيسوي علوى تنميوة القودرات علوى مسوتوى الدولوة ،وتقويوة قودرة المؤسسوات
وتنمية الموارد البشرية.
ك ووذلك تتج وواور أدي ووس أباب ووا إنتش ووون ف ووي تش ووجيع نق وول التكنولوجي ووا ب ووين الش ووركات األجنبي ووة والمش وواريع
المحليووة ،بمووا فووي ذلووك نقوول المعرفووة والمهووارات (الفق ورة  .)117باإلضووافة إلووى هووذا فهووي تؤكوود الوودور األساسووي
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'للمعرفة التقليدية واإلبداعات والممارسات الخاصة بالمجتمعات المحليوة والسوكان األصوليين' ،وحوق األفوراد فوي
الحفاظ على الثقافة والمعرفة التقليدية والسيطرة عليهما وحمايتهما وتطويرهما.
ويمكن وضع أربوع نقواط حوول الت ازموات التعلويم فوي وثيقوة المخرجوات الخاصوة بموؤتمر تمويول التنميوة.
النقطة األولى :على الرغم من أن األولوية األساسية كانت تحشويد المووارد المحليوة فوي الوثيقوة (وفوي الموؤتمر)
فقط من خ ل زيوادة نسوبة 'االسوتثمارات والتعواون الودولي' ،بموا فوي ذلوك تقويوة الشوراكة العالميوة للتعلويم ،فسويتم
التعهود حووول التعلويم بمسووتوياته المختلفوة .ثانيوال :موع أن النسووخة تغطوي ،حتووى ولوو بشووكل مووجز ،أغلبيووة البنووود
المستهدفة في إطار عمل إنتشون ،فهي ال تحتو على أ ذكر لمعرفة القوراءة والكتابوة والحسواب لودى الكبوار
وتعليم الكبار ،وال يوجد ذكر للتعلويم للمواطنوة العالميوة أو التعلويم مون أجول تنميوة مسوتدامة .ثالثوال ،االلتوزام نحوو
التدريب المهني والتقني وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الجزء الخاص بالعلوم والتكنولوجيا
واإلبوودا وبنوواء المهووارات فووي الوثيقووة ،وهووو منفصوول عوون االلت ازمووات السووابقة للتعلوويم تحووت التعوواون اإلنموواجي
الدولي .وأخي الر ،واألهم ،غطت وثيقة المخرجات معظم أهدا

التنمية المستدامة البالت عددها  ،17إن لم تكن

بناء على األولويات الخاصة بها ،دون الشعور بالحاجة إلعادة إنتاج نص
غطتها جميعال ،ولكن تعاملت معها ل
األهدا

والغايات ألهدا

التنمية المستدامة .وبذلك تجنبت ما يواجهه منتدى التعلويم العوالمي ،إذ لوم يسوتطع،

بفاعلية ،مناقشة غايات التعليم أو حتى الموافقة عليها ،فقد تغيرها ،الحقال ،مشاريع األمم المتحدة التي ستسوبق
قمة الجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر.
اخ وور نقط ووة .ال نس ووتطيع المقارن ووة بش ووكل مفي وود ب ووين إعو و ن إنتش ووون ووثيق ووة مخرج ووات م ووؤتمر التنمي ووة
الدولي .فإع ن إنتشون يهتم بشكل كلوي بقطوا واحود وهوو التعلويم ،ويتعامول بفاعليوة موع العديود مون النقاشوات
المتعلقة باالستثمار الطموح بالتعليم .ولكنه يقدم كل هذا في ثو ث صوفحات فقوط .أموا خطوة عمول أديوس أبابوا
(وثيقووة المخرجووات) فتغطووي نطاقوال واسووعال موون الحكووم العووالمي وتمويوول التنميووة فووي  38صووفحة .وتتعلووق مهمتهووا
بمراجعة جميع أبعاد التمويل في أعلى مستوياته والتجارة والمساعدات ،فضو ل عون الضوريبة والقوروض والعلووم
والتكنولوجيا واإلبدا  .ولكن الوثيقة تولي أهمية كبيرة لدور التعليم والمهارات والمعرفة ،كما حاولنا اإلشارة فيما
سبق.
35

تمويل التعليم والمهارات
قب وول أن نت وورك وثيق ووة المخرج ووات ون ووتفحص الموض ووو األه ووم له ووذا الع وودد م وون ن وووراك (تموي وول التعل وويم
والمهارات) ،علينا أن نذكر بأن وثيقة المخرجات ال تشير بتاتال إلى النسب التي ينبغي تحديدها علوى المسوتوى
الوطني في وضع الغايات .ولكن من المثير ل هتمام أن على الرغم من أنه تمت اإلشارة إلى التعليم والصحة
بطريقووة موووجزة علووى أنهمووا 'خدمووة عامووة أساسووية' ،فقوود ُذ ِكوور التعلوويم فووي جووزء 'التعوواون اإلنموواجي الوودولي' بشووكل
رجيسي (الفقورة  ،)78بربطوه بشوكل قوو بالشوراكة العالميوة للتعلويم .وهوذا يضوع التعلويم ،موع الصوحة ،فوي الجوزء
األساسي ذاته الذ يتعامل مع المساعدة اإلنماجيوة الرسومية ،حيوث يوتم تشوجيع جميوع الودول المتقدموة ،بموا فوي
ذلك جميع دول االتحاد األوروبي ،على 'بذل جهود لزيادة مسواعداتهم اإلنماجيوة الرسومية ،وبوذل جهوود إضوافية
حقيقيوة نحوو غايوات المسواعدة اإلنماجيووة الرسومية' (الفقورة  .)51وقود يشوجع هووذا بوالطبع فكورة أن غايوات التعلوويم
متصلة نوعال ما بالمساعدات الدولية ،كما أشرنا سابقال.
التعليم :االلتزامات العالمية والمحلية والعامة والخاصة
حووازت أربعووة موون أصوول سووبعة 'موضوووعات عموول' أساسووية علووى اهتمووام وثيقووة المخرجووات  .1الم ووارد
المحلي و ووة والعام و ووة و .2التموي و وول واألعم و ووال المحلي و ووة والدولي و ووة ،و .3التع و وواون اإلنم و وواجي ال و وودولي و .4العل و وووم
والتكنولوجيوا واإلبودا وبنواء القودرات .وقود تكوون هوذه الموضووعات مفيودة فوي تغطيوة الموضووعات التوي يحللهووا
هذا العدد من نوراك.
فجوات التمويل العالمي والمساعدة اإلنمائية الرسمية
تمامال كما الحظنا الرقم األيقوني لو 250مليون من األطفال والشباب الذين ال يحصلون على المهارات

األساسووية فووي عوودد نوووراك  50حووول 'السياسووات العالميووة للتعلوويم والووتعلم' ( The global politics of
 ،)teaching and learningنجد اآلن أن األرقام الموازية هي حول فجوات التمويول السونوية التوي تبلوت 22
ملي و ووار دوالر أمريك و ووي و 36ملي و ووار دوالر أمريك و ووي و 39دوالر أمريك و ووي

;Benavot

(see

) . Bahadur/Schmidt-Traub; and Jalbout in NN52وتغطوي هوذه الحسوابات فوي بعوض األحيوان
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 46دولة من الدول ذات الدخل المتودني والمتوسوط األدنوى ،وفوي بعوض األحيوان  82دولوة ،وهوي تختلو

واء
بن ل

عل ووى م ووا إذا كان ووت تغط ووي المرحل ووة المبكو ورة والمرحل ووة االبتداجي ووة والمرحل ووة المتوس ووطة ال وودنيا ،أو تمت وود لتغط ووي
المرحلوة الثانويوة العليوا ) .(see also Steer and Smith, Financing education, 2015وتحواول
القليوول موون الحسووابات ،إن وجوودت ،أن تغطووي ،بشووكل كاموول ،التعقيوودات التووي توودور حووول دعووم البيجووة والتنميووة
المسووتدامة والتعلوويم موون أجوول مواطنووة عالميووة ،ولوويس هووذان سوووى مثووالين علووى غايووات إنتشووون العديوودة ،التووي
أُضوويفت ألهوودا

دكووار السووتة لتوووفير التعلوويم للجميووع ) .(see Yoshida NN52إن النقوواش ،موون جهووة

إنتشووون ،حووول مووا إذا كووان ينبغووي أن تكووون جميووع الغايووات شوواملة ،أو مووا إذا كووان ينبغووي أخووذ بعضووها بعووين
االعتبار حسب النسب التي يتم تحديدها وطنيال ،له اثار كبيرة على التكلفة.
قادت هوذه الحسوابات الوبعض (مون ضومنهم جيفور سواكس) إلوى الوذهاب إلوى أن موا مون شوأنه التوأثير
تأثي الر فعاالل على التمويل المطلوب لن يكون إال صندوقال عالميوال للتعلويمُ ،يبنوى علوى الشوراكة العالميوة للتعلويم -

األمر الذ حصل في مجال الصحة ) .(see Bahadur/Schmidt-Traubولكن مون المثيور ل هتموام أن
فكرة الصندوق العالمي للتعليم لم تصل إلى إع ن إنتشون ،مع أن الشراكة العالميوة للتعلويم ُذكورت ك و'جوزء مون
الية التعاون العالمي المستقبلي' .كما تم ذكر الشراكة العالمية للتعليم في وثيقة المخرجات ،ولكون كمثوال واحود
على 'زيادة المبادرات وتقويتها' ،وليس كغاية واضحة ألية صندوق عالمي مقترح للتعليم.
مركزية تحشيد الموارد المحلية
فووي حووين تووتم رؤيووة هووذه الفج ووات الكبي ورة فووي التمويوول ،موون حيووث اثارهووا بالنسووبة للمسوواعدة اإلنماجيووة

الرسمية ،فإن هناك اآلن تأكيدال على األهمية الكبيرة لنسب الضريبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي على مسوتوى
الدولووة .ويمكوون القووول إن موون التحيووز مناقشووة فج ووات التمويوول دون إي و ء اهتمووام لمتطلبووات الم ووارد المحليووة.
ولووذلك فووإن موون المرحووب بووه أن تُنوواقش نسووب الضوريبة إلووى النوواتج المحلووي اإلجمووالي فووي ورقووة ارتشوور فووي هووذا
العدد ،واإلشارة إلى أن 'الموارد العامة المحلية' وجميع الموضوعات المتعلقة بالضريبة هي مون أولويوات وثيقوة
المخرجات ،حتى إن لم تُذ َكر نسب الضريبة للناتج المحلي اإلجمالي بالتحديد ).(AAAA, paras 20-31
ربط النقاط :نسب الضريبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي وصعود المدارس الخاصة
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ربما تجدر دراسة ما إذا كان هناك أية صلة بين نسب الضريبة المتدنية إلى الدخل المحلي اإلجموالي
ونمو المدارس الخاصة ،على سبيل المثوال فوي باكسوتان ونيجيريوا .فقود تكوون األرضوية م جموة لنشوأة المودارس
الخاصة ذات الرسوم المنخفضة ،عندما تنمو الدولة قلي ل مقارنة بالخدمات العامة مثل التعليم .ومون المهوم أن
نأخذ بعين االعتبار نمو الضريبة المحلية في هذه البلدان ،ولكن أيضال ،كما أشار فريدريكسوون فوي نووراك 52
(النسووخة اإلنجليزيووة)( ،)3لضوومان تحشوويد أغلبيووة المووارد للتعلوويم محليوال' ،فووإن الوضووع األهووم هووو نمووو اقتصوواد
كبيوور ومسووتدام' .كمووا يضووي

أنووه فووي حالووة دول جنوووب الصووحراء األفريقيووة فإنهووا تنفووق نسووبة عاليووة موون النوواتج

القومي اإلجمالي ( ،)%4.7والميزانية العامة للتعليم هي أعلى بنسبة ( )%18من المناطق النامية األخرى.
تحديد ازدهار التعليم الخاص ضمن ترتيبات أوسع لحكم التعليم
إن ازدهار المدارس الخاصة ذات الرسوم المنخفضة ليس بظاهرة منعزلة ،وال هي متطابقوة فوي جميوع
السياقات ،كما توضود أوراق نووراك  .52ولكون البيجوة العالميوة الواسوعة ،حيوث تتواجود هوذه المودارس ،هوي بيجوة
سوووقت للتمويوول األصووغر ) .)4((see Charmes NN52باإلضووافة إلووى هووذا ،فهووي أيضوال بيجووة غيوورت فيهووا
العديوود موون وكوواالت التعوواون التنمووو  ،بصووورة واضووحة ،نهجهووا 'موون التنميووة االجتماعيووة إلووى النمووو االقتصوواد
كمحورك للتنميوة' ) . (Boeren for the Netherlands cooperationوينطبوق هوذا الوضوع ذاتوه علوى
اليابووان فبالفعوول تسووتخدم الكلمووات ذاتهووا 'محرك وال قوي وال للنمووو االقتصوواد ' فووي ميثوواق التعوواون التنمووو الجديوود
للقطا الخاص في اليابان .وكذلك ،فيما يتعلوق بوو ازرة التنميوة الدوليوة فوي المملكوة المتحودة ،فقود علوق جاسوتين
جرينينج وزير الخارجية في أواجل يوليو عام ' :2015في و ازرة التنمية الدولية ،ع قتنا مع التجارة هي األوثق'
) .(Greening, 2015وموا يوودل علوى هوذا التحوول المسوتمر أن كلموة 'خوواص' تظهور أكثور مون  45مورة فووي
وثيقة المخرجات المكونة من  38صفحة ،حتى أن كلمة 'عام' ظهرت  65مرة.
االتحاق على المعايير واإلنجاز في الوقت المحدد
)(3

NORRAG NEWS 52 (2015) Reflections on the World Education Forum and Financing Education and Skills.

)(4
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يمكوون أن نتفووق ،كمووا فووي إعو ن إنتشووون ،علووى االلتوزام بالمعووايير مثوول أن تووذهب نسووبة موون  %4إلووى
 %6من الناتج المحلي اإلجمالي إلى التعليم ،ولكون ،كموا يوضود مثوال الصوين التوي وفورت  ،%4قود يسوتغرق
وداء موون اتفوواق الدولووة علووى الغايووة عووام  1993حتووى الوصووول لهووا أخيو الر عووام 2012
الموضووو وقتوال طوووي ل ابتو ل

(انظوور لووي نوووراك  .)52ويظهوور التحوود ذاتووه بوضوووح فووي حالووة أن الغايووة هووي  %0.7موون النوواتج القووومي
اإلجم ووالي للمس وواعدة اإلنماجي ووة الرس وومية لجمي ووع ال وودول المتقدم ووة .إن ترحي ووب وثيق ووة المخرج ووات بقو ورار االتح وواد
األوروبي بتأكيد االلتوزام المشوترك بوأن تكوون الغايوة  %0.7بحلوول  2030يحتواج إلوى أن ننظور إليوه مون هوذه
الزاوية.

الوجوه المتعددة للتمويل غير الحكومي للتعليم
تكموون قيمووة مووؤتمر تمويوول التنميووة فووي أديووس أبابووا فووي أنووه ركووز علووى المجموعووة الهاجلووة للتمويوول غيوور
الحك ووومي للتعل وويم ف ووي ك وول م وون الجلس ووات العام ووة واالجتماع ووات الجانبي ووة .ول ووذلك م وون الم ج ووم ج وودال أن يك ووون
للمنظمات غير الحكومية الكبيرة الوطنية والدولية حضور في أديس أبابا .سويفترض العديود مون قوراء نووراك أن
المنظمووات الثناجيووة والمنظمووات المتعووددة األط و ار

المعروفووة تخصووص مقوودا الر أكبوور للتعلوويم ،خصوص وال التعلوويم

األساسووي ،مقارنووة بالمنظمووات غيوور الحكوميووة الدوليووة الكبيورة .قوود تكووون ورقووة دراوهووافس ونووايلر فووي نوووراك 52
ِ
مفاججة للعديد من القراء ،إذ إنها توضد الحجم الهاجل لدعم المنظمات غير الحكومية الكبيرة للتعلويم األساسوي
مقارنة بالمنظمات الثناجية والمتعددة األط ار  .كما يناقش الكاتبان أن برامج المنظمات الحكومية الدوليوة أكثور
ارتباط وال بأهوودا

توووفير التعلوويم للجميووع مقارنووة بالمعونووة الثناجيووة .وكووذلك فووإن التقريوور األخيوور لمنظمووة التعوواون

االقتصوواد والتنميووة (  )Development cooperation report 2014يوضوود أن أكبوور منظمووة غيوور
حكومية في العالم ،وهوي منظموة الرؤيوة العالميوة ،كانوت ميزانيتهوا فوي عوام  2010أكبور مون ميزانيوة  13دولوة
منفصلة من دول لجنة المساعدة اإلنماجية ).(OECD, 2014: 111
نظ و الر ألن مووؤتمر تمويوول التنميووة يركووز بشووكل أساسووي علووى أثيوبيووا ،أضووفنا توضوويحال 'لمدرسووة خاصووة
مجانيووة' تأسسووت منووذ تسووعينيات القوورن الماضووي ،معتموودة علووى تبرعووات خيريووة تبلووت حووالي  100ألو
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بالسوونة،

ليسووتفيد منهووا األطفووال الفق وراء جوودال أو األيتووام .هووذا التوضوويد لمدرسووة أسووير هواريووات فووي أديووس أبابووا (انظوور
كينهان نوراك  )52مهم جدال ،إذ يؤكد أنه ليست كل مبادرة قيمة وثمينة جودال فوي مجوال التعلويم يمكون تصونيفها
بسهولة ضمن خطاب االستدامة.
الدعم الخيري للتعليم في الشمال والجنوب
كما هو حال المنظمات غير الحكومية التي ذكرناها قبل قليول ،يثيور العمول الخيور فوي مجوال التعلويم
بعووض القضووايا المفاججووة .فموون المعوورو

لووبعض الوقووت أنووه فيمووا يتعلووق بالمؤسسووات الخاصووة فووي الواليووات

المتحدة ،فإن العمل الخيور فوي مجوال الصوحة العالميوة يتفووق علوى العمول الخيور فوي مجوال التعلويم العوالمي
وول الكثيور مون االهتموام لفهوم موا الوذ يجعول الصوحة أكثور جاذبيوة لألعموال
في كثير من األوقوات ولكون لوم ي َ
الخيرية من التعليم في الواليوات المتحودة .ومون جهوة أخورى ،أشوارت سريفاسوتافا فوي نووراك  52إلوى وجوود أدلوة
على أن األولويات تتغيور عنودما نتحودث عون الفواعلين ومؤسسوات القطوا الخواص فوي الجنووب حيوث التعلويم
هو خيارهم األول في الغالوب .مون الواضود أنوه إذا أردنوا النظور إلوى التمويول العوالمي الوذ ُذكور سوابقال بجديوة،
فعلينا أن نعر المزيد حول التفاوت في الفلسفات التي تؤيد األعمال الخيرية في السياقات المختلفة.
المانحون العرب
مضووى حووالي خمووس سوونوات منووذ أن بحثووت نوووراك  44موضووو المووانحين العوورب فووي سووياق المووانحين
الناشجين و غير األعضاء فوي لجنوة المسواعدة اإلنماجيوة  .فوي ذلوك الوقوت بودا كوأن هنواك انحودا الر فوي مسوتوى
المسوواعدات التووي يقوودمها المووانحون العوورب ،علووى الوورغم موون الزيووادة فووي الثووروة .بالمقابوول اآلن ،علووى الوورغم موون
األزمووة االقتصووادية العامووة واالضووطرابات المرتبطووة بووالربيع العربووي ،فووإن المووانحين العوورب والمؤسسووات العربيووة
تركت اثا الر في عدة مجواالت ( .)see Jalbout NN52وقود يتفاجوأ العديود مون القوراء عنود قوراءة أن اإلموارات
العربية المتحدة هي اآلن أكبر دولة مانحة بالنظر إلى نسبة معدل الدخل القومي اإلجمالي/المساعدة اإلنماجية
الرسمية فوي جميوع أنحواء العوالم ووصولت إلوى موا ال يقول عون  %1.25فوي عوام  .2013كموا أن المؤسسوات
والمؤتمرات المختصة بالتعليم فيها أصبحت معروفة عالميال.
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المساعدات المقدمة من الصين أو التعاون بين دول الجنوب
علووى الوورغم موون نشوور اليابووان ميثاق وال جديوودال للتعوواون التنمووو  ،وتنظيمهووا بشووكل دور المووؤتمر البووارز
'مؤتمر طوكيو الدولي حول التنميوة األفريقيوة' ( ،)TICADإال أن مسوتوى المسواعدات المقدموة مون اليابوان فوي
هبوط مسوتمر منوذ العقود الوذ كانوت فيوه أكبور دولوة مانحوة ثناجيوة فوي العوالم .ومون جهوة أخورى ،ظلوت الصوين
بعيدة عن ناد المانحين هذا ،ولكنها اآلن تصن

السادسة على مستوى العالم .وبينما ال تزال الصين تفضل

خط وواب التع وواون ب ووين دول الجن وووب الع ووالمي ،وتق وودم نفس ووها عل ووى أنه ووا دول ووة نامي ووة ،فم وون المتوق ووع أن ت ووولى
مسووؤوليات دوليووة واسووعة كونهووا ثوواني أكبوور اقتصوواد فووي العووالم ) .(Huang NN52وموون المثيوور ل هتمووام أن
إع و ن إنتشووون وكووذلك المسووودة النهاجيووة لوثيقووة المخرجووات لووم تقوودما أيووة مؤش ورات للتعوواون الطموووح بووين دول
الجنوب العالمي .ولكن من المثير ل هتمام أيضال أن وثيقة المخرجات تؤكد بصراحة مبادئ التعواون بوين دول
الجنوووب العووالمي ،بمووا فووي ذلووك 'احتورام السوويادة الوطنيووة والملكيووة الوطنيووة واالسووتق لية والمسوواواة ،وعوودم فوورض
الشروط ،وعدم التدخل في الشؤون المحلية وتحقيق المنفعة المتبادلة' ).(AAAA, para 56
ولك وون الواض وود م وون مق ووالتَ ْي ك وول م وون لي ووو جينو وت ووان زيو ووالن (ن وووراك  )52أن تموي وول الص ووين للتعل وويم
والمهارات يغطي نطاقوال شوام ل لألنمواط المختلفوة .ولكون األمور الوذ يجعول الموضوو أكثور تعقيودال تلوك المووارد
الحكومية الواسعة النطاق ،التي تنخرط في تمويل األبعاد المختلفة للتعاون الصيني خصوصال مع أفريقيا .أبعد
موون هووذا ،فووإن المراجعووة اإلحصوواجية لبيانووات المسوواعدات التووي تقوودمها الصووين تظوول مثي ورة للتحوود

(King,

).2015
مووع غيوواب مؤش ورات التعوواون بووين دول الجنوووب العووالمي ومبووادئ المسووؤوليات المشووتركة والمتمووايزة فووي
الوقت نفسه ،سيكون من المهم جدال أن نرى كي

تشارك الصين بفاعلية في القمة النهاجية لألمم المتحدة حول

الخطة التنموية العالمية الجديدة في سبتمبر .وهل سيكون هذا أكثر أهمية من المنتدى المشترك حول التعواون
األفريقووي الصوويني الووذ سووينعقد فووي جنوووب أفريقيووا فووي ديسوومبر 2015؟ وتنوواقش ورقتهمووا األخي ورة فووي مووايو
 2015حول موق
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الصين من خطة التنمية لمرحلة ما بعود ‘China’s position on the post- 2015

