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ii  حان الوقت للحصول عىل التعليم كحق: دروس من التعليم للجميع )EFA( وال

شكر وتقدير

تم اعداد وكتابة هذا التقرير وبحثها من قبل انجيال تانيجا، كارولني بريس وكجريستي جي. مو 

وبساهمة كبرية من زينة زيور. كام وتم تضمني مداخالت ودعم من عبد الرحمن أحمد خرد 

/التحالف اليمني للتعليم للجميع، وعيساتو لو ندياي من الشبكة اإلفريقية للتعليم للجميع 

)ANCEFA( وسيسيليا فيكتورينو-سوريانو من رابطة آسيا وجنوب احمليط اهالدي للتعليم 

األسايس وتعليم الكبار )ASPBAE( والشيخ مبو من التحالف السنغايل للتعليم للجميع 

)COSYDEP( وشني تشانفياسنا/التحالف الوطني للتعليم للجميع يف كمبوديا وكولن 

اندرسون/التحالف الوطني للتعليم للجميع يف كمبوديا ولوراجيانيشيني من تحالف امريكا 

الالتينية للتعليم للجميع )CLADE( ومحمد الشيخ التحالف اليمني للتعليم للجميع، رينيه 

 )ASPBAE( راية من رابطة آسيا وجنوب املحيط الهادئ للتعليم األسايس وتعليم الكبار

وشهرزاد عبداالله/ الحملة العاملية للتعليم، سوالنج اكبو من الشبكة اإلفريقية للتعليم 

للجميع وسيلفي براتن/الحملة العاملية للتعليم /شبكة الرنويج، وتراوري تاهريو/التحالف 

الوطني للتعليم للجميع يف بوركينا فاسو، وليام ريبت ثيلسموند/التحالف الوطني للتعليم 

للجميع يف هايتي، ومانيس انتونيس تقرير رصد التعليم للجميع العاملي وكيت ريدمان/ 

تقرير رصد التعليم للجميع العاملي. وأخريا، نتقدم بجزيل الشكر ألعضاء الحملة العاملية 

للتعليم، الذين ومن خالل أعاملهم وخرباتهم والدروس التي قدموها، أسهموا يف صياغة 

هذا التقرير.
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تمهيد

ي عام 2000، تقاطر العديد من النشطاء 
�ف

التعليم لحضور فعاليات المنتدى العالمي 
ي إطار الحملة العالمية 

ي داكار �ف
للتعليم �ف

ي كانت قد أطلقت حديثا آنذاك، 
للتعليم وال�ت

للكفاح من أجل أجندة واسعة للتعليم، وتحديد 
اف بمشاركة  أولويات تمويل التعليم، واالع�ت

ي تطوير ورصد السياسات 
ي �ف

المجتمع المد�ف
العامة. وأدرجت العديد من أولوياتنا كجهة 
ي إطار عمل داكار، 

ي �ف
ي المجتمع المد�ف

فاعلة �ف
ي كانت أساسية لقيادة التقدم عىل مدى 

ال�ت
السنوات الـ15 الماضية.

وقد منت األهداف الستة الرئيسية التي توحدنا حولها منذ البداية ضمن خطة 

أوسع الجندة كاملة لحقوق اإلنسان يف التعليم للجميع. وكانت حركة الحملة 

العاملية للتعليم نشطة للغاية خالل هذا الوقت، ورأينا حركتنا وهي تنمو من خالل 

ظهور تحالفات جديدة للتعليم يف جميع أنحاء العامل وتوطيد وترسيخ الكثري منها، 

ومعا، كافحنا ضد كل أشكال التمييز التي تحد من الحق يف التعليم؛ مع الرتكيز 

عىل التعليم الشامل. وقاتلنا من أجل كرامة وقيمة املعلمني ومهنة التعليم؛ وطالبنا 

باالعرتاف بالتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة. وطالبنا مبنح األولوية املتزايدة ملحو 

أمية الكبار وتعليم الشباب. وقمنا بحملة ترتكز عىل هذه القضايا من خالل أسبوع 

العمل العاملي – الذي يحشد كل عام املاليني يف املعمورة – ومن خالل حمالتنا يف 

سياقات مختلفة يف مختلف أنحاء العامل.