’ 2015 development agendaأن 'الحكوموة الصوينية تعقود امواالل عريضوة علوى القموة' التوي سوتنعقد فوي
سبتمبر .2015
تمويل األوجه المتعددة للتعليم والتدريب المهني والتقني
علووى خ و

مسو روودة الغايووات األخوورى للهوود

رقووم  4موون األهوودا

التنمويووة المسووتدامة ،يعوود موضووو

التعلويم والتودريب المهنوي والتقنووي أكثور تعقيودال .كمووا سونرى بتفصويل أكبور فووي ورقوة بوالمر (فووي هوذا العودد) ،فقوود
تغطي مخصصات التعليم والتدريب المهني والتقني أموال التدريب ) ،(see Waltherوأموال المهارات (see
) ،Allaisودعوم المسواعدة اإلنماجيوة الرسومية للمشواريع الخاصوة ) .(see Langthalerعوادة ،كموا فوي تقريور
الرصوود الوودولي لتوووفير التعلوويم للجميووع ،يووتم تقييوود تكلفووة وتمويوول التعلوويم والتوودريب للجميووع بعمليووة حسووابية حووول
التحاق الشباب في المرحلة الثانوية للتعليم التقني والمهني ) .(see Hilalعلوى خو

الع قوة بوين القطواعين

العوام والخواص فوي مرحلوة موا قبول المرحلوة االبتداجيوة والمودارس والجامعوات (see Adefeso, Balarain,
) ،Riep and Tilakفلويس هنواك جودل موو ٍاز عنود الحوديث عون مراجعوة قووة أنظموة التودريب الثناجيوة -حيوث
يأتي التمويول مون أصوحاب العمول فوي القطوا الخواص ومؤسسوات التودريب المنبثقوة عون الشوركات فوي القطوا
العام .وفيما يتعلق بالتودريب فوي القطوا غيور الرسومي الوذ ال يوزال المضومار األكبور للتودريب فوي العديود مون
الدول ،لوم ُيودرس الموضوو إال قلوي ل كبنود مون بنوود القطوا الخواص ،موع أنوه مون القويم رؤيوة أنوه توم االعتو ار

بهوذا فيمووا يخوص المشوواريع الصوغيرة فووي وثيقوة المخرجووات (الفقورة  .)35وال يمكوون إنكوار أن مؤسسووات التمويوول

الصوغيرة موا ازلوت مصود الر لتمويول إضوافي لجوزء صووغير جودال مون القطوا غيور الرسومي ،ولكنهوا أصوبحت تغيوور
فلسفتها مبتعدة عن التضامن ،ومقتربة من السوق كما أشرنا سابقال ).(see Charmes
لووذا مووا ازلووت تنميووة المهووارات متووأثرة (أو مبووت ة؟) بمصوواعب كبيورة ،بصووورة أكبوور موون الغايووات األخوورى
لله وود

رقوووم  4مو وون أهو وودا

التنميو ووة المسو ووتدامة ،ونظ و و الر ألهميو ووة المهو ووارات القابلو ووة للتحويو وول لو وودى العديو وود مو وون

المختصووين فووي قطووا التعلوويم ،يمكوون التوصووية بشوومولية التعلوويم الثووانو األدنووى كأولويووة للهوود
دكار في توفير التعليم للجميع .وبالفعل فإن عنوان بطاقة النتاجج للهد
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رقووم  3لخطووة

رقم  3هو المهوارات والتعلويم الثوانو

األدنووى فووي تقريوور الرصوود الوودولي لعووام  .2015وهنوواك خطووورة بووأن يصووبد تمويوول التعلوويم والتوودريب المهنووي
والتقني عنص الر هامشيال جدال في التعليم في المدارس ،ما لم يكن ثمة تعريفات شاملة ووافية للمهارات
التمويل والمجهول
لعل أحد األسباب وراء قدرة قطا الصوحة علوى اسوتقطاب تمويول أكبور بكثيور مموا يحظوى بوه التعلويم،
علووى األقوول فووي مؤسسووات الواليووات المتحوودة ،هووو أن هنوواك شووكال مسووتم الر فيمووا يتعلووق بووالتعليم حووول 'مووا يوونجد
بالفعل لتحسين التعلم في الدول النامية' ) .(see Schiefelbeinsعودة إلوى يوشويدا ،فهوذا هوو التحود الوذ
أشووار إليووه بالضووبط عنوود تقوودير تكلفووة الجووودة ومووا أسووماه 'الغموووض المفوواهيمي' لووبعض الغايووات .وثمووة التبوواس
مشووابه حووول جاذبيووة التعلوويم اإلسو مي فووي مقابوول التعلوويم الغربووي وأبعوواده اإليجابيووة فووي شوومال أفريقيووا

(see

) .Hoechnerكووذلك ،فووإن فووي محاولووة تعزيووز غايووات شوواملة لعووالم واحوود بوودالل موون غايووات تعكووس السووياقات
المحلية -كما رأينا في منتدى إنتشون للمنظمات غير الحكومية -تجاه ل ل خت فات الهاجلة بين الدول الغنيوة
والدول الفقيرة في التعليم ) ،(see Ahmedأو فيه تجاهل للتحديات الخاصة التي تواجه دول الساحل (see
) .Fredriksenإن أكثر ما يثير التحد هو تحديد المجاالت المناسبة لتشجيع القطا الخاص ،في حين أن
االهتموام الرجيسوي هوو التعلويم كسولعة عاموة ) .(see Singhهوذه هوي بالتحديود المشوكلة التوي تواجوه عودة دول
قلقة في مجلس التعاون الخليجي على التنويع في التمويل التعليمي ،حتى تتجاوز اعتماده الحوالي علوى الودول
وعاجوودات الوونفط التابعووة لهووا ) .(see Ameenبطوورق عوودة ،ينووتج عوون هووذه الشووكوك المسووتمرة حووول معوواني
مؤش ورات التعلوويم والغايووات واألهوودا
األسووباب وراء أال تصوون

مصوواعب كبي ورة فووي تقيوويم حجووم التمويوول المطلوووب .وقوود يكووون هووذا أحوود

اإلحصوواءات الوطنيووة مؤش ورات التعلوويم إال فووي المرتبووة الثالثووة ،بعوود غايووات الصووحة

والطاقة ).(see Motivans
التمويل والتنوع
إن أحوود الموضوووعات الرجيسووية فووي وثيقووة المخرجووات هووو الش يراكات المتعييددة األط يراف .وهووي اخت وزال
للمناهج الخ قة للتمويل مع االعت ار
الفقرة :10
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بمساهمات العديد من الجهات المختلفة .وقد تمت اإلشوارة إلوى هوذا فوي

سو وويكون لش و وراكات الجهو ووات المتعو ووددة األط و و ار

والم و ووارد والمعرفو ووة وابو وودا القطو ووا الخو وواص

والمجتمو ووع المو وودني والمجتمو ووع العلمو ووي والمجو ووال األكو وواديمي واألعم و وال الخيريو ووة والمؤسسو ووات
والبرلمانات والسلطات المحلية والمتطوعين وجميع المعنيين اآلخرين ،سيكون لكل هوؤالء دور
مهو ووم فو ووي تحشو وويد ومشو وواركة المعرفو ووة والخب و ورة والتكنولوجيو ووا والم و ووارد الماليو ووة ،وتكملو ووة جهو ووود
الحكومات ،ودعم تحقيق أهدا

التنمية المستدامة ،خصوصال في الدول النامية.

وثمة زاوية أخرى للطموح ذاته ،وهي تشجيع اليات التمويل المبتكر ،التوي توم اإلشوارة إليهوا عودة مورات
في وثيقة المخرجات ،والتي يدخل فيها ،غالبال ،تمويل القطا الخاص بشراكة مع التمويول العوام وهوو موا يشوار
إليه عدة مرات في وثيقة المخرجات تحت اسم 'التمويل المختلط'.
يوضوود عوودد نوووراك  52هووذا بعووض هووذه اآلليووات فووي قطووا التعلوويم ،موون خ و ل اسووتخدام االسووتثمارات
ذات األث وور االجتم وواعي ) ،(Kharasواس ووتخدام الس ووندات المختلف ووة ذات األث وور االجتم وواعي )،(Gustafsson
وتمويو وول الطلبو ووة الم و ورتبط بو وورب العمو وول ) .(Vussonjiفو ووي الغالو ووب ،يو وودخل ضو وومن 'التمويو وول المبتكو وور' بعو ووض
االعت ارفووات الصوريحة حووول دور التمويوول الخوواص ،كمووا فووي الفقورة  46موون وثيقووة المخرجووات' :نشووجع اسووتخدام
اآلليات والشراكات المبتكرة لتحفيز مشاركة مالية خاصة دولية في هذه الدول'.
يبوودو فووي بعووض األحيووان أن هووذه المنوواهج الجديوودة ُجربووت فووي االقتصووادات المتقدمووة بشووكل أكبوور ممووا

ُجربت في الدول النامية ،ويبدو أنها تقدم وعوودال أكبور مون طاقتهوا الحقيقيوة .لهوذا السوبب ،فوإن ثموة فاجودة كبيورة

للمسو وواق الو ووذ تقدمو ووه مؤسسو ووات المجتمو ووع المفتو وووح بعن و ووان التمويو وول المبتكو وور للتعلو وويم :اراء وخيو ووارات وفو وورص

((See )Innovative Financing for Education: Arguments, Options and Opportunities
).Taylor
قد يق

التعقيد والتنو في منهج التمويل عاجقال في وجه منهجيات أخرى مثول معودالت العواجود ( see

 ،)Patrinosولك وون م وون المثي وور ل هتم ووام اإلش ووارة إل ووى أن أح وود العوام وول المهم ووة ف ووي النقاش ووات الحالي ووة ح ووول
معدالت العواجد هو القلق حول جودة التعليم سواء في المرحلة االبتداجية أو الثانوية أو العليا.
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الختام
ذكرنا في بداية االفتتاحية األولى أن أحد التعهدات األساسية لمنتدى دكار العالمي حول توفير التعليم
للجميع أنه 'لن تثبط عزيمة أية دولة ملتزمة التزامال جديال بتحقيق أهدا

التعليم للجميع بسبب قلة الموارد' .وقد

تم تفسير هذا كالتزام للمعونة في ذلك الوقوت .اآلن وبعود مورور  15عاموال ال توزال المسواعدة اإلنماجيوة الرسومية
مهمة جدال ،ولكن أصبحت الرساجل حول التمويل ،بما في ذلك التعلويم ،كموا جواءت فوي موؤتمر تمويول التنميوة،
أكثوور تعقيوودال .الكلمووات الووث ث -األهوودا

اإلنماجيووة المس وتدامة -ليسووت بووأ حووال موون األح ووال معتموودة علووى

المساعدة اإلنماجية الرسمية ،ولكنها معتمدة على الضوريبة .ويوتم ذكور هوذه الكلموة (الضوريبة) مورات عديودة فوي
وثيقة المخرجات ،وذلك بشكل أكبر من ذكر المساعدة اإلنماجية الرسمية.
فُسوورت أهوودا

دكووار وموون بعوودها األهوودا

اإلنماجيووة لأللفيووة التووي تبعتهووا بعوود قمووة األلفيووة عووام 2000

بشكل واسع بأنها مخصصة للدول النامية ال للدول المتقدمة .وبالتأكيد ال تبدو وثيقة المخرجات لمؤتمر تمويل
التنميووة وصووفة لتحسووين أوضووا دول الجنوووب العووالمي ،ولكوون تبوودو كأنهووا مقتوورح عووالمي واحوود لتمويوول أهوودا
التنمية المستدامة .وسيكون من المهم جدال أن نرى ما إذا تم الحفاظ على هذا التركيز العالمي ،عندما ستُناقش
وغاياتها في األمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر .2015

األهدا
المراجع
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International Journal of Comparative Education and Development, 17, 1, 1-18.
OECD, 2014. Development cooperation report 2014: Mobilising resources for sustainable development.
OECD-DAC, Paris.
Steer, L. and Smith, K. 2015. Financing education: opportunities for global action, Centre for Universal
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تحشيد الموارد العالمية من أجل التعليم والمهارات .بحثاً عن تمويل مستدام لتنمية المهارات المهنية
والتقنية
روبرت بالمر ،نوراك وجامعة نوتنجهام
البريد اإللكترونيrpalmer00@gmail.com :

المصطلحات الرئيسية :التمويل ،المهارات التقنية والمهنية.
الملخييص :ال يبوودو أن أحوودال يتحوودث عوون الحاجووة لتمويوول المهووارات المهنيووة والتقنيووة لخطووة مرحلووة مووا بعوود عووام
 .2015وفووي حووين ال نسووتطيع أن نضووع تسووعيرة لهووا ،إذ ال يوجوود غايووة محووددة لهووا إلووى اآلن ،فموون المقلووق أال
يحظووى موضووو تمويوول المهووارات المهنيووة والتقنيووة إال بالقليوول موون االهتمووام خووارج األوسوواط المختصووة بتنميتهووا.
تمامال مثلما نحتاج أن نرى رابطال أقووى بوين مجتموع تنميوة المهوارات المهنيوة والتقنيوة ،الوذ يعمول علوى تحسوين
مؤشورات تنميووة هووذه المهووارات ،والفنيووين الووذين يصوووغون مسووودة مؤشورات التعلوويم لمرحلووة مووا بعوود عووام ،2015
نحتاج أن نرى رابطال أقوى بين خبراء تمويل تنمية المهارات المهنية والتقنية وخبراء تمويل التنمية.
تمتوود تنميووة المهووارات المهنيووة والتقنيووة إلووى مجوواالت عديوودة فتتواجوود فووي بعووض الوودول فووي الموودارس
والمؤسسووات تحووت سوولطة و ازرات متعووددة منهووا و ازرة التعلوويم وو ازرة العموول بووالطبع وتتواجوود فووي مشوواريع القطووا
الخوواص والمؤسسووات المهنيووة الخاصووة ،وكووذلك تتواجوود فووي م ارحوول التعلوويم العووالي والم ارحوول السووابقة لووه ،وثمووة
حضور كبير جدال لتنمية المهارات المهنية والتقنية في االقتصادات الرسمية وغير الرسمية على حد سواء.
كووذلك فووإن تمويوول تنميووة المهووارات المهنيووة والتقنيووة معقوود جوودال ،وقوود يووأتي علووى شووكل تمويوول عووام موون
الحكوموات الوطنيوة (مثوال :مون خو ل الودفع المباشور لرواتوب المعلموين أو المووند التوي تُقودم للمؤسسوات أو موون
خ ل الحوافز الضريبية أو البعثات أو قساجم التدريب) ،أو قد يقدمه األفراد (من خ ل رسوم التودريب) أو مون
المشوواريع (مثووال :دفووع الرسوووم أو التوودريب داخ ول الشووركات أو دفعووات الض وراجب وغيوور ذلووك) ،أو قوود يووأتي موون
صندوق التدريب الوطني أو التدريب على مستوى القطاعوات (مثوال :الموند أو اإلعفواءات الضوريبية) .كموا قود
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يمووول شووركاء التنميووة تنميووة المهووارات المهنيووة والتقنيووة –س وواء كووانوا أعضوواء لجنووة المسوواعدة اإلنماجيووة أم غيوور
األعضاء -على شكل مند تقدم للمشاريع أو قروض ميسرة أو دعم للميزانية.
لوويس تمويوول تنميووة المهووارات المهنيووة والتقنيووة مجوورد الحصووول علووى المووال أو اسووتخدامه بفاعليووة ،فهووو
م ورتبط بتنميووة أنظمووة التعلوويم واسووتدامتها وجودتهووا وصوولتها بووالواقع وانصووافها .إن موون الممكوون اسووتخدام اليووات
تنمية المهارات التقنية والمهنية ،لتشجيع أهدا

سياسة تنمية المهارات المهنية والتقنية .لذا من الضرور جدال

أن يتم مناقشة قضايا تمويل تنمية المهارات المهنية والتقنية مع األهودا

المتعلقوة بهوا .ولكون فوي الغالوب يورى

السياسوويون وصوونا الق ورار أنهووا منفصوولة ،ويبوودو أن هووذا االنفصووال ظ ول مسووتم الر فووي نقاشووات مرحلووة مووا بعوود
 2015المتعلقة بالمهارات المهنية والتقنية.
تمويل تنمية المهارات المهنية والتقنية وتمويل مرحلة ما بعد عام  :2015في مضمارات مختلحة
في السنوات العشر األخيرة ،نهض موضو المهارات المهنية والتقنية في سياسة العديد من الحكومات
حووول العووالم وخططهووا السياسووية (مثووال :انظوور نوووراك نيوووز  .)2013وفووي النقاشووات التووي دارت حووول خطووة
التنمية لمرحلة موا بعود عوام  2015فوي السونوات الوث ث األخيورة ،ظهورت المهوارات المهنيوة والتقنيوة فوي العديود
مون المقترحوات ) ،(see King and Palmer, 2013وفوي المقتورح الرسومي األخيور للفريوق العامول المفتووح
العضوية حول أهدا

التنمية المستدامة ) ،(UN, 2014فقد حظي موضوو المهوارات المهنيوة والتقنيوة بموا ال

يقل عن ث ث غايات تحت هد

التعليم .ويرافق هذا االهتمام بضمان 'المهارات المهنيوة والتقنيوة' ،كجوزء مون

غايوة التعلويم لمرحلوة موا بعود  ،2015بعوض النقاشوات موؤخ الر حوول المؤشورات التوي قود يوتم اسوتخدامها (e.g.
) .see UNSC, 2015; UNESCO, 2015: 285-290; UNSDSN, 2015مون المؤكود أنوه ارفوق
التفكي وور ف ووي مؤشو ورات المه ووارات المهني ووة والتقني ووة نقاش ووات ح ووول نق ووص البيان ووات ورص وود المش ووك ت

(see

) UNESCO, 2015: 127وهو موضو أُثير منذ وقت طويل(King and Palmer, 2008; Palmer,
).2014a; 2014b; 2013
موضوع ْي المؤشرات والرصد ،لتشمل الحديث عن التمويل أيضال.
وفي الوقت ذاته ،تجاوزت النقاشات
َ

وقوود مالووت نقاشووات ،مثوول نقاشووات اليونسووكو ( ،)UNESCO, 2014aإلووى التركيووز علووى نوووعين رجيسوويين
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للتمويوول بم ووا ف ووي ذلووك التموي وول المق وودم م وون الحكومووات (مث وول :تخص وويص نس ووبة معينووة م وون ميزاني ووة الحكوم ووة
للتعلوويم) ،والمقوودم موون المووانحين (مثوول تخصوويص نسووبة معينووة موون المسوواعدة اإلنماجيووة الرسوومية أو مووا يعادلهووا
للتعلويم) ،كموا ُذ ِكور التمويول مون مصووادر أخورى ،بموا فوي ذلوك القطوا الخوواص ،ولكنوه حظوي باهتموام أقول .أمووا
تمويول التعلويم العوام الوذ تقدموه المودارس ،فهوو محووط تركيوز علوى ميزانيوات الحكوموات وأمووال الموانحين .وأمووا
تمويوول المهووارات المهنيووة والتقنيووة ،ف و يحظووى سوووى بمقوود ار ضوويق جوودال موون التركيووز ،فهووو يتجاهوول مووا هووو فووي
بعض الدول أكبور مصودر لتمويول المهوارات المهنيوة والتقنيوة ،وهوو التمويول المباشور وغيور المباشور الوذ يوأتي
من المشاريع ،بما في ذلك التدريب خ ل العمل في مهنة (أو التدريب المهني).
دعونا ال نحكر في التكلحة
فو و ووي هو و ووذه األثنو و وواء ،يقو و وودم تقريو و وور الرصو و وود الو و وودولي للخطو و ووة تو و وووفير التعلو و وويم للجميو و ووع (إبريو و وول )2015
) (UNESCO, 2015اخر تقوديرات تكلفوة جوزء مون خطوة التعلويم المقترحوة لعوام - 2015موع تحقيوق إنهواء
تعليم شامل للمراحل موا قبول االبتداجيوة واالبتداجيوة والثانويوة الودنيا -ولكنوه ال يحواول تقودير تكلفوة جوانوب أخورى
للخطة المقترحة ،بما في ذلك المهارات المهنية والتقنية.
بالفعوول ،يبوودو أال أحوود يتحوودث عوون حاجووات تمويوول المهووارات المهنيووة والتقنيووة فووي خطووة مرحلووة مووا بعوود
 ،2015وأال أحد يحاول تقديرها .وهناك أسباب واضحة لعدم محاولة أن تُق ردر تكلفة المهارات المهنيوة والتقنيوة
فووي خطووة التنميووة لمرحلووة مووا بعوود عووام  2015ف و يوجوود هنوواك تركيووز واضوود (حووول نووو المهووارات المهنيووة
والتقنية التي يجوب قياسوها) ،وال يوجود هنواك غايوة حقيقيوة (تتحودث الغايوة التوي اقترحهوا الفريوق العامول المفتووح
العضوية عن س %من عدد الشباب والكبار الذين يمتلكون مها ارت مهنية وتقنية) ،وال يوجد بيانات كافية.
ولكوون ،ع و وة علووى التركيووز علووى محاولووة تقوودير غايووة للمهووارات المهنيووة والتقنيووة لمرحلووة مووا بعوود عووام
- 2015األمر الذ ال يمكن فعله لألسباب التوي ذكرتهوا سوابقال -ال يوزال مون المثيور للقلوق أن تبودو النقاشوات
حوول تمويول مرحلووة موا بعود عووام  2015ال تعوالج اليووات وأطور تمويول المهووارات المهنيوة والتقنيوة ،بمووا فوي ذلووك
التعليم والتدريب المهني المستمر .وال يبودو أن موؤتمر تمويول التنميوة فوي أديوس أبابوا سويغطي هوذا الموضوو
فوثيقة المخرجات ببساطة تشير إلى الحاجة إلى 'تعزيز التعليم والتدريب المهني والتقني'.
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محادثات المختصين بتنمية المهارات المهنية والتقنية حولها
ولكوون ربمووا علينووا أال نكووون قاسووين علووى مرحلووة مووا بعوود عووام  2015ووثوواجق مووؤتمر تمويوول التنميووة.
فالوثاجق الصادرة عن المجتمع المختص بتنمية المهوارات المهنيوة والتقنيوة ليسوت مطوورة بشوكل جيود ،أو ليسوت
مواكبة لما يحدث اآلن حول تمويل تنمية المهارات المهنية والتقنية.
على سبيل المثال ،أشارت توصيات المؤتمر الدولي الثالث حول تنمية المهارات المهنيوة والتقنيوة لعوام
 ،(UNESCO, 2012) 2012ببساطة ،إلى الحاجة إلى' :تنويع موارد التمويل عبر إتاحة المجوال لمشواركة
جميووع المعنيووين ،خصوص وال موون خ و ل اسووتخدام اليووات تحفيزيووة مناسووبة' ،و'تشووجيع مشوواريع التمويوول الهوواد
لتسهيل التحاق المجموعات األقل حظال بالتعليم'.
فوي هوذه األثنواء ،توذهب مسوودة اليونسوكو ) (UNESCO, 2014bالمع ردلوة )(UNESCO, 2001
المعنيوة بوالتعليم المهنووي والتقنوي إلووى موا هووو أبعود بقليول حووول تفاصويل تنميووة المهوارات المهنيووة والتقنيوة ،مشوويرة
إل ووى أن ووه' :ال ب وود م وون أن ي ووتم وض ووع الي ووات محفو وزة وأط وور تنظيمي ووة لتنوي ووع مص ووادر التموي وول ولمش وواركة جمي ووع
المعنيين' ،وأن مثل هؤالء المعنيين يتضمنون المشاريع واألفراد والسلطات المحلية وشراكات بوين القطوا العوام
والقط ووا الخ وواص .وتش ووير ك ووذلك إل ووى أهمي ووة إعط وواء مؤسس ووات تنمي ووة المه ووارات المهني ووة والتقني ووة المزي وود م وون
االسووتق لية الماليووة والتشووغيلية ،لبنوواء ش وراكات وادرار دخوول .كمووا تشووير بصووورة نقديووة إلووى الحاجووة إلووى اليووات
تمويل تستطيع زيادة الفاعلية ،وتحفيز الطلب على تنمية المهارات المهنية والتقنية ،وتشجيع مخرجات أفضل،
عن طريق 'تحويل النماذج التقليدية المعتمدة على المدخ ت إلى نماذج تمويلية تعتمد على األداء'.
بالتأكيوود كووان هنوواك عوودة مبووادرات مووؤخ الر حووول تمويوول تنميووة المهووارات المهنيووة والتقنيووة علووى سووبيل
المثووال :عموول المركووز األوروبووي لتنميووة التوودريب المهنووي حووول تمويوول التوودريب( ،)5بمووا فووي ذلووك وضووع قاعوودة
بيانووات حووول تمويوول تعلووم الكبووار فووي الوودول األوروبيووة