واليوم، وحيث يستعد العامل لالتفاق عىل مجموعة مقبلة من االلتزامات 

ملتابعتها من اجندة داكار والتي سرتشدنا خالل السنوات الـ15 املقبلة، نواجه 

تحديات جديدة وقدمية عىل حد سواء. ومن خالل التعلم من دروس محاولة 

تحقيق أهداف التعليم للجميع واألهداف اإلمنائية لأللفية، ما زلنا نطالب باملزيد 

ومبستويات أفضل للتمويل والحكم الدميقراطي وتعزيز نظم التعليم العام. كام 

يجب توفري املوارد العامة للتعليم العام، وأن تكون متاحة مجانا بالكامل، ويجب 

ضامن املشاركة الفعالة والدميقراطية للمجتمع املدين يف جميع عمليات صنع القرار 

كأولوية للجميع، ويجب علينا أن نقاوم تجريم املجتمع املدين واملعارضة. وإذا 

ما أردنا تحقيق الحق العاملي لإلنسان يف التعليم، علينا أيضا ضامن توفري التعليم 

الشامل وعدم التمييز. كام يتطلب تحقيق الحق يف التعليم سعي صناع القرار 

لتحقيق نوعية وجودة حقيقية يف التعليم، مع االخذ بعني االعتبار املعنى الكامل 

للتعليم: متشيا مع العديد من املعاهدات واتفاقيات حقوق اإلنسان، حيث تفهم 

الحملة العاملية للتعليم جودة التعليم أن يشمل اكتساب املعرفة واملهارات والقيم، 

فضال عن تطوير املهارات اإلبداعية والعاطفية، وتحقيق هذا األمر يشمل الرتكيز عىل 

املعلمني وعمليات التعليم والبيئة التعليمية واملناهج الدراسية.

وباسم حملة العاملية للتعليم، ندعو الدول وجميع الجهات الفاعلة لالعرتاف 

والعمل عىل أساس هذه الخطوات املهمة باعتبارها رضورة إذا ما أردنا تحقيق 

اجندة طموحة ملا بعد 2015 وهو ما سنحدده بشكل جامعي. وباسم حركة املجتمع 

املدين للتعليم، نلتزم برصد الغايات واألهداف التعليمية، أن نكون مشاركني نشطني 

يف املساعدة عىل تحقيق هذه األهداف الحاسمة. فالتعليم ليس مجرد جزء واحد 

من اجندة التنمية املستدامة: تحقيق الحق يف التعليم للجميع هو جزء ال يتجزأ من 

تحقيق بقية األهداف والحقوق. وعىل هذا النحو، فإن نضالنا هو أهم من أن يرتك 

للصدفة، وندعو جميع الدول أن تأخذ يف االعتبار الدروس الواردة يف هذا التقرير.

 كاميال كروسو
الرئيس، الحملة العاملية للتعليم



الحملة   العالمية   للتعليم   3

مقدمة

ي عام 1999، كانت فرصة التحاق فتاة بالمدرسة 
�ف

ي بوروندي ما يزيد قليال عىل واحد 
االبتدائية �ف

من ثالثة فرص، وبمجرد من التحاقها بالمدرسة، 
ي 

ي إكمال مرحلة التعليم االبتدا�ئ
تكون فرصتها �ف

ي الوقت نفسه، كانت فرصة 
50% فقط، و�ف

ي التمكن من القراءة والكتابة بنسبة 
والدتها �ف

، وبحلول عام 2012، بات من  ف واحد من اثن�ي
شبه المؤكد التحاق فتاة من نفس الفئة العمرية 

ف  ي ح�ي
ي بوروندي بالمدرسة االبتدائية. و�ف

�ف
يعد هذا التقدم جزئيا – تكون فرصة فتاة 

اك�ب عمرا لاللتحاق بالمدارس الثانوية، عىل 
سبيل المثال، واحد من كل أربعة فرص فقط 
– وهذا يمثل تقدما ال يمكن إنكاره.1 وهذا لم 

يحدث عن طريق الصدفة: فمن خالل خيارات 
السياسات والتمويل المقصودة، وحسب – ومن 

امات وتوف�ي الهياكل والخطط  ف خالل تقديم ال�ت
امات – تمكنت  ف واالئموال للوفاء بتلك االل�ت

ي 
طالق �ف الحكومات من إحراز أي تقدم وعىل االإ
ي التعليم. 

مواجهة تحدي توف�ي حق الجميع �ف
ي تم 

ويعرض هذا التقرير الدروس الرئيسية ال�ت
تحديدها من قبل الحملة العالمية للتعليم، 

، لفهم  ي
وهي حركة عالمي للمجتمع المد�ف

ي حملة تحقيق التعليم 
النجاحات واالخفاقات �ف

للجميع عىل مدى السنوات الـ15 الماضية، وكيف 
ي 

يمكننا ضمان تحقيق هذا الهدف الطموح �ف
المستقبل القريب.

يف عام 1990، وبعد 42 عاما بعد االعرتاف العلني بالتعليم كحق من حقوق اإلنسان 

يف اإلعالن العاملي، قامت الحكومات واملنظامت غري الحكومية من جميع أنحاء 

العامل بتقديم التزام جامعي لضامن التعليم األسايس العاملي النوعي لجميع األطفال 

والشباب والكبار. ويف المؤتمر العالمي حول التعليم للجميع2 يف جومتني، 

تايالند، تعهد املشاركون بتعميم التعليم االبتدايئ والحد من األمية بحلول نهاية 

العقد الحايل. وبعد عقد من الزمان، مل يتم تحقيق هذه املهمة الحاسمة بعد.

ويف عام 2000، التقى املجتمع الدويل مرة أخرى يف داكار،3 السنغال، حيث تم 

التأكيد عىل االلتزام بتحقيق التعليم للجميع بحلول عام 2015. ويف املنتدى العاملي 

للتعليم يف تلك السنة، حدد ممثلو 164 حكومة، جنبا إىل جنب مع نشطاء املجتمع 

املدين وأصحاب املصلحة التعليمية األخرى حدد ستة أهداف أساسية للتعليم والتي 

تهدف إىل تلبية الحقوق التعليمية لجميع األطفال والشباب والكبار بحلول عام 

2015: أهداف التعليم للجميع )EFA( وتشكل هذه األهداف اجندة شاملة للتعليم، 

والتي تغطي جميع املراحل من مرحلة الطفولة املبكرة والتعلم ومحو أمية الكبار، 

ومبا يف ذلك الجودة واملساواة الجندرية. ويف عام 2000 أيضا تم ادراج هدفني من 

هذه األهداف التعليمية ضمن األهداف اإلمنائية الثامنية لأللفية، والتي أقرتها 189 

دولة واملؤسسات اإلمنائية الرائدة يف العامل.

يف عام 2015، اجتمع املجتمع العاملي مرة أخرى يف املنتدى العاملي للتعليم عام 

2015، يف انشيون، كوريا، ويف قمة التنمية املستدامة يف نيويورك، الواليات املتحدة 

األمريكية. وستعمل هذه الفعاليات، عرب التعلم من تجارب السنوات الـ15 املاضية، 

عىل تحديد اتجاه للتعليم عىل مستوى العامل خالل السنوات الـ15 املقبلة من خالل 

االتفاق عىل أهداف التنمية املستدامة ملا بعد 2015، وإطار عمل التعليم. علام بأن 

عقد مثل هذه القمم، ويف حني أنه قد تم إحراز تقدم جدي، إال أنه مل يتم تحقيق 

أي من أهداف التعليم للجميع الستة، أو األهداف اإلمنائية لأللفية التعليم بالكامل. 

ويف هذا السياق، قامت الحملة العاملية للتعليم – الحركة التي تشكلت وتطورت 

لتنسيق وتعزيز مشاركة املجتمع املدين يف إطار التعليم للجميع – بالتشاور مع 

أعضائها حول الدروس الرئيسية املستفادة من عملية تنفيذ التعليم للجميع والتي 

ميكن أن تسهم يف إثراء االسرتاتيجيات الناجحة لتحقيق أهداف ما بعد 2015. 

وبشكل جامعي، حددت حركة الحملة العاملية للتعليم العنارص التالية باعتبارها 

حاسمة لتحويل األهداف الطموحة إىل واقع معاش:

التمويل الكايف واملخصص بشكل جيد	 

األنظمة العامة واالدارة القوية 	 

الرتكيز عىل الجودة	 

الرتكيز عىل االنصاف	 

مشاركة ذات مغزى للمجتمع املدين 	 

ويبدأ هذا التقرير بلمحة قصرية حول السنوات الـ15 املاضية، مبا يف ذلك دور 

املجتمع املدين وحركة الحملة العاملية للتعليم، ثم بتفاصيل هذه العنارص الخمسة؛ 

مع األمثلة القطرية التي تعتمد عىل املشاورات مع التحالفات األعضاء يف الحملة 

العاملية للتعليم من مختلف أنحاء العامل.

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/the-efa-movement/jomtien-1990/
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ي 
ي أقرت �ف

أهداف التعليم للجميع، ال�ت
داكار عام 2000

بية عىل نحو شامل  ف الرعاية وال�ت الهدف 1: توسيع وتحس�ي

ي مرحلة الطفولة المبكرة، وخاصة لصالح أك�ث االئطفال 
�ف

تأثراً وأشدهم حرمانا. 

ف  الهدف 2: العمل عىل أن يتم بحلول عام 2015 تمك�ي

ي جيد 
جميع االئطفال من الحصول عىل تعليم ابتدا�ئ

ف بوجه  ك�ي ي وإلزامي، وإكمال هذا التعليم مع ال�ت
مجا�ف

ي ظروف 
خاص عىل البنات واالئطفال الذين يعيشون �ف

صعبة وأطفال االئقليات العرقية. 

الهدف 3: ضمان تلبية حاجات التعلم لكافة الصغار 

امج مالئمة  ئ ب�ب والراشدين من خالل االنتفاع المتكا�ف

للتعلم واكتساب المهارات الالزمة للحياة.

ي مستويات محو 
ف بنسبة 50% �ف الهدف 4: تحقيق تحس�ي

االئمية الكبار بحلول عام 2015، والسيما لصالح النساء، 

وتحقيق تكافؤ التعليم االئساسي والتعليم المستمر 

لجميع الكبار.