()6

كمووا نظمووت لجنووة أوروبيووة ورشووة عموول حووول 'تمويوول

التعلوويم والتوودريب المهنووي' فووي نوووفمبر  2014ومراجعووات لتمويوول تنميووة المهووارات المهنيووة والتقنيووة فووي الوودول
)(5
)(6
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http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/financing-training
http://www.cedefop.europa.eu/FinancingAdultLearning/

Falch : وهناك وثاجق أخرى سابقة ال تزال أساسية حول تمويل تنميوة التودريب المهنوي والتقنوي (مثول.النامية
.)and Oosterbeek, 2011; Johanson, 2009; Ziderman, 2002
تمامال مثلما نحتاج إلى ارتباط أقوى بين مجتمع المهارات المهنية والتقنية الذ يعمل من أجل تحسوين
 والتكنوووقراطيين الووذين يصوووغون،(Palmer, 2014b) مؤشورات تنميووة المهووارات المهنيووة والتقنيووة موون جهووة
 نحتوواج كووذلك أن نوورى ارتباطوال،( موون جهووة أخوورىRaikes, 2014) 2015 مؤشورات التعلوويم لمرحلووة مووا بعوود
 وال يبوودو حاليوال أن هووذا األموور.أقوووى بووين خبوراء تمويوول تنميووة المهووارات المهنيووة والتقنيووة وتمويوول خب وراء التنميووة
.سيحدث ما لم يتحرك مجتمع التدريب والتعليم المهني والتقني الدولي بسرعة ُليسمع صوته
:2015  إبريل15 ظهرت هذه المقالة أوالل في مدونة نوراك نيوزبايت في

https://norrag.wordpress.com/
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سياسة التعليم الوطنية :قضايا في تمويل التعليم العالي
جاندياال تاليك ،الجامعة الوطنية لإلدارة والتخطيط التربوي ،نيودلهي
البريد اإللكترونيjtilak@nuepa.org :

المصطلحات الرئيسية :التعليم العالي في الهند ،التمويل ،الجامعات الخاصة ،نسب النواتج المحلوي اإلجموالي،
رسوم الطلبة ،قروض الطلبة ،هيجة المعرفة الوطنية ،هيجة ياشبال ،السياسة الوطنية للتعليم.
الملخص :يسلط النقاش العام ،حول تشكيل سياسوة تعلويم جديودة فوي الهنود ،الضووء علوى الحاجوة إلوى التعبيور،
بوضوووح ،عوون القضووايا المتعلقووة بتمويوول التعلوويم .كووذلك ثمووة تركيووز علووى األهميووة الكبيورة للتمويوول العووام للتعلوويم.
وتحتاج الحكومة إلى االلتزام بتمويل التعليم بشكل حازم.
ُوضعت أول سياسة وطنية حول التعليم عام  ،1968وذلك بعد مرور  18عامال على تدشين المخطط
التنموو لدولوة الهنوود المسوتقلة .وبعود  18عاموال بالضوبط ُوضووعت السياسوة الوطنيوة الثانيووة للتعلويم عووام ،1986
وقوود تمووت مراجعتهووا قلووي ل عووام  .1992وخ و ل السوونوات القليلووة الماضووية ،ازداد الشووعور بالحاجووة إلووى سياسووة
وطنية أخرى للتعليم تراعي التغيرات الكبيرة في جميع قطاعات التنمية وقطا التعليم خصوصال.
ف ووي غي وواب السياس ووات الجدي وودة ،واجه ووت التغيو ورات ف ووي قط ووا التعل وويم المطال ووب التنفيذي ووة والمب ووادرات
العش وواجية .وقوود أشووارات الحكومووة الحاليووة ،مباش ورة بعوود اسووت م السوولطة ،إلووى أنهووا سووتُعد سياسووة وطنيووة جديوودة
للتعليم.

52

تركووز هووذه الورقووة القصوويرة علووى التعلوويم العووالي وال سوويما جانووب التمويوول .إذ ُيعوود التعلوويم العووالي سوولعة

عامة أساسية ومسؤولية اجتماعية .ونظ الر لع قته المباشرة بالتنمية ،واألهم من ذلك نظ الر لما ينتجه من عوامل
خارجيووة ،فووإن لموضووو تمويوول التعلوويم العووالي أهميووة كبي ورة .وموون الضوورور أن تلتووزم الحكومووة ،بشووكل قووو ،
بتمويل التعليم العالي .وم ار الر تم تأكيد أن ال بد من إنفاق  %6من الناتج المحلوي اإلجموالي علوى التعلويم ،كموا
صوورحت السياسووة الوطنيووة للتعلوويم عووام  ،1968وانفوواق  %1.5علووى التعلوويم العووالي ،كمووا أوصووت لجنووة تمويوول
التعلوويم العووالي للمجلووس االستشووار المركووز للتعلوويم عووام  .2005وعلووى الوورغم موون حاجتنووا إلووى مراجعووة هووذه
الغايات ،فقد نورى أنهوا تمثول الحود األدنوى للمسوتقبل القريوب .وتحتواج هوذه المووارد إلوى أن تتودفق مون الضوراجب
الخاصة والعامة والعواجود غيور الضوريبية للحكوموة (علوى المسوتوى المركوز والودولي) .ولكون يخصوص ،حاليوال،
أقل من  %4من الناتج المحلي اإلجمالي للتعليم.
ال بوود أن يكووون هنوواك مشوواركة فووي تحموول مسووؤوليات تمويوول التعلوويم العووالي فووي الهنوود بووين الحكومووة
(المركزيووة) وحكومووات الدولووة .ففووي حووين تمووول الحكومووة المركزيووة الجامعووات المركزيووة بشووكل كلووي ،بطريقووة
مباش ورة أو غيوور مباش ورة موون خ و ل لجنووة المووند الجامعيووة ،تمووول الحكومووة االتحاديووة نفقووات التنميووة للجامعووات
الحكوميووة والكليووات .وقوود اقترحووت اللجووان والهيجووات التووي تووم تشووكيلها مووؤخ الر (مثوول هيجووة المعرفووة الوطنيووة وهيجووة
ياشووبال) أن علووى الحكومووة االتحاديووة تمويوول الجامعووات الحكوميووة والكليووات ،ال مجوورد تغطيووة النفقووات الخاصووة
بالتنمية.
يحتاج قطا التعليم العالي إلى التمويل الم جم ،مع مراعاة األهدا
فرص المجموعوات المهمشوة فوي االلتحواق بصوفو

التي تسعى إلى التوسع وتحسين

التعلويم وتحسوين الجوودة ،بحيوث تصول إلوى مسوتوى مقبوول

وتحقق االمتياز في عدد كبير من المؤسسات .قبل المزيد من التوسع في نظام التعليم العالي وانشاء جامعوات
وكليات جديودة ،مون الضورور ضومان تطوور المؤسسوات الموجوودة حاليوال بمسوتوى مقبوول ،وضومان أنهوا قاجموة
على أسس مالية سليمة .ومثل 'برنوامج السوبورة العمليوة'* ،قود تحتواج الحكوموة تدشوين برنوامج مشوابه ،لضومان
توووفر االسووتثمار فووي م ارفووق البنيووة التحتيووة األساسووية الضوورورية فووي جميووع مؤسسووات التعلوويم العووالي .وموون أجوول
تشووجيع الجووودة واالمتيوواز ينبغووي تخصوويص عوودد كبيوور موون المووارد ،لتحفيووز الد ارسووات والبحوووث فووي الجامعووات
ومؤسسات التعليم العالي األخرى .ثمة حاجة إلى أن تخصص نسوب معقولوة مون الميزانيوة المخصصوة للتعلويم
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العالي للدراسات والبحوث والمند ،مون أجول تشوجيع العدالوة والكفواءة .ويحتواج تودفق األمووال لمؤسسوات التعلويم
العالي إلى االستجابة للحاجات المختلفة للمؤسسات المختلفة من جهة ،والى أداء المؤسسات من جهة أخرى.
ثمة موضو اخر مرتبط بما سبق ويجب دراسته ،وهو ما إذا كان من المبورر تخصويص أمووال عاموة
للجامعووات والكلي ووات الخاص ووة ،الت ووي تُع وور بأنه ووا تم ووول ذاتهووا  ،وتنظ وور إل ووى التعل وويم عل ووى أن ووه تج ووارة  ،كم ووا
صرحت هيجة ياشبال ( ،)2009وهوي محقوة .يصوبد الموضوو بغايوة األهميوة عنودما تكوون مووارد الدولوة غيور
كافية حتى لتقديم التمويل الذ تحتاجه المؤسسات العاموة للتعلويم العوالي .لوذا فوإن تمويول المؤسسوات الخاصوة
قد يعني إفقار القطا العام واغناء القطا الخاص ).(Panikkar et al., 2011
بما أن التعليم العالي ُينتج مجموعة واسعة من الفواجد االجتماعيوة للمجتموع بأسوره ،فلويس هنواك مسوو

لتوقووع أن تعتموود مؤسسووات التعلوويم العووالي بشووكل كبيوور علووى رسوووم الطلبووة وحوودها .وقوود اقترحووت هيجووات سووابقة
شووكلتها لجنووة المووند الجامعيووة ومجلووس الهنوود للتعلوويم الفنووي السووماح لهووذه المؤسسووات بإنتوواج نحووو  %20موون
متطلبووات الميزانيووة موون خو ل رسوووم الطلبووة ،باإلضووافة إلووى مووارد أخوورى .واقترحووت هيجووة المجلووس االستشووار
المركز للتعليم ( )2005أن تُ َعد هذه النسبة كحد أقصى ،حتى ال يتم التنازل عن العدالة في التعليم العالي.
كووذلك فووي حووين تووزداد شووعبية المووند المقدمووة للطلبووة ،ال يمكوون أن نعوودها طريقووة ُيعتموود عليهووا لتمويوول

التعلوويم العووالي علووى نطوواق واسووع .يجووب أن يؤخووذ بعووين االعتبووار األثوور السوولبي للمووند علووى سوولوكيات الطلبووة،
وتوجههم نحو التعليم العالي ،والقيم التي تنقلها هذه المند قبل التوسع ببرامجها.

تتشكل أنظمة تعليم ٍ
عال قوية في بعض الدول المتقدمة بفضل التمويل الليبرالي مون الدولوة والتمويول
الليب ارل ووي المماثو وول مووون المجتمو ووع كلو ووه ،وال سووويما مووون خو و ل التبرعو ووات والم ووند م وون قط ووا الشو ووركات واألف و وراد
خصوصال ،بما في ذلك الخريجون .في بعض هذه الدول ،تشكل مساهمات الطلبة المتمثلة في الرسووم مصود الر
صغي الر نسبيال للتمويل ككل .إن من الضورور تطووير إطوار عمول فوي الهنود مون شوأنه أن يشوجع هوذا المصودر
المفقووود للتمويوول اآلتووي موون مصووادر أخوورى غيوور الحكومووة وغيوور الطلبووة .فضو ل عوون محاولووة ربووط بعووض بنووود
قا نون المسؤولية االجتماعية للشركات بقطوا التعلويم ،نحتواج إلوى إجوراءات لتشوجيع تبرعوات األفوراد والشوركات
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والمووند وتقووديمها لقطووا التعلوويم العووالي .وينبغووي وضووع نظووام م جووم لمواءمووة المووند لحاجووات مؤسسووات التعلوويم
العالي.
وأخي و الر ،ينبغووي وضووع خطووة لو و 20-10سوونة قادمووة لتمويوول التعلوويم العووالي ،تتطووابق مووع خطووة طويلووة
األمد ،لتطووير التعلويم العوالي وتنميتوه فوي الوب د ،تعتمود علوى مبوادئ سوليمة لتمويول التعلويم العوالي .ويجوب أن
تضوومن مثوول هووذه الخطووة لمؤسسووات التعلوويم العووالي تموووي ل منتظم وال لموودة  20-10سوونة ،مووع توووفير مووا يكفووي
للحصول على المكافآت واإلجراءات العقابية .وقد يحتواج هوذا إلوى أن تضوع كول مؤسسوة خطوة منطقيوة سوليمة
طويلة األمد للتنمية .وربما تولي السياسة الوطنية الجديدة االهتمام لهذا.
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تمويل خطة مرحلة ما بعد عام  :2015مدى االستثمارات ذات األثر االجتماعي
هومي كراس ،بروكينجز ،واشنطن
البريد اإللكترونيhkharas@brookings.edu :
المصييطلحات الرئيسييية :مرحلووة مووا بعوود  ، 2015األثوور االجتموواعي ،أثوور التمويوول ،التمويوول موون أجوول التنميووة،
تمويل التعليم.
الملخييص :سويحتاج الوصووول إلووى أهوودا

التنميووة المسووتدامة منهجوال متكووام ل للقضووايا االجتماعيووة واالقتصووادية

والبيجيووة .إن االسووتثمار ذا األثوور هووو طريقووة مبتك ورة للمسوواهمة بشووكل متكاموول ،تتوويد الفرصووة للنمووو ،مووع أن
العواجق األساسية ال تزال موجودة.
انبثق عن عملية وضع الهد

المفتوحة والشاملة مجموعة من أهدا

نطاقها ،والشاملة من حيث تطبيقها .وتعكس األهدا

التنمية المستدامة الطموحة في

تكثيفوال مون حيوث العموق واالتسوا  .لوم يوتم االتفواق علوى

تقووديرات لمتطلبووات تمويوول محووددة ،ولكوون النطوواق مفهوووم ضوومنيال فووي التقريوور المشووترك لبنوووك التنميووة المتعووددة
األطو و ار  ،الموج ووه للجن ووة التنمي ووة ف ووي إبري وول  :2015م وون الملي ووارات إل ووى الترلي ووارات :تح ووول تموي وول التنمي ووة
) .(World Bank – IMF, 2015وتعود خطوة موا بعود عوام  2015خطوة تتجواوز المسواعدات  ،وتوودعو
الجميوع للمسواهمة .وقود تكووون مووارد التمويول التقليديووة ،مثول االسوتثمار ذ األثور االجتموواعي فوي بيجوة التمويوول
الحالية المقيدة التي ال يمكن التنبؤ بها ،جزءال أساسيال من الرد.
إن االستثمار ذا األثر االجتماعي هوو التمويول مون أجول الووتأثير فوي الوضوع االجتمواعي والبيجوي ،ولوه
عواجد مادية .ويسعى جادال للتأثير إيجابيال علوى المجتموع .وستتسوم جميوع األعموال ،التوي تسوعى إلوى المسواهمة
في أهدا

التنمية المستدامة من خ ل منهج متكامل ،بخصاجص مستثمر األثور االجتمواعي .ونظو الر إلوى أن

االسوتثمار ذا األثوور يوصوي بعواجوود ماليوة ل سووتثمار ،فقود يكووون مووردال قويوال للتمويول مكتفيوال ذاتيوال ،ويشووكل بوودي ل
جذابال للمند واألعمال الخيرية للمانحيين من القطا العام والقطا الخاص.
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إن االستثمار ذا األثر فوي نموو سوريع .فقود بلغوت ممتلكوات صوندوق االسوتثمار ذ األثور  46مليوار
في عام  ،2013وهناك زيادة كل عام بنحو  .(JP Morgan, 2014) %20وقد استهدفت مجموعة البلودان
الثمانية االستثمار ذا األثر كفرصة كبيرة ،ويوثق تقرير الرجيس-المملكة المتحدة -كي

يمكن لجص حات أن

تؤد إلى تنمية سريعة ) .(Social Impact Investment Taskforce, 2014وتوجد معظم االستثمارات
ذات األثر في الدول المتقدمة ،وقد يشعر المرء أوالل في الدول المتقدمة بقدرة هوذه االسوتثمارات علوى المسواهمة
في أهدا

التنمية المستدامة .ولكن ،هناك مجال أيضال في الدول النامية ،ففي بعض التقوديرات ،ثموة موا يقودر

بنحو مليار مخصص للتعليم في تلك الدول.
يواجه االستثمار ذو األثر صعوبتين )1( :نماذج التجارة التي يميل المستثمرون للوثووق بهوا ودعمهوا
و( )2إزالة العواجق التنظيمية التي تم تصميمها لتناسب أوقاتال أخرى.
ثموة أمثلووة علووى نمواذج ناجحووة فووي التجوارة .وفووي التعلوويم ،تشوير نموواذج التعلوويم الخواص ،مثوول أكاديميووة
بريدج الدولية في كينيا ونظوام مودارس بيكونهواوس فوي الباكسوتان ،إلوى أن النمواذج المسوتدامة ماديوال واجتماعيوال
ممكنة ،وبوسعها أن تكبر أكثر بكثير مون البوداجل التوي تعتمود علوى الموند ،أو تلوك التوي تعتمود علوى الخودمات
التووي تقوودمها الحكومووة .إن العديوود موون الحكومووات فووي الوودول الناميووة ال تمتلووك المووال أو القوودرة اإلداريووة للتوسووع
بالتعليم بشكل سريع .في مثل هذه الظرو  ،فإن لدى االستثمار ذ األثر إمكانات كبيرة.
موون الووذ يسووتثمر فووي شووركات االسووتثمار ذ األثوور؟ تفتخوور أكاديميووة بريوودج بمسووتثمريها ،الووذين موون
ضوومنهم شووبكة أوميووديار وأوبيووك وبيوول غووايتس ،ولكوونهم كووذلك يجووذبون المسووتثمرين ،ال سوويما األفوراد أصووحاب
الثوروات الكبيورة المهتمووين بالعواجود الماديووة بشووكل بحوت( .)7إن أحوود ممووولي أول حورم جووامعي لبيكونهوواوس هووو
مؤسسووة التمويوول الدوليووة ،وهووي ذ ار البنووك الوودولي المخووتص باالسووتثمار .وغالبوال مووا يوووفر االسووتثمار ذو األثوور
فرصة للمستثمرين للتقليل من المجازفة ،حيث تخدم الشركات أجزاء مختلفوة مون السووق -كتلوك التوي تسوتهد
األسر ذات الدخل المنخفض على سبيل المثال.

)(7
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http://www.bridgeinternationalacademies.com/company/investors/

يصرح مستثمرو االستثمار ذ األثر بأن أكثر أنوا التمويل صعوبة هو االستثمار في المراحل التي
تقع ما بين االبتكار و التصعيد  .يمكن أن يحصلوا على تمويل من األعمال الخيرية أو المند الصغيرة ،مون
أجوول االبتكووارات األوليووة ،وكووذلك يمكوون لفووت نظوور األسوواق ال أرسوومالية إلووى مرحلووة التثبووت موون نجوواح فكورة قوود
انتهووت ،وثمووة سووجل كووا ٍ للعواجوود الماليووة ليراجعووه المسووتثمرون ،ولكوون يحتوواجون رأس مووال للم ارحوول مووا بووين
االثنتين .هذا أيضال ما استنتجه تقرير المملكة المتحدة حول االستثمار ذ األثر.
يحيط أحد العواجق التي تق

في وجه المستثمرين في القطاعات االجتماعية ،مثل التعليم أو الصحة،

بالرسوووم المطلوبووة لتوووفير الخوودمات .ويحتوواج المسووتثمرون إلووى دخوول ،والووى وضووع رسوووم علووى أوليوواء األمووور
والعوواج ت إن رسوووم أكاديميووة بريوودج علووى سووبيل المثووال حاليوال 6
الدول هناك معارضة قوية فبالفعل تقترح أهدا

فووي الشووهر لكوول طالووب .ولكوون فووي بعووض

التنمية المستدامة أن يكون التعليم االبتداجي والثانو مجانيال،

األموور الووذ سيقضووي علووى االسووتثمار ذ األثوور فووي قطووا التعلوويم ،مووا لووم يووتم وضووع بووداجل مثوول نظووام القسوواجم
الحكومية الذ تعمل به حكومة تشيلي.
كما أن المعوقات القانونية والتنظيمية تحول دون االستثمار ذ األثور .فوي بعوض الودول مثول مصور،
قد تُصرن

الشركات إلى ربحية وغير ربحية ،ولكن ال يوجد ما هو بين االثنين .في حين سومحت دول أخورى،

مثل الواليات المتحدة والمملكة المتحدة ،ألشكال قانونيوة هجينوة أكثور م ءموة ل سوتثمار ذ األثور .كوذلك فوي
بعض البلدان ،تقع على عاتق مدير مؤسسات االدخار (مثول المؤسسوات الخيريوة أو أمنواء صوندوق التقاعود)
مسؤولية زيوادة حجوم العاجود الموالي .فقود تورد رغبوة مسوتثمر االسوتثمار ذ األثور فوي م حقوة األهودا

غيور

الربحية مدير التمويل عن وضع هذا االستثمار في ملفهم.
تق وودم أه وودا

التنمي ووة المس ووتدامة الفرص ووة لل وودول ك ووي تق وويس نج وواح الغاي ووات االجتماعي ووة واالقتص ووادية

والبيجية أو إخفاقها .ويقيس المستثمرون مساهمة الشركات لألهودا
ل لمساهمة في تحقيق األهدا

المشوابهة .وموع اسوتدعاء بعوض الشوركات

اإلنماجية لأللفية ،فمن الطبيعوي توقوع أن يكوون االسوتثمار ذو األثور االجتمواعي

خيا الر جذابال للمستثمرين الذين يسعون إلى دعم خطة مرحلة ما بعد عام .2015
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تمويل التعليم كسلعة أساسية عامة
كيشور سينغ ،مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحق الحصول على التعليم ،جنيف
البريد اإللكترونيkishoreparis@gmail.com :
المصطلحات الرئيسية :السلع العامة ،االستثمار في التعليم ،التزامات الدولة ،تخطيط التنمية.
الملخيييصُ :يع وود الحف وواظ علووى التعل وويم كس وولعة عامووة م ووع تعزي ووز االسووتثمار أساس وويال للغاي ووة بغيووة تحقي ووق الرف وواه

المشترك.