ي مجال 
ف �ف ف الجنس�ي الهدف 5: إزالة أوجه التفاوت ب�ي

ي والثانوي بحلول عام 2005، وتحقيق 
التعليم االبتدا�ئ

ي ميدان التعليم بحلول عام 
ف �ف ف الجنس�ي المساواة ب�ي

ف فرص كاملة ومتكافئة للفتيات  ف عىل تأم�ي ك�ي 2015، مع ال�ت

ي تعليم أساسي جيد.
لالنتفاع والتحصيل الدراسي �ف

ف كافة الجوانب النوعية للتعليم وضمان  الهدف 6: تحس�ي

ف نتائج  االمتياز للجميع بحيث يحقق جميع الدارس�ي

ي القراءة والكتابة 
ي التعلم، والسيما �ف

واضحة وملموسة �ف

والحساب والمهارات االئساسية للحياة.

نمائية  ي االئهداف االإ
أهداف التعليم �ف

ي أقرت عام 2000
لالئلفية، وال�ت

بحلول عام 2015:

الهدف 2

ي للجميع	 
تحقيق التعليم االبتدا�ئ

ي كل مكان، سواء الذكور أو 	 
ضمان تمكن االئطفال �ف

، بحلول  ي
ناث، من  إتمام مرحلة التعليم االبتدا�ئ االإ

عام 2015

الهدف 3

ف المرأة	  ي الجندر وتمك�ي
  تعزيز المساواة �ف

ي والثانوي 	 
ي التعليم االبتدا�ئ

ي الجندر �ف
إزالة التفاوت �ف

ويفضل  أن يكون ذلك بحلول عام 2005، وبالنسبة 

ي موعد ال يتجاوز عام 2015 
لجميع مراحل  التعليم �ف
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1

عرض تمهيدي: 
االجندة التعليمية 

ونمو المجتمع 
ي 0002–5102

المد�ف
2000-2015: أجندات التعليم للجميع والتعليم 

نمائية لالئلفية ي االئهداف االإ
�ف

من خالل األهداف اإلمنائية لأللفية، وضعت حكومات العامل أجندة التنمية الشاملة 

التي شملت التعليم، إىل جانب األهداف اإلمنائية األخرى. وميثل تطوير اجندة 

التعليم للجميع مهمة فريدة من نوعها من قبل قطاع التعليم لتجاوز أهداف 

التعليم املحدودة ضمن األهداف اإلمنائية لأللفية وتطوير – عىل شكل إطار عمل 

للتعليم للجميع – إطار أكرث تفصيال وشموال. وشمل هذا ليس فقط أهدافا أكرث 

تفصيال، ولكن أيضا اسرتاتيجيات للتخطيط وآليات للرصد )ال سيام التقرير العاملي 

لرصد التعليم للجميع(، وهيكال إداريا – شمل املجتمع املدين. وقد حدد إطار 

التعليم للجميع اتجاها واضحا ورؤية للتعليم للـ 51 سنوات املقبلة. وكان، عالوة 

عىل ذلك، حاسام يف طرح االلتزامات التي متكن املواطنني واملجتمع املدين من 

مساءلة حكوماتهم. ويتضمن إطار التعليم للجميع نقاط ضعف، فعىل سبيل املثال، 

فهو اتفاق وليس معاهدة ملزمة، كام ويفتقر إىل وصالت واضحة لقانون حقوق 

اإلنسان. ومع ذلك، فإن حقيقة وجود بيان واضح القصد من الدول واملجتمع الدويل 

هو يف غاية االهمية كآلية للمساءلة.

2000-2015: حركة الحملة العالمية للتعليم 

ي
والمجتمع المد�ف

شكلت مجموعة أساسية من الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين – نقابات املعلمني، 

املنظامت غري الحكومية الدولية الكبرية، والحركات االجتامعية املعنية بعمل 

األطفال، جنبا إىل جنب مع حمالت التثقيف الوطنية واإلقليمية النشطة – شكلت 

جميعها الحملة العاملية للتعليم يف عام 9991 لتوفري صوت منسق للمجتمع املدين 

استعدادا للمنتدى العاملي للتعليم يف داكار. ومنذ ذلك الحني، واصلت الحملة 

العاملية للتعليم بالنمو كحركة، وبشكل رئييس بسبب رغبة املجتمع املدين يف مساءلة 

الحكومات بشأن الوعود املتعلقة بالتعليم للجميع. )يف الواقع تشري العديد من 

التحالفات األعضاء يف الحملة العاملية للتعليم إىل التعليم للجميع كـضمن االسم 

الرسمي املعتمد لهذه التحالفات(، وقد منت الحملة العاملية للتعليم من حفنة من 

املنظامت الدولية واإلقليمية والوطنية عند تأسيسها، إىل 901 عضوا يف عام 5102، مبا 

يف ذلك 57 تحالفا من التحالفات الوطنية، و11 شبكة من الشبكات اإلقليمية، و41 

منظمة دولية، تدعمها أمانة عامة دولية صغرية وممثلة عامليا من قبل مجلس إدارة 

منتخب. وتشمل عضوية التحالف الوطني للحملة العاملية للتعليم، تشمل اآلالف 

من املنظامت، مبا فيها منظامت املجتمع املدين الوطنية واملنظامت غري الحكومية 

ومنظامت املجتمع املدين املحلية واملنظامت املجتمعية، والنقابات، ومجالس 

وجمعيات اآلباء واملعلمني واالتحادات النسائية ومنظامت األشخاص ذوي اإلعاقة، 

والطالب ومجموعات الشباب، وغريهم من أصحاب املصلحة الرئيسيني يف التعليم.