يشكل التمويل غير الكافي للتعليم عاجقال أمام تحقيق غايات التعليم للجميع واألهودا

اإلنماجيوة لأللفيوة

المتعقلووة بووالتعليم .ويعو روزز هووذا عنوودما ال تسووتثمر الحكومووات فووي التعلوويم ،بينمووا يووزداد المسووتثمرون موون القطووا
الخاص في ظل ضع

سيطرة السلطات العامة .وسيؤد ذلك إلى ازدياد تسليع التعليم .يعد هذا مؤذيال للغاية

للتعليم كسلعة عامة ،ويفسد مهمته اإلنسانية ،كما يؤد إلى تآكل المسؤولية االجتماعية تجاه التعليم.
قوود تعوورض النموواذج ،مثوول شووبكة حلووول التنميووة المسووتدامة ودع ووات إقامووة ش وراكات بووين األمووم المتحوودة
والتج ووارة لتحقي ووق أه وودا

التنمي ووة المس ووتدامة ،التعل وويم كس وولعة عام ووة للخط وور ،م ووا ل ووم ي ووتم ابتك ووار الي ووات ب ووين

الحكومووات ،ووضووع إطووار عموول يشوومل مسووؤولية تجوواه حقوووق اإلنسووان .دون هووذا سوويظل الموونهج المبنووي علووى
60

حقوق اإلنسان لخطة التنمية لمرحلوة موا بعود عوام  2015مجورد كو م فوار لويس أكثور .كوذلك علوى الحكوموات
أن تكووون حووذرة موون تووداعيات تووأثير الشووركات علووى التعلوويم كسوولعة عامووة تشووجعها مبووادرة االتفوواق العووالمي فووي
مرحلة ما بعد عام .2015
يعوود تقليوول االسووتثمار فووي التعلوويم موضوووعال مقلقوال للغايووة فووي ظوول سووياق االقت ارحووات التووي قوودمها الفريووق
العامل المفتوح العضوية في سبتمبر  2014للجمعيوة العاموة لألموم المتحودة ،حوول األهودا

اإلنماجيوة لأللفيوة:

بحلووول عووام  ،2030ضوومان أن جميووع الفتيووات واألوالد سووينهون تعليم وال ابتووداجيال وثانوي وال مجاني وال منصووفال وجيوودال
يووؤد إلووى مخرجووات تعلووم فعالووة وذات صوولة  .علووى الخطووة المسووتقبلية أن تتصووور أن التعلوويم األساسووي متوووفر
مجان وال  .بالفعوول يعوود هووذا مسووؤولية أساسووية للحكومووات .ولووذلك يجووب أن يووتم الوونص ،بوضوووح ،علووى أن علووى
الدول أال توق

االستثمار في التعليم العام عون طريوق االعتمواد علوى المسوتثمرين مون القطوا الخواص ،ولكون

عليها االلتزام بتوفير الموارد الضرورية في ظل مسؤولياتها نحو حق التعليم .ويجب أن يتلقى التعلويم الت ازموات
قويووة موون قووادة العووالم لتمويلووه كسوولعة عالميووة عامووة .وينبغووي أن يقوودم قووادة العووالم الت ازمووات قويووة نحووو التعلوويم
لتمويله.
من هذا المنطلق ال بد من تذكير الدول بالتزاماتها الدولية ،في ظل قانون حقوق اإلنسان لتووفير الحود
األقصى من الموارد من أجل تحقيق حق الحصول على التعلويم ،وجعول هوذه المووارد متووفرة علوى أسواس ثابوت
ومستمر .ويعد هذا مهمال جدال ،ألن حق الحصول علوى التعلويم هوو حوق مون حقووق اإلنسوان ،كموا أنوه ممارسوة
مهمة لتحقيق جميع حقوق اإلنسان .فللتعليم ،كأساس للتنمية البشرية ،أهمية قصوى لتحقيق الرفاه المشترك.
في ظل مبادئ العدالة االجتماعية ،التي تعد محورية في المهمة العالمية لألمم المتحدة لتعزيز التنمية
والكرامة اإلنسانية ،ينبغي للحكوموات حمايوة التعلويم مون خطور الخصخصوة ،وحمايتوه كسولعة عاموة .ويعود هوذا
أساسوويال للغايووة فووي وجووه دعووات البنووك الوودولي ،ومشوواركته فووي دعووم الشووركات التووي تسووعى للوربد ل سووتثمار فووي
التعليم ،على حساب التعليم كسلعة عامة.
موون جهووة أخوورى ،هنوواك أدوار ومسووؤوليات تقووع علووى عوواتق معنيووين اخ ورين بووالتعليم ،وقوود يووتم تعزيووز
االستثمار العام للتعليم األساسي عن طريق حشد المساهمات من الهيجات المحلية والموانحين والمجتمعوات مون
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القطا الخواص ،مون خو ل حووافز مناسوبة واليوات مؤسسوية ،خصوصوال مون خو ل اإلطوار السياسوي والقوانوني
الوطني لتحشيد الموارد المحلية من أجل التعليم .قود يكوون لهوذا قيموة كبيورة فوي تكميول التمويول الحكوومي .كموا
قد تستطيع الحكومات تشجيع مؤسسات المرافق العامة التي تساهم في التعليم كي يزداد استثمارها في التعليم.
باإلضوافة إلووى هوذا ،قوود تُسووتثمر المسوؤولية االجتماعيووة للشووركات لودعم المشوواريع الخاصووة بوالتعليم علووى أسوواس
األولويووة .كمووا ينبغووي تشووجيع جميووع الووذين ينظوورون إلووى التعلوويم كسوولعة عامووة وقضووية اجتماعيووة بواسووطة بيجووة
تمكينية وحكم جيد ،للمسواهمة باالسوتثمار الووطني للتعلويم .فضو ل عون هوذا ،ال يوزال للتعواون التنموو الودولي،
تماشيال مع إع ن باريس بشأن فاعلية المساعدات ( ،)2005وتعزي الز لروح التضامن الدولي أهمية كبيرة لخطة
التنمي ووة المس ووتقبلية .وكم ووا ج وواء ف ووي توص وويات تقري وور لجن ووة الخبو وراء الحك ووومي ال وودولي المعن ووي بتموي وول التنمي ووة
المستدامة (أغسطس  ،)2014فإن حماية التعليم كسلعة عامة ال بد أن يكون شغلنا الشاغل.

السندات ذات األثر لتنمية مراحل الطحولة المبكرة في الدول ذات الدخل المتوسط والمتدني
إميلي جاستافسون-رايت ،مركز التعليم الشامل ،بروكينجز ،واشنطن
البريد اإللكترونيegustafssonwright@brookings.edu :
المصييطلحات الرئيسييية :التمويوول المبتكوور ،السووندات ذات األثوور ،االسووتثمار ذو األثوور ،تنميووة م ارحوول الطفولووة
المبكرة ،المخرجات.
الملخيييص :السووند ذو األثوور هووو اليووة توووفير رأس مووال خوواص للخوودمات االجتماعيووة مقوودمال ،ثووم اسووترداده موون
الحكومة أو جهة ثالثة في حال تحققت المخرجات ،وقد يكون أحد طرق الحصول على تمويل أكبر ،وتحسوين
مخرجووات المجوواالت المهملووة ،مثوول تنميووة م ارحوول الطفولووة المبكورة .وعلووى الوورغم موون وجووود العديوود موون السووندات
ذات األثر التي تدعم األطفال في مراحلهم المبكرة في الدول المتقدموة ،إال أن الوضوع مختلو
الدخل المتوسط والمنخفض.
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فوي الودول ذات

نعلووم أن التوودخ ت موون أجوول تحقيووق تنميووة مرحلووة الطفولووة المبك ورة ،مثوول صووحة األم والطفوول وب ورامج
التغذية وبرامج تربية األطفال والتعليم ما قبل االبتداجي الجد  ،تؤد إلوى عودة مخرجوات إيجابيوة طويلوة األمود
وقصيرة األمد ) .(Manuelyan Atinc and Gustafsson-Wright, 2013وعلوى الورغم مون معرفوة هوذا
ووجود أمثلة واقعية على برامج ناجحة في مثل هذه الظرو  ،فإننا ال نرى سوى القليل مون الودول ذات الودخل
المتوودني وذات الوودخل المتوسووط تصوول إلووى مرحلووة تنميووة مرحلووة الطفولووة المبكورة ،وهووي ال تصوول إال للقليوول موون
األفراد األقل حظال الذين سيكونون األكثر استفادة ،لو وصلت إليهم .وتشمل بعض المؤشرات التي تبعوث علوى
الكآبووة  165مليووون طفوول ذ إعاقووة فووي جميووع أنحوواء العووالم ،ومعوودل وفيووات لألطفووال دون سوون الخامسووة يبلووت
 82وفاة لكل  1000والدة في الدول ذات الدخل المتدني ،و %17من األطفال الذين يلتحقون بمرحلة ما قبل
المرحلوة االبتداجيوة فوي الودول ذات الودخل المتودني (UNICEF-WHO-World Bank, 2012; WHO,
) .2012; World Bank, 2013وال تضم هذه اإلحصاجيات إحصاجيات الصحة والتعليم والتوظي

والجراجم

على المدى البعيد ،وهي ما تقود إليه البداية السيجة للحياة.
ثموة أربعوة معيقووات رجيسوية تحووول دون تحقيوق المقيواس الموراد تحقيقوه .1 :التمويوول غيور الكووافي ،و.2
النوعيووة واإلمكانيووات السوويجة ،و .3الفجووات فووي المعرفووة و .4اإلرادة السياسووية غيوور الكافيووة .وتشووير التحووديات
التي تمليها هذه المعيقوات إلوى أن اليوات التمويول المبتكور قود تؤخوذ بعوين االعتبوار ،مون أجول جموع رأس الموال
مقدمال ،لتنمية مرحلة الطفولة المبكورة وتحسوين الجوودة .حتوى اآلن لعوب القطوا الخواص دو الر فوي تنميوة مرحلوة
الطفولة المبكرة في توفير الخدمات ،مثل التعليم ما قبل المرحلة االبتداجية (على الرغم من أنه كان حك الر علوى
مس ووتويات ال وودخل المرتف ووع) ،وال وودعم الم ووالي أو كس ووب التأيي وود ع وون طري ووق المس ووؤولية االجتماعي ووة للش ووركات أو
األعمال الخيرية .ولكن بيجة تمويل القطا االجتماعي في تغير مستمر ،وهناك إمكانات واعدة الستخدام هوذه
البيجة الجديدة لصالد تنمية مرحلة الطفولة المبكرة.
االسووتثمار ذو األثوور ،وهووو مصووطلد يص و

االسووتثمارات التووي تتووابع العواجوود الماليووة واالجتماعي وة أو

البيجيوةُ ،يسوتخدم بشوكل مت ازيود لتمويول القطوا االجتمواعي للودول الناميوة والمتقدموة (Bugg-Levine and
) .Emerson, 2011بدأ هذا المنهج الموالي يجوذب مسوتثمرين مون خلفيوات مختلفوة ،مثول المؤسسوات الماليوة
وأوقا
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بعض األسر ومؤسسات وصناديق التقاعد ).(Saltuk, 2014; Social Finance, 2012

إن فجة معينة من االستثمارات ذات األثر ،السندات ذات األثر االجتمياعي ،التوي تُسومى أيضوال تمويول
الدفع من أجول النجواح فوي الواليوات المتحودة ،وسوندات المنفعوة االجتماعيوة فوي أسوتراليا ،حظيوت باالهتموام فوي
السوونوات األخي ورة .فووي هووذا النموووذج ،يضووع المسووتثمرون موون القطووا الخوواص رأس المووال لتمويوول التوودخ ت
نجووز المخرجووات المتفووق عليهووا .إن مصووطلد السييندات
االجتماعيووة ،وال تعوووض الحكومووات المسووتثمرين مووا لووم تُ َ

ويطبوق فوي الودول ذات الودخل المتودني
ذات األثر اإلنميائي هوو مصوطلد ُيسوتخدم لسوندات األثور االجتمواعيُ ،
والمتوسووط ،حيووث تكووون وكالووة مانحووة أو مؤسسووة مووا هووي الممولووة للمخرجووات ،ولوويس الحكومووة (مووع أن موون

المحتمول رؤيوة تعواون الحكوموة موع طور ثالوث) (CGD - Center for Global Development and
ابتداء من األول من مايو  ،2015سيتم استخدام  43سوند أثور اجتمواعي فوي
). Social Finance, 2013
ل

الوودول المتقدمووة ،لتوووفير تعلوويم عووالي الجووودة مووا قبوول المرحلووة االبتداجيووة ،وتخفوويض نسووب العووودة إلووى السووجن،
وتوووفير الوودعم لألسوور ،والحوود موون بطالووة الشووباب ،وغيوور ذلووك موون القضووايا .وفووي الوودول الناميووة ،يووتم التجهيووز
للعديد من المشاريع لتأسيس سندات أثر في العديد من المجاالت مثل الصحة والتعليم.
إن طبيعووة تنميووة مرحلووة الطفولووة المبك ورة تجعلهووا مرشووحال واعوودال لهووذه األداة .وخ فوال للخوودمات األخوورى
التووي قوود يكووون لهووا مصووالد متجووذرة ،فووإن تعوودد الوكوواالت والمنظمووات التمويليووة غيوور الحكوميووة وتوووفير خوودمات
تنمية مرحلة الطفولة المبكرة قد يتيحان المجال للتجارب .كما أن الطبيعة الوقاجية لبرامج تنمية مرحلة السندات
ذات األثور وجوهرهووا تنوواد بوأن االسووتثمارات الوقاجيووة ستحسوون المخرجوات ،وقوود تقلوول مون التكلفووة الحقوال .هنوواك
أدلووة كثيورة علووى أن التوودخ ت فووي مرحلووة الطفولووة المبكورة تووؤثر فووي جاهزيووة المدرسووة والتعلوويم وغيوور ذلووك موون
المخرجات.
كي

تستطيع السندات ذات األثر التعامل موع بعوض القيوود التوي تواجوه تنميوة مرحلوة الطفولوة المبكورة

الت ووي ح ووددناها س ووابقال؟ أوالل ،تس ووتطيع جم ووع رأس م ووال لتموي وول الت وودخ ت مس ووبقال ،ف ووي الوق ووت ال ووذ تت ووولى في ووه
الحكومووة حاليوال معالجووة المشووك ت التووي نتجووت عوون الفشوول فووي االسووتثمار فووي الوقايووة ،وهووو مووا يكلفهووا الكثيوور.
ثانيال ،تستطيع مواجهة قضايا الجودة ،حيث إن استرداد تكلفة االستثمار منوط بنجاح تحقيق المخرجات .ثالثال،
تستطيع أن تعالج الفجوات المعرفية ،عن طريق توفير األدلة على ما ُيعد ناجحوال ،وأن تجموع المعنيوين وتوسوع

القوودرة علووى الوصووول إلووى المعلوم وات .رابع وال ،تسووتطيع أن تحفووز اإلرادة السياسووية ل سووتثمار فووي تنميووة مرحلووة
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 ومواكبة مصالد المجتمع عن طريوق شورح قودرة التودخ ت المبكورة علوى تحقيوق مخرجوات مهموة علوى،الطفولة
.المدى القريب والبعيد
وفي حين ُيستبعد أن تحقق صفقات السندات ذات األثر الفرد الكثير في المشكلة الكبيرة التي تواجه

 كوالتي تسوتخدم، قد تساهم صناديق السندات ذات األثور الكبيورة،تنمية مرحلة الطفولة المبكرة في الدول النامية
 وهنووا تكموون قوودرة السووندات ذات األثوور. حيووث تكووون المشوواكل عميقووة وكبي ورة،فووي المملكووة المتحوودة بشووكل كبيوور
 واسووتغ ل، فلووديها القوودرة علووى إنتوواج تحووول نظووامي فووي طريقووة تفكيوور األف وراد حووول توووفير الخوودمات،األكبوور
 للتحورك بنوا إلوى موا هوو أبعود مون مجورد التحودث حوول االلتحواق،المعرفة والخبرة في القطواعين العوام والخواص
. للتحدث عن تحسين المخرجات الحياتية لفجة األطفال حول العالم،بالمدارس
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الوعد الواضح للتمويل المبتكر للتعليم
إليشا تايلور ،مؤسسات المجتمع المحتوح ،نيويورك
البريد اإللكترونيaleesha.taylor@opensocietyfoundations.org :

إن التحووديات التووي تواجووه قطووا التعلوويم واضووحة ،ونحوون نوودخل نموووذج التنميووة لمرحلووة مووا بعوود عووام
 2015ومرحلة إنهاء الحديث عن األهدا

اإلنماجية المستدامة المتكاملة ،التي ستتصدر الحاجة إلوى تحسوين

النوعية ،وتوسيع االلتحاق بالتعليم الشامل من خ ل المرحلوة الثانويوة .وموع ركوود المسواعدة اإلنماجيوة الرسومية
وعدم القدرة على التنبؤ بها ،وبوجود فجوة تمويل سنوية تقدر بو 39مليوار ) ،(GPE, 2015فوإن هوذا العودد
من نووراك نيووز يتسواءل ،ويحوق لوه ذلوك ،حوول وضوع العوالم الواعود للتمويول المبتكور للتعلويم  .منوذ أن أسسوت
المجموعووة ال ارجوودة فووي التمويوول المبتكوور للتنميووة( )8فريووق عموول للبحووث فووي الفوورص فووي قطووا التعلوويم فووي عووام
ُ ،2010كتب الكثير حول األدوات الواعدة وترتيبات التمويل ،ولكن ال تزال األدلة حول إنتاج تمويل إضافي
مستدام على نطاق واسع صعبة المنال .وقود قُودم التمويول المبتكور كفرصوة إلنتواج التمويول لقطوا التعلويم ،مون
خو ل اليووات وش وراكات جديوودة .كمووا نووتج عنهووا ش وك ،وابتليووت بووالكثير موون النقاشووات التووي توودور ،بشووكل كبيوور،
حول الوعد المفترض بأن القطا الخاص سيقوم بتمويل التعليم وتوفيره كسلعة عامة.
دخلووت مؤسسووات المجتمووع المفتوووح فووي هووذا المجووال عووام  ،2010وقوود بوودأنا بتجربتنووا كمشوواركين فووي
صووندوق التعلوويم فووي ليبريووا ()Liberia Education Pooled Fund
) ،2010وهي شراكة بين منظمة متعددة األط ار

(Schmidt and Taylor,

ومؤسسة خاصة وحكومة دولة ناميوة وفورت تمووي ل أساسويال

للتعليم ،وفي الوقت ذاته عززت عمل األنظمة المحليوة وقودرتها فوي بيجوة ضوعيفة تعواني مون الصوراعات .ومنوذ
)(8
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http://www.leadinggroup.org/rubrique20.html

ذلوك الوقوت دخلنوا فوي شوراكة موع منظموات وبواحثين لتعريو

المصوطلد(Burnett and Bermingham, ،

) 2010ولد ارسوة تطبيوق األدوات المتووفرة حاليوال ) ،(Ketkar and Ratha, 2011ولتصوور منواهج بديلوة
) ،(Filipp and Lerer, 2014ولتحديود البيجوة والنشواطات المطلوبوة للمنواهج ،مثول االسوتثمار ذ األثور
) .(D. Capital Partners, 2013وقد كشفت تجربتنا عن الحاجوة لحووار وفهوم مت ازيود مون طور المعنيوين
فوي هووذا القطووا  ،واألهوم موون ذلووك ثموة حاجووة للمختصووين والناشوطين فووي قطووا التعلويم ،لتطوووير فهووم أعمووق ال
للتمويل المبتكر فحسب ،ولكن لتمويل التنمية بشكل عام.
لتحقيووق هووذا حولنووا تركيزنووا بعيوودال عوون تشووكيل الخطوواب العووالمي والبحووث فووي األدوات المحتملووة ،لنركووز
اآلن على تطوير مجموعة متكاملوة مون المعنيوين ،مون أجول التقودم بالقضوايا واألدوات علوى المسوتوى الووطني.
وفي عام  2012تشاركنا مع الجامعة األوروربية المركزية ،لتطوير مساق مدته أسبو بعنوان التمويل المبتكور

للتعلوويم :النقاشووات والخيووارات والفوورص ( Innovative Financing for Education: Arguments,
 .)9()Options and Opportunitiesومنووذ ذلووك الوقووت اسووتقطبنا  80مشوواركال (بموون فووي ذلووك البوواحثون
والناشطون والممارسون من قطاعي التعليم والتمويول) ،مون  23دولوة لفهوم مسوألة قودرة التمويول المبتكور للتعلويم
والتحديات التي تنبثق عنها ومناقشتها .ولدى كليتنا القدرة على تقديم األفكار واآلليات التوي يعملوون عليهوا فوي
ورش العمو وول ،ويسو ووتطيع مسو وواقنا شو وورح األوجو ووه التقنيو ووة للتمويو وول المبتكو وور واالقتصو وواد السياسو ووي واثو ووار العدالو ووة
االجتماعي ووة ،موووع األخوووذ بعوووين االعتبو ووار أولويو ووات مجموعو ووة كبي و ورة مووون المعني ووين واهتماماتهو ووا .وقووود اسوووتخدم
المشاركون هذه المعرفة والع قات التي اكتسبوها من خ ل هذا المساق في عملهم ،وكذلك نشروا أوراقال بحثية
حول هذا الموضو  ،وطوروا مساقات جامعية ،وصمموا اليات وشراكات ،كما أثروا في خطط كسب التأييد.
يظل التمويل المبتكر واعدال في هذا القطا  ،مع أنه صعب المنال ،كموا أشوارت األدلوة حوول االهتموام
المت ازيوود ومشوواركة المنظمووات الثناجيووة والمتعووددة األط و ار  .وفووي حووين نظوول متفوواجلين بووأن المؤسسووات العالميووة
التمويلية ستتحرك ،فإن مؤسسات المجتموع المفتووح ملتزموة بضومان وجوود كوادر واسوع للمعنيوين علوى المسوتوى
الوطني (بما في ذلك الخبراء في و ازرة التربية والتعليم وو ازرة المالية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعوات)،

)(9
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http://www.summer.ceu.hu/innovfinancing-2015