كام وتقوم التحالفات الوطنية التي هي أعضاء يف الحملة العاملية للتعليم 

بالرتكيز عىل أولوياتها كمجموعة مستقلة وذات الصلة عىل الصعيد الوطني. ويف 

حني تعمل التحالفات يف بعض األحيان عىل االجندة الكاملة للتعليم للجميع – اال 

أنه ويف العامني املاضيني، وعىل سبيل املثال، متكنت العديد من التحالفات من توفري 

مداخالت للمجتمع املدين ضمن االستعراضات/املراجعات الوطنية للتعليم للجميع، 

أو إنتاج تقارير ظل للمجتمع املدين حول التعليم للجميع – وغالبا ما يكون هناك 

تركيز عىل جوانب معينة من اجندة التعليم للجميع، كام يتضح من خالل أمثلة 

قليلة من العمل من قبل حركة الحملة العاملية للتعليم عرب أهداف التعليم للجميع:

الهدف 1: رعاية وتعليم الطفولة المبكرة: أطلقت الحملة الوطنية الربازيلية 	 

من أجل الحق يف التعليم حملة بعنوان »!FUNDEB for real« التي دعت 

بنجاح السرتاتيجية حكومية لتمويل التعليم لتشمل األطفال من الوالدة إىل 

ثالث سنوات.

: أجرت 	  ي
ي الحصول عىل التعليم االبتدا�ئ

الهدف 2: المساواة الشاملة �ف

حملة التعليم للجميع يف مالوي عددا من البحوث حول ترسب الفتيات من 

املدارس، كام محددت وعززت املنهجية الناجحة للسلطات املحلية وعىل 

مستوى املدرسة لالحتفاظ بالفتيات يف املدارس.

الهدف 3: توف�ي التعلم والمهارات الحياتية لجميع الشباب والكبار: 	 

أسهمت حملة التعليم للجميع يف بنغالديش CAMPE يف صياغة السياسة 

الحكومية لتنمية املهارات.

الهدف 4: محو أمية الكبار: أنتجت حملة التعليم للجميع يف بابوا غينيا 	 

الجديدة مسودة اسرتاتيجية ملحو األمية للكبار، بعد التشاور مع املواطنني. 

ونتيجة لذلك دعت وزارة التعليم لتشكيل رشاكة لتحقيق االسرتاتيجية.

ي التعليم: ساهمت حملة التعليم للجميع 	 
الهدف 5: المساواة الجندرية �ف

يف بوليفيا يف صياغة قانون جديد بشأن املساواة الجندرية يف املناهج الدراسية، 

وناضلت من أجل تحقيق بيانات أفضل بشأن الجندر والتعليم.

الهدف 6: جودة التعليم: ساعدت حملة التعليم للجميع يف غانا يف إجراء 	 

مراجعة لتوزيع املعلمني من خالل دراسته تسلط الضوء عىل نقص املعلمني يف 

املناطق الريفية.

اف بالتعليم كحق من  ي داكار قاتلنا من أجل االع�ت
»�ف

نسان - الئنه ,مع حقوق ال يمكن أن تكون هناك  حقوق االإ
تسويات، وال أعذار.«

، الحائز عىل جائزة نوبل للسالم ي
 كايالش ساتيار�ث

يك ورئيس الحملة العالمية للتعليم للجميع 2000–2011 المؤسس ال�ث
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يف الوقت نفسه، ونيابة عن أعضاء الحملة العاملية للتعليم، شارك املمثلون 

العامليون للحملة العاملية للتعليم يف عدد من املحافل السياسة العاملية املتصلة 

بالتعليم للجميع. وهذا يشمل متثل املجتمع املدين يف اللجنة التوجيهية للتعليم 

للجميع، وعضوية اللجنة التوجيهية ملجمعة عمل املعلمني للتعليم للجميع، وتنسيق 

متثيل املجتمع املدين يف مجلس الرشاكة العاملية للتعليم، وعضوية اللجنة التوجيهية 

للمبادرة العاملية األوىل لألمني العام لألمم املتحدة بشأن التعليم.