 وتطوووير خطووط كسووب تأييوود،الووذين لووديهم القوودرة علووى المشوواركة فووي تصووميم أدوات التمويوول المبتكوور وتطبيقهووا
. دقيقة تسعى لزيادة تدفق التمويل وتحسين فاعلية المساعدات في القطا
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، مشوواركة المخوواطر، القووروض، التمويوول المشووترك، أربوواب العموول، التمويوول الخوواص:المصيييطلحات الرئيسيييية
.التسديد أوالل بأول
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الملخيييص :فووي الوقووت الووذ تلعووب فيووه الحكومووات دو الر مهم وال فووي تمويوول التعلوويم ،يحتوواج الط و ب والعوواج ت
للحصول على تمويل إضافي .وتوفر اليات التمويل المبتكر التوي تضوغط علوى أكبور المسوتفيدين االقتصواديين
ليستثمروا في التعليم -الطلبة وأربواب العمول المسوتقبليين ومؤسسوات التعلويم -مصوادر واعودة للتمويول المسوتدام
للتعليم.
في أفريقيا ،يتزايد الطلب على التعليم العالي بنسبة  %15كل عام ،ولكن النقص في تمويل التعليم
يعيق الحصول عليه ،ومن ثيم يقييد النميو االقتصيادي .عنود النظور إلوى المسوتقبل ،سونجد  %65مون الشوباب
يطمحوون للحصوول علوى التعلويم المدرسوي الثوانو بحلوول  ،2030وهوي أعلوى مون النسوبة عوام  2010حيوث
بلغت  .(AfDB, OECD, UNDP, UNECA, 2012) %46وستبلت كلفوة الرسووم المدرسوية كاملوة ل و380
مليووون طالووب يسووعى للحصووول علووى التعلوويم الثووانو  1.5ترليووون بووين  2015و .2030باإلضووافة إلووى هووذا،
ستبلت كلفة الرسوم لو 30مليوون طالوب يسوعى ل لتحواق بوالتعليم موا بعود الثوانو بوين  2015و270 2030
مليوار .وسيكون من المهم للغاية معالجة التحيديات التيي تواجيه الطلبية وأسيرهم بشيكل خياص فيي السينوات
القادميية ،عنييدما يؤخييذ بعييين االعتبييار العييدد الهائييل ميين الشييباب المتوقييع أن يسييعوا وراء االلتحيياق بييالتعليم
العالي.
فييي حييين تلعييب الحكومييات دو ارً مهم ياً فييي تمويييل رسييوم المييدارس الثانوييية العاميية ،ال ي يزال الطلبيية
وأسرهم يحتاجون للحصول على تمويل إضيافي .وغالبوال موا يتطلوب نظوام التعلويم العوام مونهم تحمول نسوبة مون
الرسوووم و/أو نفقووات أكاديميووة أخوورى .وباإلضووافة إلووى هووذا ،قوود يقيوود النمووو االقتصوواد غيوور المؤكوود (AfDB,
) OECD, UNDP, UNECA, 2014والتنوافس المت ازيود علوى صوناديق التمويول الحكوميوة (Brookings,
) 2013قوودرة الحكومووات علووى تقووديم التمويوول ،أو يجع نهووا متقلبووة ،ممووا سوويؤد إلووى زيووادة حاجووة الطلبووة إلووى
الحصول على مصادر تمويلية أخرى .وفي ظل التمويل الحكومي المحدود المتوفر للتعليم المهنوي والتعلويم موا
بعوود الثووانو  ،فووإن الطلبووة الووذين يسووعون للحصووول علووى تعلوويم مووا بعوود ثووانو و/أو توودريب مهنووي يحتوواجون إلووى
تووأمين الرسوووم والتكووالي

التعليميووة األخوورى .أخي و الر ،توودل العواجوود االجتماعيووة واالقتصووادية والشخصووية العاليووة

الناتجة عن التعليم العالي على وجود طلب خفي على التعليم ،يمكون تحقيقوه بواسوطة تحسوين فورص الحصوول
على تمويل للتعليم.
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من أجل الضغط وتطوير مصادر التمويل المسيتدام للتعلييم بشيكل أفضيل ،علينيا أن ننظير إليى أكبير
المسيتحيدين االقتصياديين مين هيذا االسيتثمار ،وهيم الطلبية وأربياب العميل المسيتقبليون ومؤسسيات التعليييم.
نشأت العديد من النماذج التي يعمل فيها المعنيون-بمن في ذلك الطلبوة وأربواب العمول الحواليون والمسوتقبليون
ومؤسسووات التعلوويم أو حتووى المؤسسووات الماليووة– للتغلووب علووى التحووديات التووي تعيووق التمويوول .ويسوواعد أربيياب
العمييل والمهنيييون فييي مجييال التعليييم عوون طريووق مشوواركة الطلبووة فووي مخوواطر التمويوول ،عبوور تسووديد تكووالي
التدريب بشكل جزجي ،أو تأجيل تسديد الرسوم .ويستطيع الطلبة تخفي

أعباء التمويل على أنفسهم من خ ل

الدخل الذ يجنونه من العمل و/أو مدخرات مسبقة ،يحققونهوا غالبوال بالتعواون موع مدرسوة شوريكة أو شوركة أو
مؤسسة مالية.
في النموذج الذي يتولى فيه التمويل أرباب العمل ،يحترضون أن يأتي خطير التموييل نتيجية التكحيل
بجييزء ميين رسييوم الطلبيية أو التكحييل بهييا كامليية .عنوودما يشوارك رب عموول مسووتقبلي الطلبووة فووي تحموول مخوواطر
التمويوول ،يزيوول بعووض العواجووق الماليووة التووي تواجووه الطلبووة فووي سووعيهم ل لتحوواق بووالتعليم العووالي ،كمووا أنووه يحفووز
المهنيين في مجال التعليم على تطوير مناهج وطرق من شأنها أن تسوهل عمليوة توظيو
المثال ،في جنوب أفريقيا ،توفر مبادرة هارامبي

()10

الطلبوة .فعلوى سوبيل

تودريبال علوى مهوارات العمول للشوباب األقول حظوال .وقود عمول

أربوواب العموول مباشورة مووع مبووادرة هووارامبي لتحديوود حاجوواتهم للتوظيو  ،وهووم يوودفعون رسوووم اكتتوواب تغطووي نسووبة
صغيرة من تكلفوة تودريب الطلبوة .وفوي نمووذج اخور ،تووفر أكاديميوة بريودج الدوليوة( )11تودريبال مباشو الر لموظفيهوا،
وتتحمل نفقات التدريب كافة ،ولكن إذا قرر أحد المعلمين ترك البرنامج قبل إنهاء العقود فعليوه تسوديد جوزء مون
تكلفة التدريب للمؤسسة.
في النموذج الذي يقيوده المهنييون فيي مجيال التعلييم ،تأخيذ المدرسية عليى عاتقهيا جيزءاً كبيي ارً مين
المخاطرة ،عبر السماح بتأجيل دفيع الرسيوم المشيروطة بيأن يجيد الطاليب وظيحية .ويسودد الطالوب و/أو رب
العموول مووا أنفقووه المهنيووون فووي مجووال التعلوويم عنوودما يجوود الطالووب وظيفووة .فعلووى سووبيل المثووال ،تفوورض أكاديميووة

)(10
)(11
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http://www.harambee.co.za
http://www.bridgeinternationalacademies.com

غورب أفريقيوا للتعلويم المهنوي ()West Africa Vocational Education
مقدمال .وبعد أن يتوظ

()12

علوى الطلبوة رسوومال بسويطة

الطالب في وظيفته األولى تفرض رسومال إضافية عليه وعلى رب العمل ،يتم حسوابها

كنسبة من دخل الطالب في الشهر األول .وتستطيع األكاديميوة زيوادة عملهوا بشوكل سوريع ،لوو كوان لوديها رأس
مال أكبر تعمل به من خ ل المؤسسات البنكية .وبوسع مؤسسات التأمين ،مثل ها إنشور ()HUGinsure
( ،)13أن تخف

من مخاطر مثل هذه العمليات للبنوك ،وفي الوقت نفسه تكوون األكاديميوة مسوؤولة عون األداء

من خ ل أقساط التأمين.
يعييد تخحيييج حاجيية الطيينب لقييروج التعليييم ميين السييبل األخييرى لمعالجيية تحييديات التمويييل التييي
يواجهها الطنب .ويتضمن ذلك منتجات تساعد الطلبة في إدارة شؤونهم المالية ،لتغطية نفقات التعليم وبرامج
يجوود موون خ لهووا الطلبووة فرص وال لكسووب دخوول ،وهووم علووى مقاعوود الد ارسووة لتسووديد نفقووات التعلوويم .وتقييدم بعييج
المؤسسات المالية منتجات االدخار من أجل التعليم مصممة خصيصاً ،لتناسب بعج الطلبة وأسرهم ،للحيد
من الحاجة ألخذ القروج عندما يلتحقون بالمدرسة .وتقدم هذه الحسوابات االدخاريوة شوروطال جذابوة ،وغالبوال
ما يكون لها حوافز إضافية ،مثل ربطها مباشرة بمدارس شريكة ،وتعزيز االدخار إذا تم تحقيق معايير معينوة.
وعلى سبيل المثال ،يقدم المصر المتحد ألفريقيا حسابال باسم U-Care Savings Account

()14

لآلباء

الذين يدخرون لتعليم أبناجهم في المرحلة الثانوية ،ويسمد لهم بالدفع مباشرة للمدارس المسجلة لديهم من خ ل
الحساب.
لتسديد تكالي

التعليم ،هيأت بعض مؤسسات التعليم أعماالل لتوظي

الطلبة بدوام جزجي .وتسهم هذه

األعمووال فووي تغطيووة رسوووم الطلبووة ،وفووي الوقووت نفسووه تمكوونهم موون تنميووة مهووارات مهمووة وأساسووية للعموول .فعلووى
سووبيل المثووال ،أسووس معهوود مهاريشووي فووي جنوووب أفريقيووا ويوودير برنووامج االسووتعانة بمصووادر خارجيووة ال تُقهوور ،
وهو مركز ل تصاالت يوظو

ط بوال مون المعهود ،ويودفع للمعهود مباشورة مقابول خودمات الطو ب لتسوديد رسووم

الطلبوة .كووذلك يسووتلم كوول طالووب راتبوال شووهريال يبلووت 30
)(12
)(13
)(14
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للنفقووات .وأنشووأت مؤسسووة ب ارغووا ( Fundacion

.http://www.wavehospitality.org
.http://www.huginsure.com
.http://www.ubagroup.com/countries/ng/personalbanking/savingsaccounts/08

 ،)15()Paraguayaوهوي مؤسسوة غيوور ربحيوة تعموول فوي  20دولوة ،نموووذج المدرسوة المكتفيووة ذاتيوال  ،ليسووتفيد
منها الطلبة في المناطق ذات الدخل المتدني فوي األريوا

فوي المرحلوة الثانويوة العليوا .وتودعم المودارس الطلبوة

فووي إدارة مشوواريع صووغيرة فووي الحوورم المدرسووي ،توودر دخ و ل للموودارس موون أجوول التنميووة المسووتدامة( .)16وأكثوور
النماذج ريادة التسوديد أوالل بوأول لتمويول التعلويم ،إذ تسوتطيع أن تقضوي علوى الحاجوة ل سوتثمار الكبيور مقودمال
(يمكن أن يسدد هذا على مدار العديد من السنوات) وبدالل من هذا يستطيع الط ب تعلم مهوارات بمقودار أقول
في فترة زمنية أطول ،وأن يسددوا الرسوم بالتدريج .لذا يستطيع الطلبة الذين ينتمون إلى أسر ذات دخل مت ٍ
ودن
أن يمولوا تعليمهم ،بدالل من االعتماد على تمويل الحكومة ،وهو تمويل صغير جدال.
تُختَبوور العدي ود موون هووذه النموواذج الناشووجة التووي تعووالج العواجووق الماليووة للتعلوويم فووي االقتصووادات الناميووة.
وتشووارك هووذه النموواذج المسووتفيدين االقتصوواديين ،أ موون لووديهم مصووالد ارسووخة ،فووي ضوومان االلتحوواق بووالتعليم
العالي الجودة ،وتعمل معهم كفريق واحد ،وباألخص من يسعون وراء التوظي  .ولكن هذه النماذج الواعدة ما
ازلووت غيوور فاعلووة علووى نطوواق واسووع موون منظووور إقليمووي وعووالمي .وموون أجوول المضووي قوودمال يسووتطيع الممولووون
المهتمون بالتعليم المساعدة للتقدم والوصول إلى تحقيق غايات هذه البرامج.
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احذر الحجوة :تقييم "الضجة" حول األعمال الخيرية في التعليم العالمي
براشي سريحاستافا ،قسم الدراسات العالمية والتنمية الدولية ،جامعة أوتوا
البريد اإللكترونيprachi.srivastava@uottawa.ca :
تويتر@PrachiSrivas :
المصطلحات الرئيسية :األعمال الخيرية ،تمويل التعليم ،مرحلة ما بعد عام .2015
الملخييص :هنوواك ضووجة مت ازيوودة حووول قوودرة الفوواعلين فووي األعمووال الخيريووة علووى تجسووير الفجووات فووي التمويوول،
وتطبيق حلول التعلم في دول الجنووب العوالمي .ولكون ،هنواك فجووات كبيورة فوي البيانوات التوي تتوابع األعموال
الخيرية ،وفي تمويل التعليم العالمي الذ يأتي من المؤسسات الخيرية الدولية .إن تحويل اهتمامنا نحو ميدان
األعمووال الخيريووة فووي دول الجنوووب العووالمي ،تلووك األعمووال التووي يرعاهووا فوواعلون موون الوودول نفسووها ،قوود يوضوود
بعض القضايا ،ولكن ال تزال الفجوة في المعرفة قاجمة.
في ظل المعيقات التي تحول دون المشاركة في مرحلة ما بعد عوام  ،2015هنواك ضوجة تت ازيود حوول
الف وواعلين ف ووي األعم ووال الخيري ووة المحتمل ووين ،خصوصو وال عل ووى ص ووعيد الم ووانحيين العمالق ووة المحلي ووين وال وودوليين
واألع ووداد المت ازي وودة للمؤسس ووات المحلي ووة ف ووي دول الجن وووب الع ووالمي ،الت ووي ال تس وود فج وووة التموي وول ف ووي التعل وويم
األساسووي فحسووب ،وانمووا تجسوور فج ووات أخوورى مهمووة تهوود

إلووى زيووادة الحلووول لتحسووين الووتعلم .وينظوور إلووى

الفاعلين في األعمال الخيرية بطريقة مثالية ،فهم ال ينتمون إلى السووق ،وال ينتموون إلوى الحكوموة وهوم مرنوون
ونشوويطون وأذكيوواء ،وهووم شووركاء م جمووون فووي الترتيبووات المعقوودة للمعنيووين المتعوودد األط و ار  .وتبوودو وجهووة
النظر هذه موضحة في تقرير فريق الشخصيات البارزة (:)2013
تسووتطيع المؤسسووات والجمعيووات الخيريووة األخوورى ومسووتثمرو االسووتثمار ذ األثوور االجتموواعي
االبتكو و ووار ،وبوسو و ووعها أن تكو و ووون مبدعو و ووة ويمكنهو و ووا اقتنو و وواص الفو و وورص ،لتبنو و ووي جسو و ووو الر بو و ووين
البيروقراطي ووات الحكومي ووة والمؤسس ووات الدولي ووة والتج ووارة وقط ووا منظم ووات المجتم ووع ال وووطني.
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ويمكوون للمؤسسووات والجمعيووات الخيريووة أن تخوواطر ،وأن تبووين األفكووار الناجحووة ،وأن تنش و
أسواقال جديدة لم تكن موجودة من قبل (ص .)11
القت المشاركة المتزايدة فوي األعموال الخيريوة رواجوال كبيو الر .هوذا علوى الورغم مون ظهوور األبحواث التوي
تشكك في فاعلية األعمال الخيرية ونطاقها وكفاءتها واسوتدامتها ،وأثور األعموال الخيريوة المعتمودة علوى السووق
فووي التعلوويم األساسووي .ومووع هووذا فووإن موون السووهل أن نوورى لمووا تُعوود األعمووال الخيريووة الكبيورة جذابووة .وفووي تقوودير
جيفر ساكس ( )2015يمكن تجسير كل الفجوة المالية الخاصة بتغطية التعليم حتى المرحلوة الثانويوة الودنيا،
إذا قدم أغنى  80شخصال في العالم ما نسبته  %1فقط من ثروتهم كل سنة.
ولكوون موواذا نعوور عوون المشوواركة فووي األعمووال الخيريووة فووي مجووال التعلوويم فووي دول الجنوووب العووالمي؟
تكش

أبحاثي ومراجعاتي األخيرة عن فجوات جدية يجب التفكير بها(.)17

الحجوة في البيانات
من الصعب تتبع اإلمكانيات المدركة األعموال الخيريوة الدوليوة والجنوبيوة المحليوة .فالمصوادر المتووفرة
لتحليل مشاركة األعمال الخيرية في دول الجنوب العالمي مجزأة وغير كاملة .وعلى الورغم مون زيوادة الفواعلين
في األعمال الخيرية على الصعيد الدولي وعلى صعيد دول الجنوب العالمي ،فإن من الصعب متابعة عوددهم
المحدد ونشاطاتهم في مجال التعليم (والقطاعات األخرى).
وعلى الرغم من وجوود بعوض شوبكات األعموال الخيريوة اإلقليميوة والعالميوة ،فهوي ليسوت جميعوال مهتموة
بجمووع البيانووات .فثمووة معلومووات أكثوور نسووبيال حووول نشوواط المؤسسووة األمريكيووة الخاصووة ،وحووول بعووض القوووى
جمع ال يمكن مقارنتها بغيرها بشكل عوام ،ويوتم تحوديثها
الناشجة خصوصال الهند والصين .ولكن البيانات التي تُ َ
بطريقة عشواجية مع بعض االسوتثناءات (مركوز المؤسسوة بشوكل خواص) .قود يحصول هوذا جزجيوال بسوبب التووتر
في شفافية العمليات في قطا العمل الخير  ،ولكنه أيضوال مورتبط باالخت فوات الهيكليوة فوي السوياقات المحليوة
والتحديات والطموحات واآلليات التي تواجهها.
)(17

هذا العمل جزء من مشرو بحثي كبير ‘Right to Education and the Emergence of Non-state Private Actors :يموله مجلس
البحوث الكند للعلوم االجتماعية واإلنسانية.
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الحجوة في التمويل :التعليم العالمي في مقابل الصحة العالمية
فشوول التعلوويم العووالمي فووي جووذب اهتمووام االسووتثمار الخيوور الوودولي مقارنووة بالصووحة العالميووة .ووفق وال
لبيانووات مركووز المؤسسووة ( )2014ال ت وزال مبووادرات الصووحة العالميووة التووي تضووطلع بهووا المؤسسووات األمريكيووة
الخاصووة تتفوووق علووى التعلوويم ،وهووي فجوووة تتسووع مووع موورور الوقووت .وتشووير البيانووات إلووى أن الصووحة تلقووت عووام
 2012أكثوور موون  700.6مليووون

موون المووند الدوليووة فووي مقابوول  156.1مليووون

للتعلوويم ،وبووذلك تتجوواوز

الص ووحة التعل وويم ب و و  4.5أض ووعا  ،وب ووين ع ووام  2002و 2012حص وول التعل وويم عل ووى زي ووادة بس وويطة (113.6
مليووون

إلووى  156.1مليووون ) ،فووي حووين نووال قطووا الصووحة زيووادة أكبوور بكثيوور ،موون  242مليووون

إلووى

المسوتويات الحاليوة .وباإلضوافة إلوى هوذا ،هنواك سونوات ( 2006و )2011حظيوت خ لهوا الصوحة بزيوادة فووي
االستثمار ،وصلت إلى  10مرات أكثر من االستثمار في التعليم.
لووم يو َور التعلوويم العووالمي قووط مبووادرات مشووابهة يرعاهووا الفوواعلون فووي القطووا الخيوور  .ويعووزى الكثيوور موون

النشاطات الخيرية في الصحة العالمية إلى مشاركة المانحين الدوليين العمالقة الكبيرة لدعم الصوندوق العوالمي
لمكافحووة موورض اإليوودز وموورض السوول وموورض الم ريووا ،والتحووال

العووالمي حووول اللقاحووات والتحصووين ،وكوول

منهمووا تقوووده مؤسسووة بيوول وميلينوودا غووايتس بشووكل كبيوور .وقوود سوواهمت مؤسسووة غووايتس أو تكفلووت بمبلووت 1.4
مليوار للصوندوق العوالمي (الصووندوق العوالمي  )2015و 2.5مليوار
(التحووال

العووالمي للقاحووات والتحص وين .)2015 ،بالمقابوول ،وعلووى خ و

للتحووال

العوالمي للقاحوات والتحصووين

الب ورامج المحليووة ،حيووث يخصووص

 %84.9من النفقات للتعليم فوي عوام ( 2012ممثلوة ب و %12.6مون جميوع النفقوات) ،فوإن مؤسسوة غوايتس لوم
تدعم التعليم في برنامجها العالمي للتنمية (مؤسسة بيل وميليندا غايتس.)2012 ،
تجسير الحجوة؟ النشاطات الخيرية الجنوبية في دول الجنوب العالمي
إذا حولنووا اهتمامنووا نحووو المشوواركة الخيريووة الجنوبيووة التووي يضووطلع بهووا الفوواعلون فووي دول الجنوووب،
فسوندرك أن فهمنوا لألنشووطة الخيريوة فووي مجوال التعلويم علووى المسوتوى العووالمي قود يكوون قصووير النظور .وتشووير
العديود موون التقووارير إلوى أن قطووا التعلوويم فوي العديوود موون دول الجنووب العووالمي يووأتي أوالل أو ثانيوال فووي أولويووات
المؤسسات الخيرية المحلية .وقد لوحظت أهمية األنشطة الخيرية المحلية في مجال التعليم في أمريكا ال تينية
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ودول جنوب الصحراء األفريقية والصين والهند ودول متعددة في جنوب شرق اسيا ودول المحيط الهادئ .وتوم
تسليط الضوء على دول البريكس خصوصال ،فهي تجنوي علوى الصوعيد المحلوي موا قود يسوميه الوبعض إيورادات
األعمال الخيرية من التنميات االقتصادية األخيورة .أ يبودو أن لوديهم قاعودة جديودة للموانحين األصوغر عمو الر،
والذ يهتمون بالهد

ويركزون على االستراتيجيات.