ومن أبرز الطرق الرئيسية التي حاولت من خاللها حركة الحملة العاملية للتعليم 

دفع التقدم بشأن أهداف التعليم للجميع عىل مدى السنوات الـ15 املاضية كانت 

من خالل أسبوع العمل العاملي للحملة العاملية للتعليم: وهو عبارة عن أسبوع 

سنوي لألنشطة والفعاليات ذات توقيت فضفاض خالل الذكرى السنوية ملنتدى 

التعليم الدويل يف داكار، حيث يقوم نشطاء التعليم يف حوايل 100 بلدا بلفت االنتباه 

إىل واملطالبة بتحقيق التقدم يف أهداف التعليم للجميع. وتعمل األمانة العامة 

للحملة العاملية للتعليم مع اليونسكو والرشاكة العاملية للتعليم والجهات التعليمية 

األخرى لزيادة مدى وتأثري األنشطة الوطنية، وقد لعب أسبوع العمل العاملي 

دورا هاما يف تحفيز االهتامم السيايس واهتامم املواطنيم باجندة التعليم للجميع 

وأهدافها، وامليض قدما يف سياسات محددة ورضورية لتحقيق التعليم للجميع يف 

بلدان معينة. وهناك املزيد حول أسبوع العمل العاملي يف الصفحة 7.

2000–2015: التقدم الذي تم إحرازه
كانت أهداف التعليم للجميع طموحة بصورة ال ميكن إنكارها، مبا يف ذلك، عىل سبيل 

املثال، متكني والحاق جميع أطفال العامل باملدارس االبتدائية حيث وصلت معدالت 

االلتحاق باملدارس يف بعض أفقر البلدان 50% أو أقل عام 2000. وهذا ال يعني، 

مع ذلك، أنه تم تحديد طموحات مرتفعة جدا، بل عىل العكس من ذلك، فأهداف 

التعليم للجميع متثل الخطوات األساسية التي كان عىل العامل تحقيقها إذا ما كان 

الحق يف التعليم للجميع – كأمر واقع – هو حق أسايس من حقوق اإلنسان.

وقد أدى تحديد هذا الربنامج الطموح وبال شك إىل – يف كثري من األحيان وبصورة 

ملحوظة – اىل التقدم، حتى عندما مل يتم تحقيق بعض األهداف. ففي بوركينا فاسو، 

عىل سبيل املثال، بدأت رحلة التعليم للجميع عام 1999 مبعدل التحاق بالتعليم 

االبتدايئ من 36% فقط، وبحلول عام 2012 وصلت اىل 67%، وبينام ال يكتفي نشطاء 

التعليم بعدم حصول ثلث األطفال عىل التعليم االبتدايئ، ومع ذلك تضاعف معدل 

االلتحاق بصورة حاسمة تاريخيا؛ فقد استغرق األمر بالنسبة للواليات املتحدة 

األمريكية ما يقرب من قرن لتحقيق التقدم نفسه.4 فمن األهمية مبكان عدم نسيان 

اإلنجازات الحقيقية التي أحرزتها البلدان يف السنوات الـ15 املاضية.

وع ذلك، فال مجال للجدال القائل بأنه ومع نهاية الـ15 عاما من أجندات التعليم 

للجميع واألهداف اإلمنائية لأللفية، فإن أيا من األهداف العاملية قد تحقق بالكامل. 

عىل الرغم من التقدم الحقيقي يف كل بلد عىل حدة، يذكر تقرير الرصد العاملي 

للتعليم للجميع للعام2015 أنه »مل يتم التوصل حتى اىل هدف تعميم التعليم 

االبتدايئ، ناهيك عن أهداف التعليم للجميع األكرث طموحا، وبقي األكرث حرمانا آخر 

من يستفيد«وكان من أبرز ما تم من تقدم هو يف معدالت االلتحاق يف مرحلة ما قبل 

االبتدايئ والتعليم االبتدايئ، والتحرك نحو املساواة الجندرية يف التعليم االبتدايئ؛ ومل 

يكن ذلك من قبيل الصدفة، فقد كانت هذه األهداف أيضا مدرجة ضمن األهداف 

اإلمنائية لأللفية. ومن ناحية أخرى، كان هناك تقدم أضعف يف مجال محو أمية وتعلم 

الكبار )بخالف اآلثار الجانبية ملزيد من الدراسة(، ويف املساواة الجندرية عدا عن 

االلتحاق بالتعليم االبتدايئ، وضامن نوعية حقيقية يف التعليم. وكام لوحظ يف االقتباس 

املاخوذ من التقرير أعاله، فحتى عندما تم إحراز تقدم، فإنه مل يشمل األكرث تهميشا.

2000–2015: الدروس المستفادة

»صنع السياسات الوطنية هو حتما عملية 
اض ونسخ اجزاء من االئفكار من  اقتطاف واق�ت

مكان آخر، واالستفادة وتعديل المناهج المجربة 
ة محليا، وتفكيك النظريات والبحوث  والمخت�ب

با من  واالتجاهات والتوجهات، وليست �ف
ء يبدو أنه قد ينجح«.5 ي

وب التجريب الئي سث �ف
يعد إطار التعليم للجميع اتفاقا عامليا، ولكنه يتطلب التنفيذ عىل املستوى 

الوطني واملحيل، من خالل األطر القانونية والسياسية، وخطط القطاع، وأطر اإلنفاق، 

وما إىل ذلك، والحلول التي كانت ناجحة برزت عرب التجارب املحلية، واستجابة 

الحتياجات سياق معني. فليس هناك »حجم واحد يناسب الجميع« يف مجال 

السياسة الوطنية الناجحة، ولكن، مع ذلك، أشارت عملية التشاور داخل الحركة 

الحملة العاملية للتعليم اىل بعض اللبنات األساسية الالزمة لتحقيق النجاح:

التمويل الكايف واملخصص بشكل جيد	 

األنظمة العامة واالدارة القوية 	 

الرتكيز عىل الجودة	 

الرتكيز عىل االنصاف	 

مشاركة ذات مغزى للمجتمع املدين 	 

هذه التوصيات ليست ثورية لكنها ال تعكس االسرتاتيجيات الحيوية التي تم 

تجاهلها يف كثري من األحيان. فدراسات الحالة القطرية يف هذا التقرير تعرض أمثلة 

للنجاح من خالل الرتكيز عىل هذه العنارص، والفشل من خالل إهاملها.

وحيث استكمل العامل األهداف اإلمنائية املستدامة للعام 2015 وحتى عام 

2030، وإطار جديد للعمل من أجل التعليم لتنفيذ أهداف التعليم ضمن االجندة 

هذا العام، فال بد من خطوة اىل الوراء والتأكيد عىل التزامات الحكومات لضامن 

أفضل تنفيذ ممكن – ووجود فرص كبرية للنجاح – هذه املرة. وهذه الدروس، 

وباالعتامد عىل تجربة املجتمع املدين ألكرث من 15 عاما، يجب أن ترشد الحكومات 

يف منهجيتها ازاء اجندة التعليم ملا بعد 2015 وأهداف ضامن توفري التعليم الشامل 

والجامع والعادل والنوعي وتوفري فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

تالميذ املدارس االبتدائية: أكرا، غانا. حقوق النرش: كجريستي مو / الحملة 
العاملية للتعليم
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أسبوع العمل العالمي
أسبوع العمل العاملي هو تعبئة عاملية ضخمة تنظمه حركة الحملة العاملية للتعليم 

للجميع كل عام، ويتضمن تنفيذ العديد من الفعاليات يف حوايل 100 دولة. فخالل 

أسبوع العمل العاملي، تعمل حركة الحملة العاملية للتعليم للجميع، وطنيا وإقليميا 

ودوليا، عىل رفع الوعي العام والسيايس إزاء أجندة التعليم للجميع، وتدعو إىل 

إحداث تغيري ملموس ورضوري لتحقيق التعليم للجميع. ومببادرة من الحملة 

العاملية للتعليم يف عام 2001، ومن خالل الزخم الكبري الذي اكتسبه منذ 2003 

فصاعدا، يسلط أسبوع العمل العاملي الضوء عىل جوانب مختلفة من أجندة التعليم 

للجميع، وتوفري فرصة للحمالت الوطنية التي تعززت مبشاركة املاليني من الناس يف 

جميع أنحاء العامل للتعبئة حول نفس األهداف. ويساعد أسبوع العمل العاملي يف 

الحفاظ عىل زخم التعليم شعبيا وسياسيا، وميثل شكال من أشكال الضغط لتبني 

السياسات الالزمة لتحقيق أهداف التعليم للجميع، ويبني قدرات حمالت وشبكات 

املجتمع املدين للمشاركة يف املناقشات العامة والسياسية.

وعىل مر السنني، شملت موضوعات وشعارات أسبوع العمل العاملي، وبإختيار 

أعضاء الحملة العاملية للتعليم، التعليم النوعي والشباب ومحو أمية الكبار وتعليم 

الفتيات ورعاية وتعليم الطفولة املبكرة وإغالق الفجوة يف أعداد املعلمني املدربني، 

والتعليم الشامل للمتعلمني من ذوي االعاقة اإلعاقة.

ويف كل عام، يشارك املاليني من أفراد الجمهور يف جميع أنحاء العامل يف أنشطة 

أسبوع العمل العاملي، والتي تتضمن املسريات العامة واملؤمترات والندوات واألنشطة 

الثقافية مثل مرسح الشارع واملعارض والربامج التلفزيونية واإلذاعية، وورشات 

العمل يف املدارس ولقاءات وندوات عىل مستوى عال. ويف العديد من البلدان، 

يشارك كبار الساسة وصناع السياسات ورؤساء الحكومات يف أنشطة أسبوع العمل 

العاملي، وخالل السنوات السابقة من أسبوع العمل العاملي، نظمت حركة الحملة 

العاملية للتعليم للجميع ويف كثري من األحيان »إجراءات« عاملية مبشاركة املاليني، 

وكرست الحملة العاملية للتعليم للجميع الرقم القيايس العاملي »ألكرب درس يف العامل« 

خالل أسبوع العمل العاملي عام 2008 مبشاركة ما مجموعه 8.5 مليون للمطالبة 

مبزيد من الجودة يف التعليم؛ كام شارك أكرث من 14 مليون شخص يف أنشطة أسبوع 

العمل العاملي الشعبية عام 2009 )الكبار يقرؤون – محو أمية الشباب والكبار( 

وعام 2010 )هدف/1( متويل التعليم للجميع، ويف اآلونة األخرية، ركزت الحملة 

العاملية للتعليم عىل دعم أنشطة الحمالت الوطنية.