أظهرت قواجم معهد هورون للعمل الخير الصيني من عام  2011إلوى عوام  2013التعلويم علوى أنوه
واحد من أهم قضايا الجمعيات الخيرية المحلية وهذا بازدياد مستمر .وقد أشار عدد من المصادر التوي تبحوث
فووي األعمووال الخيريووة ونشوواط المؤسسووات المحليووة فووي الهنوود إلووى أن التعلوويم يحظووى بنصوويب األسوود موون الوودعم.
ويشير تقرير معهد هورون إلى أن  31هنديال تبرعوا بأكثر من  100مليوون روبيوة ( 1.6مليوون ) فوي السونة
المالية عام  .2012وكان التعليم القضية األهم ،إذ حظي بو 122مليوون روبيوة ( 1.9مليوون ) .ويوأتي أكثور
من ث ثة أربا هوذا المبلوت مون المواند المحلوي العمو ق ازيوم بريمجوي رجويس إدارة شوركة تكنولوجيوا المعلوموات
ويبرو ( )Wiproومؤسس مؤسسة ازيم بريمجي التي تركز على التعليم االبتداجي في الهند.
في حين قد تكوون المشواركة الخيريوة فوي التعلويم واعودة بعوض الشويء ،تعود البيانوات والبحووث المقارنوة
ح ووول ه ووذا القط ووا ف ووي دول الجن وووب الع ووالمي الت ووي يض ووطلع به ووا الف وواعلون المحلي ووون ،والقيم ووة الت ووي يض وويفها
الفاعلون من دول الشمال العالمي قليلة جدال .وثمة معلومات قليلة حول نطواق النشواطات ومشواركة القطاعوات
الفرعية داخل مجال التعليم واالستدامة الطويلة األمد للمبادرات.
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التمويل القائم على النتائج لتوزيع الموارد بحاعلية في أنظمة التعليم في األقاليم الضعيحة
بيت فروغ وأليندا بوش ،كوردايد (المنظمة الكاثوليكية لإلغاثة والمساعدات التنمية) ،الهاي
البريد اإللكترونيPiet.Vroeg@cordaid.nl ; Alinda.Bosch@cordaid.nl :

المصطلحات الرئيسية :التمويل القاجم على النتاجج ،كوردايد ،تقوية نظام التعليم ،المساءلة.
الملخص :تطبق كوردايد التمويول الوذ يعتمود علوى النتواجج ،وهوو نظوام مبتكور للودفع والمسواءلة ،لتقويوة أنظموة
التعليم في األقاليم األكثور ضوعفال واألكثور تهميشوال فوي العوالم .وموع أن فواجود التعلويم كبيورة جودال ،إال أن موا يقودر
بو 72مليون طفل ليس لديهم سبل للحصول على التعليم ،خصوصال في المناطق الضعيفة والمناطق المعرضوة
للن ازعوات .ولكون إذا لوم ي ارفووق االلتحواق بالمودارس تعلوويم جيود ذو صولة بوالواقع ،فسوويظل الطفول خوالي الوفوواض.
يتوورك العدي وود موون األطف ووال الموودارس دون الحص ووول علووى المه ووارات التووي تمك وونهم موون الحص ووول علووى عم وول.
واألسووباب الرجيسووية التووي تحووول دون الحصووول علووى تعلوويم جيوود هووي التمويوول غيوور الكووافي المووزمن ،والفشوول فووي
تنظوويم نظووام التعلوويم العووام ،واسوواءة اسووتخدام الم ووارد الشووحيحة (األموور الووذ ينووتج عنووه خسووارة النظووام) .ويركووز
منهج كوردرايد على هذه القضايا.
كوردايود منظموة دوليوة هولنديوة غيور حكوميوة لجغاثوة والمسواعدة التنمويوة .وتتمثول مهموة وحودة الطفوول
والتعليم في كوردايد بالمساهمة في خطة التعليم للجميع ،عن طريق تقوية أنظمة التعليم في جمهوريوة الكونغوو
الديمقراطيووة وجمهوريووة أفريقيووا الوسووطى وبورونوود وموواالو  .نحوون نووؤمن بووأن التوودخ ت فووي الموودارس وأنظمووة
التعلوويم ككوول موون شووأنها أن تووتمخض عوون نتوواجج ،حووين يشووارك جميووع المعنيووين ويلتزمووون بمسووؤولياتهم .ويتمثوول
المعنيون بو ازرة التربية ومفتشي المدارس ومدير المدارس والمعلمين والمجتمع (الذ يمثله األطفوال وأسورهم).
وتتوافق برامجنا التعليمية مع خطط التعليم الوطنية الصادرة عن و ازرة التربية والتعليم.
وللوصووول للتغي ورات المطلوبووة تسووتخدم كوردايوود التمويوول القوواجم علووى النتوواجج ،وهووو نظووام مبتكوور للوودفع
والمساءلة نستخدمه لتحسين التعليم ،وكذلك الصحة ،ومؤخ الر األمن وأنظمة العدالة .وعلى عكس نظام التمويل
التقليوود القوواجم علووى الموودخ ت ،فووإن نظووام التمويوول القوواجم علووى النتوواجج يحتوواج إلووى ربووط مباشوور بووين التمويوول
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والنتاجج .وفي بورامج التعلويم التوي تعتمود علوى التمويول القواجم علوى النتواجج ،ال تتلقوى المودارس دفعوات ماليوة إال
بعد تحقيق النتاجج واثباتها .ويتم تحفيز المدارس على تسجيل الط ب المهمشين والحفاظ عليهم ،مثل الفتيوات
واأليتام واألطفال ذو االحتياجات الخاصة ،وتحسين جودة خدمات التعلويم التوي يتلقونهوا ،وجعلهوا أكثور صولة
بالواقع (تحسين فن التعليم وعلم التربية والبيجة التي يتم فيها التعلم).
يعتموود التمويوول القوواجم علووى النتوواجج علووى توزيووع المهووام بووين المشووتر (أ المنظمووة التووي تتعاقوود مووع
ويودفع للمودارس عون طريوق
المدرسة/المزود) والمونظم (مفتشوي و ازرة التربيوة) والموزود (المودارس) والمجتمعواتُ .
صندوق مركز (و ازرة المالية على سبيل المثوال أو صوندوق الموانحين) ،بينموا يثبوت المشوتر توصويل الخدموة

علووى المسووتوى المحلووي ويتعهوود بهووا .ويوونظم توزيووع المهووام عوون طريووق سلسوولة موون العقووود التووي تحوودد بشووفافية
الخودمات والجووودة المتوقعووة ،ومون المسووؤول عنهووا (المودارس أو سوولطات التفتوويش التابعوة للمقاطعووات والموودارس
المحلية ومنظمات التحقيق المستقلة).
بشووكل عووام ،تكل و

كورد اريوود ش وريكال محلي وال ليلعووب دور المشووتر أمووام وكوواالت تنميووة العقووود والتحقووق.

وتتفوواوض هووذه الوكوواالت وتتعاقوود مووع الموودارس المسووتهدفة حووول مؤش ورات أداء التمويوول القوواجم علووى النتوواجج.
وشووهريال ترصوود هووذه الوكوواالت وتوودقق نتوواجج الموودارس المتعاقوود معهووا بدقووة ،فووي الوقووت الووذ يرصوود فيووه مفتشووو
المدارس جودة التعليم.
كذلك يشمل التمويل القاجم على النتاجج مسحال لتقييم مستوى رضا المستفيديدن .وتستخدم نتاجج المسد
للتزويوود بالتغذيووة الراجعووة حووول أداء موودير الموودارس والمعلمووين .واذا كووان مسووتوى الرضووا متوودنيال (جوودال) يتوقو
الوودفع .وتماشوويال مووع السياسووات ال مركزيووة تُعطووى الموودارس اسووتق لية لتخصوويص العواجوود الماليووة فووي الخطووط
المدرسووية ،بالطريقووة التووي يرونهووا مناسوبة (توظيو

موووظفين إضووافيين أو شوراء موواد تدريسووية أو تحسووين سووكن

المعلمووين إلووى غيوور ذلووك) .وتحفووز االسووتق لية علووى الريووادة وتمكوون موودير الموودارس موون إيجوواد حلووول خ قووة
للتحووديات العمليووة وتطبيقهووا ،مثوول التزويوود بالطاقووة وبنوواء الحمامووات وتيسووير وصووول األطفووال ذو االحتياجووات
الخاصة إلى البنايات.
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ُيعد التمويل القواجم علوى النتواجج فاجضوال بالنسوبة لمجموو المووارد الماليوة لمدرسوة موا ،ويعوادل موا يقوارب

 %20كحوود أقصووى موون الميزانيووة العامووة للمدرسووة .وتماشوويال مووع الخطووة االجتماعيووة لكوردايوود ،يسوومد التمويوول
الق وواجم عل ووى النت وواجج لل وودعم لحك ووومي بتحفي ووز الج ووودة أو ب ووالتعويض لتح وود الظ وورو

(مث وول البيج ووة الناجي ووة أو

الخط ورة) .وموون خ و ل هووذا الوودعم ،موون الموورجد أن يبقووى مووديرو الموودارس والمعلمووين (بوودالل موون االنتقووال إلووى
مدراس في مواقوع أفضول) ،وأن يزيودوا مون جهوودهم لتسوجيل األطفوال المهمشوين ،وحموايتهم مون خطور التوقو
عن الدراسة.
ثمووة إدراك مت ازيوود لنجوواح ب ورامج التمويوول القوواجم علووى النتوواجج .ففووي جنوووب كيفووو فووي جمهوريووة الكونغووو
الديمقراطية 68.000 ،طفل ملتحق بالمدارس االبتداجية والثانوية التي تعمل بنظام التمويل القاجم على النتاجج.
وتشمل هذه المجموعة األيتام واألطفال ذو االحتياجات الخاصة .وفي جمهورية أفريقيا الوسطى ،نعيد تأهيل
 80مدرسووة عانووت موون الشووغب موون خ و ل التمويوول القوواجم علووى النتوواجج .وبنهايووة هووذا العووام نطموود إلووى وجووود
 50.000طفوول ملتحووق فووي الموودارس االبتداجيووة المشوومولة فووي برنامجنووا للتمويوول القوواجم علووى النتوواجج .ومووؤخ الر،
تبنت و ازرة التربية في جمهورية أفريقيا الوسطى التمويل القاجم على النتاجج كسياسة وطنية.
بعيدال عن هذه النتاجج الواقعية ،تساهم برامج التمويل القاجم على النتاجج في العديد من األهدا

العليا:

 .1عق وود اجتم وواعي مق وووى ب ووين المؤسس ووات الحكومي ووة والم وودارس والمجتم ووع الم وودني ،نتيج ووة لزي ووادة المس وواءلة
والهياك وول الش ووفافة واالس ووتق لية عل ووى المس ووتويات ال مركزي ووة و .2تقوي ووة التو ورابط االجتم وواعي نتيج ووة لش وومولية
التعليم .ونأمل أن يزيد هذا من التسامد وأن يساهم في عملية تحقيق الس م و .3ازدياد االعتماد على النفس
وتقدير الذات لدى األطفوال الوذين يتلقوون التعلويم وقود يحسون هوذا مون تطوورهم االقتصواد واالجتمواعي الحقوال
ومن احتمالية تمتعهم بمقومات عيش كريم.
نؤمن بقوة بأن خطة التعليم للجميوع تحتواج للمعالجوة بطريقوة نظاميوة ،وأن منواهج التمويول القواجم علوى
النتاجج يجسد إمكانية واقعية لمعالجة أوجه القصور في أنظمة التعليم .ونهود

إلوى إجوراء بحووث إليجواد دليول

علووى أن أنظمووة التعلوويم تصووبد أكثوور فاعليووة موون حيووث التكلفووة ،موون خو ل التمويوول القوواجم علووى النتوواجج ،حيووث
تعووالج التسوريبات فووي األنظمووة ،وتسووتخدم المووارد بطوورق أكثوور فاعليووة .سووتحتاج البحوووث المسووتقبلية إلثبووات أن
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اليات الرصد والمساءلة الشفافة والفعالة ،التي نضعها كجزء من مناهج التمويل القاجم على الموارد ،هي أيضوال
اليات مستدامة على المدى البعيد.
للمزيد من المعلومات:
https://www.youtube.com/watch?v=F2FtlDEAzUM#t=19
https://www.cordaid.org/en/topics/child-education/

تنمية التعليم والمهارات وتمويلها في األراضي الحلسطينية المحتلة
رندة هنل ،مستشارة ،رام اهلل
البريد اإللكترونيrhilal@optimum.ps :
المصطلحات الرئيسية :الضع  ،األراضي الفلسطينية المحتلة ،تنمية المهارات المهنية والعمل اإلنساني.
الملخييص :تزيوود البيجووة الضووعيفة فووي األ ارضووي الفلسووطينية المحتلووة الطلووب علووى التمويوول الطووارئ علووى حسوواب
تمويل التنمية ،وتهدد جهود الدولة وبناجها المستمر.
إن حالة شبه االعت ار

بفلسطين دوليال كدولة وكذلك بيجتها التي تتص

باألراضي الفلسطينية المحتلة

تعرق ن تنميتها وتزيدان ضعفها ضعفال .وتسعى فلسطين إلى بناء دولتها المستقلة بعد االتفاق الودولي ،واتفواق
أوسوولو الووذ نووتج عنووه تأسوويس السوولطة الفلسووطينية .وتزيوود حالووة الضووع

السياسووي المسووتمر ضووع

األ ارضووي

الفلسطينية المحتلة ،وهي الحالوة التوي وصوفها مكتوب األموم المتحودة لتنسويق الشوؤون اإلنسوانية بقولوه :الوضوع
في األراضي الفلسوطينية عبوارة عون أزموة حمايوة طوال أمودها ،ترافقهوا عواقوب إنسوانية تقودهوا قلوة احتورام جميوع
األط ار

األرضوي المحتلوة مجموعوة مون المخواطر الجديوة المرتبطوة
للقوانون الودولي .ويواجوه الفلسوطينيون فوي ا

بهووذه العواموول ،مثوول تهديوود الحيوواة والحريووة واألموون وتوودمير المنووازل والممتلكووات األخوورى أو تخريبهووا ،والتهجيوور
القسر  ،وتقييد حرية الحركة والوصول إلى سبل العيش ،والنقص في المساءلة واإلص ح الفعال .وتتفاقم هوذه
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التهديودات عوون طريووق عودم قوودرة األطو ار

علوى الوصووول إلووى اتفواق سياسووي يووؤد إلوى إنهوواء احووت ل وصو ار

متواجد منذ زمن ).)18((UN-OCHA, 2014
يسعى الفلسطينون من جهة أخرى لبناء دولة خاصة بهم .وقد وضعت االستراتيجيات الوطنية للسلطة
الفلس و ووطينية لألعو و ووام  2011-2009و 2013-2011و 2016-2014أولوي و ووات اس و ووتراتيجية ض و وومن ه و ووذه
االتجاهوات ،موع جعول تنميوة التعلويم والمهوارات أولويوة ).(PNA, 2011; State of Palestine, 2014
وكانوت الحكوموة قود خصصوت للتعلويم أكثور مون  %19فوي عوام .(State of Palestine, 2015) 2014
وتعتم وود فلس ووطين اعتم ووادال كبيو و الر عل ووى تموي وول الم ووانحين ،ف ووي ظ وول إعاق ووة االح ووت ل االسو وراجيلي بوض ووع القي ووود
والعراقيل ).(World Bank, 2013
تنقسوم مسوواعدة المووانحين المقدمووة للتعلويم بووين :تمويوول السوولطة الفلسوطينية كوودعم للميزانيووة ويتمثوول فووي
دعووم تنمي ووة المش وواريع للسوولطة الفلسطس وونية أو منظم ووات األمووم المتح وودة أو المنظم ووات غيوور الحكومي ووة الدولي ووة
والوطنية وتقديم الدعم لحاالت الطوارئ واإلغاثة عن طريق السلطة الفلسطسنية أو المنظمات غير الحكومية
أو تطبيقهووا مباشورة موون قبوول المنظمووات الدوليووة أو المانحووة .ويغطووي الوودعم المقوودم للميزانيووة الرواتووب والتكووالي
اإلدارية التي تتمثل بو %19مون الميزانيوة ،فوي حوين يوذهب الودعم المتبقوي إموا للتعلويم بشوكل عوام ،واموا للتعلويم
األساسووي ومرحلووة مووا قبوول المدرسووة والمرحلووة الثانويووة ومووا بعوود المرحلووة الثانويووة .وقوود ازداد الوودعم العووام للتعلوويم
األساسي في السنوات ما بين  2003/2002إلى .(Hilal, 2013) 2010
ولكن ،لم يصل اإلنفاق على تنمية المهارات والتعليم والتدريب المهني من خ ل األشكال المختلفة إال
إلووى  %5موون مسوواعدات التعلوويم ) .(ibidوقوود بلووت إنفوواق الحكومووة علووى التعلوويم المهنووي  %1موون ميزانيووة و ازرة
التربية والتعلويم ،وبلوت اإلنفواق علوى التعلويم والتودريب المهنوي  %0.34مون ميزانيوة الحكوموة ).(Hilal, 2015
كذلك تُعود األونووروا موزودال رجيسويال للتعلويم والتعلويم والتودريب المهنوي ل ججوين الفلسطسونيين فوي خموس منواطق،
بما فيها الضفة الغريبوة وغوزة .ويبلوت المقودار الكلوي للمسواعدات المقدموة لهوم فوي مجوال التعلويم  379ميلوون
في عام .(UNESCO, 2015) 2012
)(18
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.For further info on the oPt: www.ochaopt.org

تأتي جهود نماذج التمويل لقطا التعليم التي يبذلها الموانحون مون أجول بنواء الدولوة وتنميتهوا إموا عون
طريق الدعم المباشر ،أو من خ ل اتفاقيات التمويل المشترك التي تموول األهودا
والتعلوويم العووالي ،موون خو ل اتفاقيووات وأهوودا

االسوتراتيجية لوو ازرة التربيوة

مشووتركة .وقوود مكوون موونهج القطووا الشووامل موون التحووول موون دعووم

المشواريع المحوددة إلوى تركيوز شوامل علوى النظوام ) .(Pettigrew, 2013ويودعم مونهج القطوا الشوامل الوذ
ترع وواه و ازرة التربي ووة والتعل وويم الع ووالي اس ووتراتيجية قط ووا التعل وويم الت ووي دمج ووت جمي ووع العناص وور الت ووي تس ووتجيب
للطووارئ .وفووي غضووون هووذا ،يووتم تنسوويق الوودعم الموجووه للتعلوويم موون خو ل فريووق محلووي للعموول اإلنسوواني ،وهووو
هيجووة لص وونع الق ورار والسياس ووة مكونووة م وون منظمووات األم ووم المتحوودة للعم وول اإلنسوواني ،وترافقه ووا منظمووات غي وور
حكوميووة دوليووة ووطنيووة ،يقودهووا منسووق الشووؤون اإلنسووانية ،بوودعم موون الوحوودة التابعووة لمكتووب تنسوويق الشووؤون
اإلنسانية التي تدعم االستجنافات المشتركة وخطط االستجابة االستراتيجية ).(UN-OCHA, 2015a
سوواهمت جهووود بنوواء الدولووة هووذه فووي بنوواء القوودرات ،وتنمي وة النظووام وتعزيووز اليووات التنسوويق .مووع وضووع
عملي ووات التعل وويم ف ووي مكانه ووا وم ووع الجه ووود الوطنيوووة المس ووتمرة للتنمي ووة ،ف ووإن ض ووع

الس ووياق ف ووي األ ارضوووي

الفلسووطينية يزيوود الطلووب علووى تمويوول الض وراجب ،علووى حسوواب تمويوول التنميووة ،ويهوودد الجهووود المسووتمرة للتنميووة
وبناء الدولة .وقد أظهر تقرير الرصد الدولي لعام  2015أن مؤشرات التعليم تراجعت في السنوات األخيرة في
فلسطين ).(UNESCO, 2015
أخي الر ،كما استنتج تقرير مكتب تنسويق الشوؤون اإلنسوانية التوابع لألموم المتحودة :إن الوضوع العوام هوو
أزمووة تحقيووق األموون مووع تووداعيات إنسووانية سوولبية .وتووأتي هووذه األزمووة فووي األ ارضووي الفلسووطينية المحتلووة نتيجووة
االحووت ل لموودة طويلووة واالعتووداءات المتكووررة ،باإلضووافة إلووى نظووام موون السياسووات التووي تقلوول موون شووأن قوودرة
الفلسطينين على عيش حياة طبيعية مسوتدامة ،وتحقيق/الحصوول علوى حقووقهم كافوة ،بموا فوي ذلوك حوق تقريور
المصير .وإذا تمت إزالة هذه العوامل فسيتطيع الحلسيطينيون تنميية مؤسسياتهم الحكوميية واقتصيادهم دون
الحاجة إلى المساعدات اإلنسانية" ).(UN-OCHA, 2015b
المراجع
)Hilal, R. (2015) The Reality and the Prospects for Financing Vocational Education and Training (VET
in Palestine, paper presented to HHCOT conference on TVET, 15th April 2015.
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Hilal, R. (2013) EFA Skills Development- Palestinian Experience and Recommendations to Post 2015
Goals, paper presented to 12th UKFIET International Conference on Education and Development,
Oxford, UK
Pettigrew, M. (2013) Evaluation of the Education Development Strategic Plan (EDSP 2008- 2012) of the
Palestinian Ministry of Education.
PNA – Palestinian National Authority (2011) National Development Plan 2011-2013 Establishing the
State Building our Future, http://mopad.pna.ps/enp.pdf
State of Palestine (2015) The General Budget Law for the Year 2014. Directorate-General for Budget,
Ministry of Finance, the State of Palestine.
State of Palestine (2014) National Development Plan 2014-2016.
http://www.mopad.pna.ps/en/images/PDFs/Palestine%20State_final.pdf
UNESCO (2015) EFA Global Monitoring Report 2015: Education for All: 2000-2015, Achievements and
Challenges. Paris, UNESCO
UN-OCHA (2015b) Occupied Palestinian Territories- Strategic Response Plan 2015, Jan 2015
UN-OCHA (2015b), Occupied Palestinian Territories- Fragmented Lives-Humanitarian Overview, March
2015, accessed at:
http://www.ochaopt.org/documents/annual_humanitarian_overview_2014_english_final.pdf
UN-OCHA (2014) Occupied Palestinian Territories- Humanitarian Needs Overview 2015, Dec 2014
World Bank (2013) Fiscal Challenges and Long Term Economic Crises. Economic Monitoring Report to
the Ad Hoc Liaison Committee, March 19, 2013
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االبتكارات والدروس المستحادة من التعليم
والتدريب المهني والتقني والمشاريع
الصغيرة
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التمويل والقطاع غير الرسمي
جاك تشارمز ،معهد البحوث للتنمية ،مركز دراسات السكان والتنمية ،جامعة باريس-ديكارت
البريد اإللكترونيjacques.charmes@yahoo.com :
المصطلحات الرئيسيية :القطوا غيور الرسومي ،النشواطات التوي تودر الودخل ،التمويول الصوغير ،إضوفاء الطوابع
الرسمي.
الملخص :إذا كانت معظم المشاريع الصغيرة في القطا غير الرسمي تبدأ نشاطاتها برأس مال محدود مأخوذ
من صواحب المشورو أو مووارد عاجليوة ،فوإن التمويول الصوغير كوان قود كسوب مكانوة مهموة فوي دعوم النشواطات
التي تدر دخ ل عبر العقدين األخيرين من خو ل أمولتهوا ( .)financializationولكون كوان ذلوك علوى حسواب
قيمة التضامن ،التي ما زالت بعيدة كل البعد عن إرضاء حاجات الفقراء حول العالم.
من ووذ ب ووروزه ف ووي بداي ووة الس ووبعينيات أث ووار القط ووا غي وور الرس وومي العدي وود م وون الد ارس ووات والبح وووث ح ووول
مساهمته في التوظي

والناتج المحلي اإلجمالي والنمو ،باإلضافة إلى ظرو

العمل التوي تسوود القطوا غيور

الرسوومي وقدرتووه عل ووى أن يكووون محرك وال خفيو وال للنمووو واإلبوودا  ،وكقاع وودة خفيووة لض وراجب الحكوم ووات التووي تع وود
إيرادات موازنتها منخفضة .وفي وقت الحق ،في الثمانينيات ،بدأ الباحثون في دراسة أبعادها المالية.
كووان أحوود أه ووم خصوواجص القطووا غي وور الرسوومي داجم وال ه ووو عوودم االعتموواد عل ووى المصووادر الخارجي ووة
للتمويوول .وغالب وال مووا يووأتي رأس المووال المحوودود ال و زم إلتاحووة المجووال للبوودء بمشوورو غيوور رسوومي صووغير موون
موودخرات العاجلووة أو موون صوواحب المشوورو  ،ونوواد الر مووا يسووعى المشووغلون غيوور الرسووميين إلووى رصوويد اجتمووان فووي
المرحلووة األوليووة ،ولكوونهم يسووتخدمون بانتظووام رصوويد اجتمووان موون المووزودين المباش ورين اليوووميين أو األسووبوعيين
للسلع التي يبيعونها .وعلى الرغم من هذا فإن الجموع بوين المتطلبوات الضويقة وعودد كبيور مون المشوغلين يكوون
سوقال نشطة ،وهي قاعدة لتنمية التمويل الصغير.
ظهر التمويل الصغير في المجتمعات التقليدية منذ زمن بعيد تحت شكل خطط توفير/اجتموان متعاقبوة
أو نو ٍاد (معروفة باسم مؤسسات التأمين التكافلي في بعض الدول الغربيوة وأفريقيوا الوسوطى) .وظهور فواعلون
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مهمون بين منتص

السبعينيات ومنتص

الثمانينيات ،من بينهم بنوك غورامين الوذ أسسوه محمود يوونس عوام

 ،1983الحاجز على جاجزة نوبل للس م فوي عوام  ،2006كوذلك عملوت رابطوة النسواء العوام ت لحسوابهن فوي
أحمد اباد في والية غوجارات منذ عام  ،1974وينتمي إليها أكثر من  450.000عضوو حتوى اليووم .وتعتمود
مثل هذه المؤسسات وغيرها على الثقة والتكافل وتقودم الودعم لألسور الفقيورة ،وتسواعدها فوي األنشوطة التوي تودر
لها الدخل :ومنذ إبريل  ،2015بدأ ينتمي لبنك غرامين  8،673،257عضوال ( %96،1نسواء) ،وبلغوت قيموة
الصر التراكمي  17منذ بدء عمله ،وبشكل عام يسترد  %98من قيمة القروض.
باإلضووافة إل ووى ه وؤالء الف وواعلين األساسوويين العو وريقين فووي المج ووال ،بوودأت مؤسس ووات التمويوول الص ووغير
اإلس مية تلعب دو الر مهمال (خصوصال في شورق اسويا والشورق األوسوط وشومال أفريقيوا) ،فضو ل عون الحكوموات
الت ووي ازدادت مش وواركتها أكث وور وأكث وور ف ووي تموي وول رأس الم ووال األول ووي (يس ووتهدفون الخو وريجين الش ووباب ال ووذين ال
يعملون في الغالب) ،كطريقة لحل مشكلة البطالوة ،باإلضوافة إلوى تووفير مودخرات صوغيرة ورأس موال لألنشوطة
التووي توودر دخو ل (موون خو ل البورامج المخصصووة لمحاربووة الفقوور) .ومنووذ أن تبووين أن القووروض الصووغيرة مربحووة
بوودأت تجووذب مسووتثمرين دوليووين ،وثمووة تغييوور اخوور حصوول فووي العقوود األخيوور ،وهووو دخووول مؤسسووات التمويوول
الصغير إلى السوق الرأسمالية ،من خ ل شراكات مع البنوك الدوليوة والمسوتثمرين وصوناديق االسوتثمار ،التوي
بدأت تستثمر في سووق التمويول الصوغير بحثوال عون الوربد ،وتغييور بيجوة مؤسسوات التمويول الصوغير ككول .وقود
حظووي البحووث عوون ال وربد توودريجيال باألفضوولية علووى الحووث علووى التكافوول .ولكوون ،هنوواك كثيوورون اآلن يوورون أن
أمولة مؤسسات التمويل الصغير ليست منسجمة مع قيمه األساسية.
للمزيوود عوون هووذا الموضووو انظوور إلووى المرجووع التووالي:

Guérin, 2015, Microfinance and its

.derivatives; Empowering, disciplining or exploiting
المراجع
Guérin, I (2015) La microfinance et ses dérives. Emanciper, discipliner ou exploiter? Demopolis

88

الشركات النمساوية الخاصة كشركاء في توفير التدريب والتعليم المهني في الدول النامية
مارجريتا النجثالير ،المؤسسة النمساوية للبحث في مجال التنمية
البريد اإللكترونيM.Langthaler@oefse.at :
المصييطلحات الرئيسييية :النظووام المووزدوج للتلمووذة الصووناعية ،الشووركات الخاصووة كشووركاء فووي التعلوويم والتوودريب
المهني.
الملخيييص :يبوودو أن توودريب الشووركات النمسوواوية الخاصووة خ و ل العموول فووي الوودول الناميووة والوودول التووي تموور
بمرحلووة انتقاليووة ،الووذ يعتموود علووى النظووام المووزدوج للتلمووذة الصووناعية ،يعوود مسوواهمة مبتك ورة ألنظمووة التعلوويم
والتدريب المهني المحلية ،إذا رافقه تعاون تنمو مناسب.
شهد االهتمام بالنظام المزدوج للتلمذة الصناعية ،وهو شكل تقليد للتعليم والتدريب المهني في النمسا
والبلودان األخوورى المتحدثوة باللغووة األلمانيووة ،نمووال دوليوال بسوبب معوودالت البطالووة العاليوة لوودى الشوباب فووي العديوود
من الدول .وفي الوقت ذاته يزداد تعاون وحدة التعاون اإلنماجي النمساو مع الشركات النمساوية الخاصة فوي
مجووال تنميووة القطووا الخوواص .وقوود سوواهم هووذان العووام ن فووي نمووو مسوواهمة الشووركات النمسوواوية الخاصووة فووي
توفير التعلويم والتودريب المهنوي فوي الودول الناميوة ،والودول التوي تمور بمرحلوة انتقاليوة .وتحواول البحووث الحاليوة
التووي تجريهووا المؤلفووة فووي المؤسسووة النمسوواوية للبحووث فووي مجووال التنميووة أن تحلوول هووذه النشوواطات واثارهووا علووى
التعاون التنمو  .وتتناول هذه الورقة بعض النتاجج األولية.
النظام المزدوج للتلمذة الصناعية
يعوود النظووام المووزدوج للتلمووذة الصووناعية فووي النمسووا والوودول المتحدثووة باللغووة األلمانيووة نظام وال لووه سوومعة
طيبة ،نظ الر لصلته بالواقع وجودته ،من حيوث التودريب علوى المهوارات .وخ فوال لمعظوم نمواذج التعلويم والتودريب
المهني ،فهو يحتو علوى خطوة تودريب مصواحبة لوه ،تعتمود علوى أن يكوون التودريب بنسوبة  %80فوي الشوركة
و %20فووي الموودارس المهنيووة .ويفتوورض أن يتوووفر للخوريجين فوورص جيوودة فووي سوووق العموول ،وأن يسوواهموا فووي
اإلنتاجية االقتصادية ،بفضل المستويات العاليوة للمهوارات التوي اكتسوبوها .وفوي ظول األزموة الدوليوة للوظواج ،
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يبدو أن األداء الجيد للدول المتحدثة باللغة األلمانية ،من حيث توظي

الشباب ،يثبوت فاعليوة النظوام الموزدوج

وكفاءته .كذلك تعد حصة الشركة الكبيرة في تكلفة التدريب ميزة عظيمة أخرى.
ولكوون غالب وال مووا يووتم التغاضووي فووي النقاشووات العامووة عوون اإلطووار المؤسسووي واالجتموواعي واالقتصوواد
الخاص بالنظام المزدوج .والمبدأ األساسي المنظم المعتمد ليس بالتحديد ازدواجية أماكن التعلم ،بل المصوطلد
المهني بيرو

أ المهنة .ويرتبط بيرو

بفهم شامل لعملية العمالة ،والمهارات التي تتطلبها أكثر مما هو

مفتوورض ف ووي نم وواذج المه ووارات المكتس ووبة م وون العم وول ،والموزع ووة عل ووى مهم ووات مح ووددة ،كم ووا ه ووو ف ووي النم وووذج
اإلنجلوساكسوووني .باإلضووافة إلووى هووذا ،يشووير بيوورو

إلووى نمووط محوودد للتنظوويم االجتموواعي للعمالووة فووي الوودول

المتحدثووة باللغووة األلمانيووة ،يعتموود علووى عقوود اجتموواعي يشوومل جميووع المعنيووين بمووا فوويهم الحكومووة والشووركات
الخاصة وممثلو العمال .باختصار ،النظام الموزدوج متجوذر فوي السوياق االجتمواعي واالقتصواد المحودد ،مموا
يلقي ظ الل من الشك حول قابليته ل نتقال والتحول.

نتائج البحوث األولية
علووى الوورغم موون هووذا ،بوودأ عوودد أكبوور موون الشووركات النمسوواوية يشووارك فووي توودريب علووى المهووارات شووبيه
بالنموذج المزدوج في الدول التي أسست فروعال محلية .وتقع البلدان المستهدفة غالبال فوي وسوط أوروبوا وجنووب
شرقها ،وكذلك في اسيا والعالم العربي وأمريكا ال تينية .وتمول وحدة التعاون النمساو اإلنماجي قد الر كبي الر من
األنشطة التدريبية جزجيال ،في محاولة لتشكيل تآزر بين االستثمار في الشركات الخاصة والتعاون التنمو .
وبما أن معظم المشاريع بدأت مؤخ الر ،ف تتوفر تقييمات ،والودروس المسوتفادة مون التجربوة نوادرة .وموا
يمكن قوله حتى اآلن إن دوافع الشركات إما الطلب على العمالة المواهرة غيور المتووفرة محليوال ،أو الحاجوة إلوى
االسوتجابة للمسووؤولية االجتماعيوة للشووركات .وفووي أغلوب األحيووان تقودم الشووركات التقووارير حوول النتوواجج الجيوودة،
مون حيوث االهتموام العوالي بووالمراهقين وأسورهم .وتتضومن الصوعوبات التوي تووتم مواجهتهوا الفهوم المختلو
وثقافات العمل والمحيط المؤسسي والقانوني المعاكس وتدفق القوى المدربة حديثال.
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للووتعلم

وضووعت وحوودة التعوواون اإلنموواجي النمسوواو خطووة تمويوول محووددة ل سووتثمار فووي الشووركات الخاصووة فووي
الدول النامية والدول التي تمر بمرحلة انتقالية .وقد أصبحت هذه الخطة مصودر التمويول الرجيسوي الوذ يمكون
الشوركات النمسواوية مون تقوديم الطلوب للتودريب علوى المهووارات فوي تلوك الودول .ومنوذ تجربوة ألمانيوا ،وبقودر أقوول
تجربة سويسرا ،في نقل نقاط النظام المزدوج التي كان لها نتاجج محدودة ،تؤكد سياسة وحودة التعواون اإلنمواجي
النمسوواو فووي هووذا المجووال أنووه ال بوود موون أخووذ السووياق المحلووي بعووين االعتبووار .وبوودالل موون نقوول النظووام المووزدوج
بأكملووه ،ينبغووي فقووط نقوول عناصوور محووددة عنوود الحاجووة إليهووا .وموون ثووم تشوومل معووايير تمويوول التعوواون اإلنموواجي
النمسواو دمووج تودريب الشووركة فووي النظوام الوووطني للتعلوويم ،فضو ل عوون عودد موون العواموول األخورى التووي تضوومن
التوجه نحو الطلب واالستدامة التي لها صلة بالواقع االجتماعي.
أسئلة محتوحة
اعتمووادال علووى المعلومووات المتوووفرة إلووى اليوووم ،فووإن النموووذج المووزدوج للتلمووذة الصووناعية ،الووذ تقدمووه
الشركات النمساوية في الدول النامية والدول التي تمر بمرحلوة انتقاليوة ،يبودو مسواهمة أكبور قيموة وابداعيوة فوي
توفير التعليم والتدريب المهني في تلك الدول .ولكن ال يزال هناك عدد من األسجلة مرتبطة بالنظام والمحتوى.
وفيمووا يتعلووق بمسووتوى النظووام ،فووإن معظووم مش وواريع التعلوويم والتوودريب المهنووي المدروسووة صووغيرة ج وودال
ومحدودة جدال ،ألن لها أث الر نظاميال قاب ل للنقل .ومع أن ربطه بالشركات المحلية جزء مون معوايير تمويول وحودة
التعاون اإلنماجي النمساو  ،فلم ُي َثبت بعد أل درجة يمكن نشر هذا النو من التودريب فوي الشوركات المحليوة.
كذلك يبدو من غير الواقعي أنه يمكن تنميوة التغييور علوى أنظموة التعلويم والتودريب المهنوي اإلقليميوة والوطنيوة،

مون خو ل هووذه الموداخ ت المحوودودة .وفقوال لوذلك ينشووأ خطور أساسووه أن تمويول هوذه المشوواريع للتعلويم والتوودريب
المهنووي يفيوود الشووركات النمسوواوية المختصووة ،بوودالل موون تنميووة أهوودا

طويلووة األموود .وفووي حووين يسووتحق التوودريب

على المهارات داخل الشركات في الدول النامية الثناء بحد ذاته ،يبدو من الصعب أن يمولوه صوندوق التعواون
اإلنماجي النمساو  ،بدالل من مصادر نمساوية أخرى لتمويل الشركات.
وبشووكل عووام فووإن الس وؤال المطووروح هووو تحووت أ ظوور يكووون موون المنطقووي تقووديم عواموول موون نظووام
التعلويم والتوودريب المهنوي المعتموود علووى مصوطلد بيوورو
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فوي الوودول الناطقووة باللغوة األلمانيووة إلوى بيجووة مختلفووة

تمامال ،مون حيوث التعلويم والمؤسسوات والظورو

االجتماعيوة واالقتصوادية؟ أوالل ،النظوام الموزدوج ،مثلوه مثول أ

مو وونهج اخو وور للتعلو وويم والتو وودريب المهنو ووي ،يجو ووب النظو وور إليو ووه علو ووى أنو ووه أحو وود عناصو وور مجموعو ووة واسو ووعة مو وون
االسووتراتيجيات االقتصووادية واالجتماعيووة واسووتراتيجيات سوووق العموول .وعنوود أخووذها علووى حوودة نجوودها ال تحوول
مش وواكل التعل وويم والت وودريب المهن ووي ،وال مش وواكل التوظيو و

واإلنتاجي ووة ف ووي ال وودول النامي ووة .وم وون ث ووم يب وودو م وون

الض وورور أن ي ارف ووق ت وودريب النظ ووام الم ووزدوج ف ووي ال وودول النامي ووة وال وودول الت ووي تم وور بمرحل ووة انتقالي ووة ت وودخ ت
حساسووة ،تجوواه السووياق علووى مسووتوى النظووام ،تهوود

إلووى توجيووه المعنيووين المحليووين ،بوودالل موون نقوول األنظمووة

الحاليووة .ثانيوال ،وهووو أكثوور أهميووة ،يجووب أن ننظوور إلووى العاموول المهووم فووي النظووام المووزدوج فووي العقوود االجتموواعي
حيث يتواجد النظوام أكثور مون التركيوز علوى التودريب فوي أمواكن العمول .واال فوإن الخطوورة تظول متمثلوة فوي أن
التمويل من أجل التعليم والتدريب المهني يعتمد على نموذج مزدوج ،ينتهي به المطا

إلوى أنوه دعوم لشوركات

الدول النامية.
المراجع
Maurer, M. and Gonon, P. (eds) (2014) The challenges of policy transfer in vocational skills development.
National Qualifications frameworks and the dual model of vocational training in international
cooperation. Bern: Peter Lang.
Langthaler, M. (forthcoming) The transfer of the dual model of vocational education in developing and
transition countries. The case of Austria. ÖFSE Working Paper

92

تعاون المانحين الناشئين في التعليم

93

جذب المانحين العرب نحو تمويل التعليم العالمي
ميساء جلبوط ،بروكينجز ،أبوظبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة
البريد اإللكترونيmjalbout@gmail.com :
المصطلحات الرئيسية :تمويل التعليم ،المانحون غير التقليديين ،المساعدات العربية.
الملخيييصُ :يعوود المووانحون العوورب مسوواهمين مهمووين فووي التعلوويم وطني وال واقليمي وال وعالمي وال .وتطوورح هووذه الورقووة
القضووية لمجتمووع التعلوويم ،لجووذب المووانحين العوورب األساسوويين بفاعليووة فووي معالجووة الفجوووة فووي تمويوول التعلوويم

العالمي.
فيمووا يتعلووق بو و 120مليووون طفوول مسووتبعد عوون التعلوويم االبتووداجي والثووانو  ،فووإن االلتحوواق بتعلوويم يمتوواز
بالجودة سيحدث فرقال رجيسيال في ما إذا كانوا سيعيشون حياة امنة صحية ومزدهرة أو أن يحاصوروا فوي حلقوات
مفرغة من عدم األمان والمرض والفقر .وفي حين ينهوي صونا القورار خطوة مرحلوة موا بعود عوام  ،2015فوإن
لديهم فرصة لتكثي
في المدن أو األريا

تركيزهم على األطفال األكثر حاجة للتعلويم -ال ججوين الوذين يعيشوون فوي األحيواء الفقيورة
واألطفال ذو االحتياجات الخاصة والفتيات.

إن أحوود التحووديات الرجيسووية التووي تواجووه توووفير التعلوويم لألطفووال األكثوور حرمان وال فووي الوودول الفقي ورة هووو
تجسووير الفجوووة السوونوية فووي التمويوول التووي تبلووت  38مليووار

-وهووي فجوووة يووزداد اتسوواعها كلمووا يووزداد تخفوويض

المانحين التقليديين تمويلهم للتعليم .وينبغوي أن يكوون جوذب الموانحين مون االقتصوادات الناشوجة والودول الناميوة
بطريقة أفضل جزءال من المضي قدمال.

وكموا هوو موضود فوي ورقوة إشوراك الموانحين العورب فوي تمويول التعلويم العوالمي ( The Case for
 ،(Jalbout, 2014) )Engaging Arab Donors in Financing Global Educationفإنوه ينبغوي
أن يكون المانحون العرب جزءال مون النقواش العوالمي حوول جموع األمووال ،وتخصويص األمووال الحاليوة للتعلويم،
بطريقووة أكثوور فاعليووة .وقوود اتضوود موون مراجعووة الوودعم المقوودم للتعلوويم بووين عووام  2010و ،2012الووذ قدمووه مووا
يقارب  200مؤسسة عربية مانحة -من مؤسسات مالية متعددة األط ار
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إلى مؤسسوات دينيوة محليوة -اتضود

أن المووانحين العوورب مسوواهمون مهمووون فووي التعلوويم علووى الصووعيد الوووطني واإلقليمووي والعووالمي .وهنوواك خمسووة
مجاالت واعدة لمشاركة المانحين العرب:
أوالل :المؤسس ووات الخيري ووة الديني ووة .يع وود التعل وويم ث وواني أكب وور ش ووكل م وون أشو وكال الوقو و
المؤسسوات الدينيوة .ومنوذ القوورن  12مولوت هوذه األوقووا

اإلسو و مي بع وود

الموند والكتوب والمكتبووات ورواتوب المعلموين .وال يوزال

ويعود هوذا
العطاء الديني يركز على التعليم مثل تعليم األطفال الفقراء واليتامي داخل الوطن العربوي وخارجوهُ .

التقليوود اليوووم أقوووى موون أ وقووت مضووى -األموور الووذ يجعوول المنظمووات اإلس و مية شووركاء مهمووين فووي تطبيووق
التعليم وتمويله في العالم العربي وخارجه.
ثانيوال :المسوواعدة اإلنماجيوة الرسوومية .التزموت منظمووات المعونووة العربيوة الثناجيووة والمتعوددة األطو ار
عام  2010و 2012بودفع موا يقوارب مليوار

بووين

للتعلويم العوالمي .ويمتود االسوتثمار العربوي ،والموند والقوروض،

في التعلويم عبور العوالم (مون اسويا إلوى دول الصوحراء األفريقيوة) ،ويغطوي العديود مون قطاعوات التعلويم الفرعيوة.
وقد ُخصص نص

هوذه المسواعدات إلوى التعلويم الثوانو والتعلويم موا بعود الثوانو  ،بينموا ُخصوص الثلوث تقريبوال

إلى التعلم المهني .أما التعليم األساسوي فلوم يخصوص لوه سووى الربوع .وفوي الوقوت الوذ توأتي فيوه المسواعدات

العربية للتعليم كبيرة ،فإن هناك فرصال كبيرة إلعادة توجيه بعض هذا التمويل من أجول تورك أثور أكبور .ويمكون
تحقيق هذا عن طريق تقوية ومجاراة األولويات حول خطة مرحلة ما بعد عام .2015
ثالثال -التأييد الملكيُ .يعد التعليم من األولويات العليا للعاج ت الملكية العربية التي أنشأت مؤسسات

خيرية .وقد اشتركت أكثر من  30مؤسسوة ملكيوة علوى األقول فوي واحود مون القطاعوات الفرعيوة للتعلويم ،وتركوز
خمس من هذه المؤسسات حصوريال علوى التعلويم .وبوجوود مصوادر ماليوة ونمواذج تشوغيل متنوعوة ،تركوز بعوض
هووذه المؤسسووات علووى حووق االلتحوواق بووالتعليم والجووودة علووى نطوواق محلووي ،بينمووا تركووز مؤسسووات أخوورى علووى
التعليم األساسي في اسيا وأفريقيا .وفي حوين يسوعى مجتموع التعلويم العوالمي إلوى إيجواد شوركاء وموانحين جودد،
غالبال ما تجذب المنظمات الملكية شبكة وموارد ذات إمكانيات عالية.
رابع وال -القطووا الخوواص .أدى الطلووب المت ازيوود علووى الخ وريجين المه ورة ،إلووى جانووب فوورص ال وربد التووي
تتحقق عن طريوق تووفير تعلويم خواص عوالي الجوودة ،إلوى تقريوب القطوا الخواص مون التحوديات التوي يواجههوا
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التعليم في الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وفي حين توجد زيادة في عدد الشوركات التوي تشوترك فوي النشواطات
الخيريووة ،بمووا فووي ذلووك المؤسسووات التجاريووة والمؤسسووات العاجليووة التووي ُبنيووت موون الثووروة التجاريووة ،توجوود أيض وال
حاجة أكبر للمزيد من الشوركات ،ل نتقوال مون دعوم التعلويم كمسوؤولية اجتماعيوة إلوى شوراكات رابحوة مهموة فوي

جميع األصعدة.
خامسال -المغتربون/الشتات .يعد العرب فوي الغربوة شوركاء قيموين فوي فهوم التعلويم ودعموه فوي المنطقوة
العربيووة .والمغتربون/الشووتات فعووالون جوودال ،ال سوويما فووي أوقووات األزمووات والصوراعات -يحشوودون المووارد بشووكل
سريع ويسوتثمرون فوي نموو بلودهم األم .ال بود للمجتموع العوالمي للتعلويم أن يشورك العورب المغتربين/الشوتات فوي
البلد الذ يعيشون فيه والبلد الذ يفضلون االستثمار فيه.
من المرجد أن يظل المانحون العرب مهموين فوي مسواهماتهم للمسواعدات الدوليوة .فعلوى سوبيل المثوال
واء بووالنظر إلووى الوودخل القووومي اإلجمووالي بالنسووبة إلووى معوودل
تعوود اإلمووارات العربيووة المتحوودة أكثوور المووانحين عطو ل

المسوواعدة اإلنماجيووة الرسوومية للوودخل القووومي اإلجمووالي  %1.25عووام  ،2013متجوواوزين قووادة العووالم السووابقين
مثوول النوورويج والسووويد ،وك همووا كووان لهمووا نسووبة  .%1.07إلووى جانووب توووفير التمويوول ،فووإن المووانحين العوورب

يبحث ووون باس ووتمرار ع وون لع ووب دور أكث وور أهمي ووة ف ووي معالج ووة تح ووديات التعل وويم الت ووي تو وواجههم وطنيو وال واقليميو وال،
باإلضووافة إلووى المسوواهمة فووي الجهووود العالميووة .نحتوواج إلووى المزيوود موون الد ارسووات والح ووار الستكشووا

الفوورص

المحتملة ومعالجة العقبات ،من أجل إشراك المانحين العرب.

المراجع
Jalbout, M (2014) The Case for Engaging Arab Donors in Financing Global Education.
Brookings.
http://www.brookings.edu/research/papers/2014/10/31-engaging-arabdonors-financing-global-education-jalbout
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التمويل المستدام لنظام التعليم في مجلس التعاون الخليجي
هناء أمين ،وزارة التعليم العالي ،سلطنة سعمان

البريد اإللكترونيhmameeny@gmail.com :

المصطلحات الرئيسية :مجلس التعاون الخليجي ،التعليم ،التعليم العالي الخاص.
الملخص :تعتمد االقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي كثي الر على النفط والغاز فهما المصدر الوحيود
للثووروة .ويسوولط الهبوووط األخيوور فووي أسووعار الوونفط الضوووء علووى أهميووة وجووود م ووارد مسووتدامة لتمويوول التعلوويم،
ولمواجهة تذبذب أسعار النفط.
وعمان ،مون الودول
كانت دول التعاون الخليجي ،السعودية واإلمارات العربية وقطر والكويت والبحرين ُ

األسوور نمووال فووي العووالم فووي العقوود الماضووي ،نظو الر الزديوواد أسووعار الوونفط ،باإلضووافة إلووى السياسووات االقتصووادية
الكليووة ،واالسووتثمار فووي الصووحة والتعلوويم والبنيووة التحتيووة ،واإلص و حات فووي مجووال التجووارة .وقوود ارتفعووت نتوواجج
مؤش وور التنمي ووة البشو ورية بش ووكل كبي وور ،كم ووا انخفض ووت نس ووبة الوفي ووات ل وودى ح ووديثي الو ووالدة ،وازدادت الس وونوات
المتوقعة للدراسة ،وارتفع مستوى العمر المتوقع ).(Callen et al., 2014
وفووي حووين تهوود

دول مجلووس التعوواون الخليج وي لتقليوول اعتمادهووا علووى االقتصووادات المعتموودة علووى

النفط ،سلمت الحكومات فوي المنطقوة بالحاجوة إلوى نظوام تعلويم قوو  ،لبنواء قووة عمول متعلموة ومواهرة ،تسوتطيع
بودورها أن تحول محوول العمالوة الوافودة ،وكووذلك المسواهمة فوي ازدهووار هوذه الودول فووي السووق العالميوة التنافسووية.
وقد أحرزت دول مجلس التعاون الخليجي تطو الر مهموال فوي مجوال التعلويم .فخو ل عوام  2013وصول المتوسوط
الصووافي لنسووبة االلتحوواق بالموودارس االبتداجيووة إلووى  ،%94ووصوول المتوسووط اإلجمووالي لنسووبة التحوواق الطلبووة
بالمدارس الثانوية إلى  .%102ووصلت نسبة معدل معرفة القراءة والكتابة لدى فجة الكبار والشباب إلوى أكثور
مون  %90و ،%97علوى التووالي ،وهوذه النسوب مشوابهة لوبعض االقتصوادات األوروبيوة (Callen et al.,
) .2014باالضووافة إلووى هووذا ،شووهدت المنطقووة زيووادة سوريعة فووي إجمووالي معوودل االلتحوواق بووالتعليم العووالي الووذ
وصل إلى  %31في عام .2013
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كذلك بنت دول مجلس التعاون الخليجي أنظمة تعليم ٍ
عال متنوعوة تمتواز بوالجودة ،األمور الوذ سواهم
بقوووة فووي التنميووة البش ورية واالجتماعيووة واالقتصووادية .وقوود تووم تأسوويس العديوود موون الجامعووات الحكوميووة والكليووات
والمعاهد المهنيوة والتقنيوة .فضو ل عون توسوعة برنوامج الموند للد ارسوة فوي الخوارج للودرجات العليوا والبكوالوريوس.
وعلووى موودى الو و 15سوونة الماضووية ،شووهدت دول مجلووس التعوواون الخليجووي توسووعال هوواج ل فووي مؤسسووات التعلوويم
العالي الخاص ،ضمن الجهود المبذولة لزيادة قدرة التعليم العالي إلوى جانوب األنظموة الحكوميوة .وشوهدت هوذه
الوودول نم ووال فووي مؤسسووات التعلوويم العووالي الخوواص المرتبطووة بالجامعووات األجنبيووة العريقووة ،إلووى جانووب تأسوويس
جامعات معروفة دوليال حرمال جامعيال لها في المنطقة.
وصوول معوودل اإلنفوواق العووام علووى التعلوويم فووي دول مجلووس التعوواون الخليجووي كجووزء موون الوودخل الوووطني
( )2013-2014إلى  ،%3.9مقارنة بمعدل اإلنفاق العالمي وهو  .(Callen et al., 2014) %4.6ومن
المتوق ووع أن يص وول متوس ووط اإلنف وواق عل ووى التعل وويم ،كنس ووبة م وون اإلنف وواق الكل ووي الع ووام ف ووي دول مجل ووس التع وواون
الخليجي ،إلى  %15في عام .(Alpen Capital, 2014) 2014
ولكن ال تزال أنظمة التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي تعاني من بعض القصور :ال يوزال عودد
السونين التووي يمضوويها الطالووب فووي المدرسوة قلووي ل ،وال توزال نسووب االلتحوواق بوالتعليم فووي مرحلووة الطفولووة المبكورة
نسبيال منخفضة ،بينما تشوير نتواجج االختبوارات الموحودة ) (TIMSSإلوى مسوتوى مونخفض نسوبيال مون التحصويل
العلمووي .ولكوون أحوود التحووديات الكبيورة فووي قطووا التعلوويم فووي دول مجلووس التعوواون الخليجووي هووو اعتموواده الكلووي
على الحكومة كممول وحيد .وتعتمد اقتصادات هذه الدول ،بقوة ،على النفط والغاز ،وتظل هوذه المووارد تشوكل
األساس لهذه االقتصادات ،إذ تشكل ث ثوة أربوا عواجود الحكوموات وأكثور مون نصو
) .al., 2014وفي واقع األمر من المعرو

تصوديرها (Callen et

أن الموارد النفطية محدودة وسيتم استنزافها ،وتشير التجربوة إلوى

أن ك ل من الطلب علوى الونفط وسوعره فوي تذبوذب كبيور .وقود انخفضوت أسوعار الونفط بنسوبة  %40عالميوال منوذ
يونيو  ،2014وهذا بو شوك سويترك أثو الر علوى تمويول قطوا التعلويم فوي دول مجلوس التعواون الخليجوي .ولوذلك
فنحن بحاجة إلى مونهج متماسوك وعق نوي إلدارة قطوا التعلويم بأكملوه .وقود ال تكوون الترتيبوات التقليديوة وغيور
الرسمية مناسبة لهذه المرحلة ).(Alhinai 2014
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وال بد لصنا القرار في دول مجلس التعواون الخليجوي مون وضوع قضوية التمويول المسوتدام للتعلويم فوي
الخطة السياسية.

المراجع
Alhinai, A. (2014) Education and Development in the Post-2015 Landscapes: Financing Education:
Oman Challenges. In NORRAG News 49: Education and Development in the Post-2015 Landscapes,
www.norrag.org
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تمويل الصين للتنمية في الدول النامية
ميبو هوانج ،جامعة شيامن ،الصين
البريد اإللكترونيmbh841123@163.com :
المصطلحات الرئيسية :الصين ،المساعدات الخارجية ،المسؤولية الدولية ،تباين المسؤولية المشتركة.
الملخص :خ ل فترة مرحلة ما بعد عام  2015سوتتحمل الصوين مسوؤوليات دوليوة أكبور ،وسوتزيد مون مسوتوى
المسوواعدات الخارجي وة التووي تقوودمها .ولكوون كدولووة ناميووة ،تصوور الصووين علووى أنهووا توووفر المسوواعدات الخارجيووة
تحت مبدأ تباين المسؤولية المشتركة .
بو وودأت الصو ووين تمو ووول التنميو ووة فو ووي دول ناميو ووة أخو وورى منو ووذ عو ووام  .1951ومنو ووذ الخمسو ووينيات وحتو ووى
الس ووبعينيات التزم ووت الص ووين بسياس ووتها الدبلوماس ووية ف ووي التركي ووز عل ووى التض ووامن م ووع ال وودول النامي ووة األخ وورى،
ومحاربة االستعمار الجديد ،وتوفير مساعدات خارجية كبيرة ،خصوصال للدول التي لم تنل اسوتق لها بعود .وقود
تم تقديم قدر كبير من المساعدات الخارجيوة تفووق قودرات الصوين ،تحوت المبوادئ الثمانيوة التوي اقترحهوا رجويس
الوزراء السابق تشو أن ال  .كانت المسواعدات الخارجيوة عاليوة جودال كنسوبة مون نفقوات الدولوة ومجموو النواتج
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القومي اإلجمالي خصوصوال فوي بدايوة السوبعينيات .وفوي عوام  1973بلغوت المسواعدات الخارجيوة التوي تقودمها
الصين رقمال قياسيال( ،)19وصل إلى  5.58مليار يوان صيني أ  % 2.05من الناتج القومي لتلك السنة (في
عوام  1973بلوت النواتج القوومي اإلجموالي للصوين  272.09مليوار يووان صويني) )(Zhang, Yuhui 2012
وفرضت المساعدات الخارجية عبجال كبي الر على اقتصاد الصين.
في الثمانينيات أدركت الحكومة الصينية أن المسواعدات الخارجيوة التوي تقودمها ال بود أن تكوون ضومن
قوودراتها .وفووي عووام  1983اقتُرحووت مبووادئ المسوواواة والمنفعووة المتبادلووة واألشووكال المتنوعووة والتوجووه نحووو األثوور
والتنمية المشتركة  ،وبدأت الصين تخفض المساعدات الخارجية والنفقات.
ومن ووذ منتصو و

التس ووعينيات ،وخصوصو وال بع وود ع ووام  ،2004وم ووع تقوي ووة اقتص وواد الص ووين ب وودأ نط وواق

المسوواعدات الخارجيووة يتوسووع مجووددال .واسووتخدم كيتووانو وهووارادا ( )2014تعري و

منظمووة التعوواون والتنميووة فووي

الميدان االقتصاد للمساعدة اإلنماجية الرسمية ،لتقدير حجم المساعدات الخارجية التي تقدمها الصوين .ووفوق
تقديراتهما ،من عام  2001إلى  ،2013موع ارتفوا النواتج المحلوي اإلجموالي ،فوإن المقودار الكلوي للمسواعدات
الخارجيووة التووي تقوودمها الصووين فووي ازديوواد مسووتمر ،بنسووبة نمووو سوونو تصوول إلووى أكثوور موون  .%18ومقارنووة
بووالمزودين الرجيسووين للمسوواعدة اإلنماجيووة الرسوومية ،وصوول صووافي المسوواعدات الخارجيووة التووي تقوودمها الصووين
المرتبوة السادسووة فووي عووام  2012و 2013بعوود فرنسووا واليابووان .ولكوون ال توزال المسوواعدات الخارجيووة الصووينية،
ب ووالنظر إل ووى نس ووبتها م وون الن وواتج المحل ووي اإلجم ووالي ،منخفض ووة .وعل ووى خو و

الم ووانحين ف ووي لجن ووة المس وواعدة

اإلنماجية ،فإن الصين ال تزال دولة نامية ،ليس دخلها القوومي اإلجموالي للفورد سووى  ، 3.567وبهوذا جواءت
في المرتبة  50عالميال في عام  .2013وما زال هناك أكثر من  80مليون فرد صيني يعيش تحت خط الفقور
العووالمي ،ولووذلك ال ت وزال مهمووة الدولووة فووي القضوواء علووى الفقوور محلي وال ملحووة للغايووة .وفووي ظوول هووذه الظوورو
المحلية ،فمن المنطقي أن تقدم الصين المساعدات الخارجية ضمن قدراتها ووفقال لظروفهوا الوطنيوة (State
).Council Information Office 2011
)(19

ُيقال إن االتحاد السوفيتي خفض المساعدات الخارجية والصين زادت المساعدات التي تقدمها للدول الفقيرة New York Times,1974.12.8.
cited in “Reference News”(Can Kao Xiao Xi), 1974.12.27, 1th edition. Accessed on 27 Feb. 2015,
http://www.2vi.org/w/waidianpingwenge/1974/12/67.htm
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حاليال ،في بداية مرحلة التنمية لما بعد عام  ،2015وكدولة نامية صاعدة فإن الصين تحتاج إلى أن
تأخذ بعين االعتبار مستوى المسؤوليات الدوليوة التوي يجوب أن تتحملهوا ،باإلضوافة إلوى األدوار التوي يجوب أن
تلعبهووا فووي نظووام التنميووة العووالمي فووي المرحلووة الجديوودة .وموون جهووة أخوورى ،فووإن النوواتج المحلووي اإلجمووالي فووي
الصوين فووي ازديوواد سوريع .وفووي عووام  2010أصوبحت الصووين ثوواني أكبور اقتصوواد فووي العوالم ،األموور الووذ أدى
إل ووى أن تتوق ووع ك وول م وون ال وودول المانح ووة وال وودول المس ووتفيدة أن تتحم وول الص ووين أعب وواء دولي ووة أكب وور ،وأن تزي وود
المسواعدات الخارجيووة .بو شووك ال توزال الصووين دولووة ناميووة ،وال توزال المسواعدات الخارجيووة تصوون

علووى أنهووا

شكل من أشكال تعاون دول الجنوب العالمي فيما بينها .ولذلك عندما نأخذ بعين االعتبار مسؤولياتها الدولية،
مووع توقووع اسووتمرار النهوووض الوووطني توودريجيال ،وزيووادة درجووة المسوواعدات الخارجيووة التووي تقوودمها للوودول الناميووة
األخرى ،ينبغي للصين أن تشجع القدرات على تحقيق أهدا

التنمية لمرحلة ما بعد عام  .2015وفي الوقوت

ذاته يحتاج كل من الصين والمجتمع الدولي إلى أن يأخذا بعين االعتبار التنمية االقتصادية المحليوة الحقيقيوة
للصووين ،ومسووتوى القضوواء علووى الفقوور ،وتقبوول أن الصووين ال تسووتطيع إال أن تقوودم المسوواعدات الخارجيووة تحووت
مبدأ تباين المسؤوليات المشتركة ).(Huang and Xiong, 2014
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تحديد بيئة الموارد المالية للمساعدات التي تقدمها الصين وتنمية الموارد البشرية
ليو جينغ ،جامعة ناغويا ،اليابان
البريد اإللكترونيliujing@gsid.nagoya-u.ac.jp :
المصطلحات الرئيسية :التعليم ،الموارد المالية ،تنمية الموارد البشرية ،المند الدراسية والمساعدات المقدمة من
الصين ،مرحلة ما بعد عام .2015
الملخييص :إن المسوواعدات التووي تقوودمها الصووين للتعلوويم وتنميووة الم ووارد البش ورية فووي الوودول الناميووة فووي ازديوواد
مستمر ،ولكنها تفتقر إلى بنية واضحة .وتهد

هذه الورقة إلى تحديد البيجة العامة للموارد المالية للمسواعدات

المقدمووة موون الصووين للتعلوويم ،وتنميووة الم ووارد البش ورية فووي الوودول الناميووة ،موون خ و ل محاولووة د ارسووة المعلومووات
المجزأة لفهم خصاجص البيانات وألغازها ،ومناقشة الجهود ال زمة لتتبع البيانات التي لها صلة بمرحلة ما بعود
.2015
أظهوور تقريوور الرصوود الوودولي لخطووة توووفير التعلوويم للجميووع  2015معلومووات حووول مووا يقدمووه المووانحون
الناشووجون للتعلوويم ،ولكوون هووذه المعلومووات غيوور واضووحة علووى الوورغم موون ازديوواد درجووة الوودعم ،والطوورق المختلفووة
لتقديمه .عندما كنت أق أر الجزء الخاص بالتمويول فوي تقريور الرصود الودولي  ،2015قوررت أن أشوارك اآلخورين
تجربتووي حووول المووارد الماليووة للمسوواعدات التووي تقوودمها الصووين للتعلوويم وتنميووة المووارد البشورية ،لتوضوويد بنيتهووا
المعقدة والمجزأة في هذه الورقة القصيرة.
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واء علووى األوراق البيضوواء الخاصووة بالمسوواعدات الخارجيووة التووي تقوودمها الصووين ،والتووي ُنشوورت عووام
بنو ل

 2011و ،2014خصصووت الصووين  14.41مليووار

للمسوواعدات الخارجيووة موون عووام  2010إلووى .2012

ولكن ال يوجد سجل واضد حول مقدار موا ُخصوص للتعلويم مون هوذا المبلوت .باإلضوافة إلوى هوذا ،أظهورت هوذه
األوراق البيضاء أن معظم الموارد المتعلقة بالتعليم تعتمد على المند ،وتوأتي مون الحكوموة الصوينية .وتتضومن

هذه المند بناء المدارس ،وتزويد المعلمين بالمواد والمعدات وتدريبهم ،وتقديم المند الحكومية للطلبة في الدول
النامية ،واستضافة الندوات وبرامج التدريب القصيرة المدى المسؤولين في الحكومة والتقنيين من الدول النامية.
ونظو الر ألنووه ال يوجوود بيانووات ماليووة واضووحة حووول المسوواعدات التووي تقوودمها الصووين للتعلوويم ،فموون الضوورور أن
نبحث في المعلومات ذات الصلة التي تقدمها الو ازرات والمنظمات ،وأن نجمع هذه المصادر المجزأة من أجول
توضيد صورة المووارد الماليوة للمسواعدات المقدموة مون الصوين للتعلويم وتنميوة المهوارات البشورية .وهوذا الوضوع
يختل و

عوون وضووع بعووض الوودول األعضوواء فووي لجنووة المسوواعدة اإلنماجيووة ،التووي لووديها منظمووات للمسوواعدات

الخارجية ،والتي تنشر تقارير سنوية تتضمن معلومات مالية مفصلة حول المساعدات الخارجية للتعليم.
الخصائص واأللغاز
كش و

تحديوود الم ووارد عوون خصوواجص وألغوواز حووول الم ووارد الماليووة للمسوواعدات الخارجيووة التووي قوودمتها

الصين للتعليم وتنمية المووارد البشورية .وأول خصيصوة هوي أن هنواك مووارد مجوزأة وغيور مباشورة .وقود أظهورت
دراسة للتقارير المالية السنوية للو ازرات والمنظمات المرتبطة بهذه القضية أن المعلومات المرتبطة بالمساعدات
تووأتي م وون مصووادر متنوع ووة ،موون ض وومنها و ازرة التجووارة وو ازرة التربي ووة وو ازرة الخارجيووة ومجل ووس الصووين للم ووند
الدراسية ومكتب اللغة الصينية .وقد تقدم مجموعة من المصادر المجزأة بنية أساسوية للمسواعدات الماليوة التوي
تقوودمها الصووين للتعلوويم ،وتنميووة المووارد البشورية فووي الوودول الناميووة .أمووا الخصيصووة الثانيووة فهووي أن المعلومووات
تفتقر إلى التصني

والشرح .ومع أننا قد نرى المبلت المحدد تحت فجة معينة للمساعدات الخارجية في التقارير

المالية السونوية مون كول و ازرة ومنظموة مرتبطوة بهوذه القضوية ،فو يوزال مون الصوعب فهوم موا تمثلوه هوذه األرقوام
بالتحديوود .فعلووى سووبيل المثووال ،مووع أننووا نعلووم ،موون خ و ل الورقووة البيضوواء للمسوواعدات الخارجيووة التووي قوودمتها
الصووين عووام  ،2014أن الصووين سوواعدت فووي أكثوور موون  80مشووروعال متعلق وال ببنوواء الموودارس ،لكننووا ال نعوور
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بالتحديد مقدار المبلت المقدم ل ستثمار ،وعدد المدارس في كل مستوى دراسي ،والمسوتفيدين مون أعموال البنواء
هذه.
عوو وة عل ووى ذل ووك ،ثم ووة ألغ وواز متبقي ووة ح ووول مس وواعدات الص ووين لتموي وول بن وواء الم وودارس واع ووداد بو ورامج
التدريب والمند الدراسية .أوالل ،ال يوجد بيانات واضحة حول تمويل بناء المودارس والمعودات الد ارسوية .وال يوزال
من الصعب تمييز أ الو ازرات أو المنظمات هي المسؤولة عن هذه المشاريع ،وكم تنفق عليها .ثانيال ،موع أن
البحث أوضد أ ن معظم برامج التدريب والتعاون لتنمية المووارد البشورية تستضويفها و ازرة التجوارة وو ازرة التعلويم،
لكوون ال توزال المعلومووات حووول مقوودار اإلنفوواق وأنووا البورامج التووي تنفووق عليهووا غامضووة .فضو ل عوون هووذا ،موون
أجوول تقوودير تكلفووة ب ورامج التوودريب ،ال بوود موون إج وراء بحووث شووامل لتتبووع الب ورامج المدرجووة فووي الم ووارد المختلفووة
المرتبطووة بووو ازرة التجووارة ،مثوول قسووم المسوواعدات الخارجيووة ،وأكاديميووة موووظفي التجووارة الدوليووة ،ومركووز الصووين
الوودولي للمبووادالت االقتصووادية والتقنيووة ،ومكتووب التعوواون الوودولي للشووؤون االقتصووادية .ثالثوال ،موون الضوورور أن
نميز كم من المند التي يقدمها مجلس المند الدراسية الصيني ومعهد كونفوشيوس للمند الد ارسوية تُقودم للطلبوة
من الدول النامية.
الحلول
بكل صراحة ،لم توضود نتواجج تحديود البيجوة حتوى اآلن صوورة المووارد الماليوة للمسواعدات التوي تقودمها
الصين للتعليم ،وتنمية الموارد البشرية في الدول النامية .وعلى الرغم من هذا ،تفيد النتاجج بوأن مون الضورور
تأسيس قواعد بيانات شاملة ،أو نشر تقرير سنو تفصيلي حوول المووارد الماليوة المرتبطوة بوالتعليم للمسواعدات
الخارجية .إلى جانب هذا ،فمن أجل تأسيس تنسيق عالمي فعال يحقق حاجوات تمويول التعلويم ،ينبغوي للخبوراء
الصينين واألجانب ،خصوصال من الدول المستفيدة ،أن يطوروا نظام متابعة يستطيع أن يقيم تمويل التعليم في
المسوواعدات المقدمووة موون الصووين بطريقووة شوواملة ودقيقووة .كووذلك أريوود أن أعبوور عوون قلقووي حيووال مشوواركة الصووين
بشكل كامل في القضايا الجوهريوة لمرحلوة موا بعود عوام  ،2015ومسواهمتها فوي جموع التبرعوات ،نظو الر إلوى أن
الصووين تهووتم بشووكل أكبوور بالمسوواعدات المقدمووة للتعلوويم فووي المرحلووة مووا بعوود الثانويووة (باسووتثناء بنوواء الموودارس)،
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 وموا، ومون الضورور ومون المهوم المتابعوة عبور مراقبوة وتحليول موا سوتفعله الصوين.ويفترض أنها ستظل كذلك
ُ

.2015 ستطبقه في مرحلة ما بعد عام
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