ومتد الحملة العاملية للتعليم للجميع كل عام يدها إىل الرشكاء يف قطاع التعليم، 

حيث تقدم اليونسكو دعام كبريا ألسبوع العمل العاملي عىل شكل التواصل مع 

مكاتب اليونسكو والبيانات والخطابات الوطنية واإلقليمية واألفالم املقدمة من 

املدير العام لليونسكو، والدعم عرب اإلنرتنت والرتويج من خالل موقع اليونسكو 

عىل االنرتنت. كام قدم األمني العام لألمم املتحدة كويف أنان آنذاك وبان يك مون 

الدعم مبارشة أسبوع العمل العاملي: ففي عام 2003، عىل سبيل املثال، قام كويف 

عنان بتدريس درس يف مقر األمم املتحدة. ويف عام 2010، تلقى بان يك مون عريضة 

هدف/1 جمعت 18 مليون توقيع، وكالهام قدم رسائل الفيديو وغريها من مظاهر 

الدعم. ويف اآلونة األخرية، تم دعم حمالت الحملة العاملية للتعليم عرب اإلنرتنت 

خالل أسبوع العمل العاملي من خالل الرشاكة العاملية للتعليم واليونيسيف، 

والتقرير العاملي لرصد التعليم للجميع، و»عامل يف مدرسة« وصندوق ماالال.

وقد وجدت دراسة مستقلة لتقييم أسبوع العمل العاملي أجريت يف 2014-

2015 دليال قويا عىل مساهمة أسبوع العمل العاملي يف إذكاء الوعي بقضايا التعليم 

للجميع يف أوساط مجتمع التعليم وتعزيز مشاركة املجتمع املدين وتحقيق إنجازات 

سياسية محددة. وهناك أمثلة عىل اساهامت أسبوع العمل العاملي يف تغيري 

السياسات الوطنية جمعها فريق التقييم، فمثال شكلت حكومة جزر سليامن لجنة 

فرعية لصياغة سياسة محو األمية يف مرحلة ما بعد املدرسة، عقب انتهاء فعاليات 

أسبوع العمل العاملي 2009 حول محو أمية الشباب والكبار، كام أقر سكرتري الدولة 

الكولومبي للتعليم سياسة املساواة الجندرية من العمر 10 عقب انتهاء فعاليات 

اسبوع العمل العاملي 2011 حول تعليم الفتيات واملرأة؛ كام تحسنت التزامات 

الحكومة لدعم تنمية رعاية وتعليم الطفولة املبكرة يف بنغالديش، عقب انتهاء 

انشطة أسبوع العمل العاملي 2012 حول التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، وزيادة 

يف اهتامم الجهات املانحة بقضايا التعليم الجامع أثناء وبعد أسبوع العمل العاملي 

2014 حول التعليم الشامل واإلعاقة.

الموارد
 .1www.campaignforeducation.org/en/global-action-week/gaw-archive
الحملة العاملية للتعليم وآخرون )2015 – يصدر قريبا( تقييم الحملة العاملية لـ»أسبوع العمل 2. 

العاملي للتعليم« 

ة لتعليم النساء والفتيات خالل أسبوع العمل العالمي 2011:  ي مس�ي
نشطاء �ن

ي للتعليم. للجميع
: التحالف الفلسطي�ن . حقوق الن�ث ن فلسط�ي

http://www.campaignforeducation.org/en/global-action-week/gaw-archive
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الدروس الرئيسية 
المنبثقة من تقييم 

حركة الحملة 
العالمية للتعليم 

لمدى تقّدم 
التعليم للجميع 

ينبغي أن يكون التعليم للجميع، ومجانيا، وذا 
نوعية جيدة ومنصف وشامل وجامع؛ وأن يبدأ 
منذ الوالدة ويشمل فرص التعلم مدى الحياة 

. ف لجميع المتعلم�ي
وهذا ليس حلام، ولكنه التزام تعهدت به الحكومات كجزء من تعهداتها ملا 

بعد 2015. والوفاء بهذا الوعد يتطلب التعلم من الخربات لتنفيذ أهداف 

التعليم للجميع واألهداف اإلمنائية لأللفية، وتجنب أخطاء املايض والبناء عىل 

الدروس للمستقبل.

عند النظر يف الـ15 عاما املاضية من تنفيذ التعليم للجميع، تعتقد حركة الحملة 

العاملية للتعليم أن هناك خمسة دروس كربى تعد متطلبات مسبقة يحتاجها النظام 

التعليمي لتحقيق أهدافه. وهي:

التمويل الكايف واملخصص بشكل جيد	 

األنظمة العامة واالدارة القوية 	 

الرتكيز عىل الجودة	 

الرتكيز عىل االنصاف	 

مشاركة ذات مغزى للمجتمع املدين	 

باإلضافة إىل ذلك، فإنه يلزم النظر يف ضامن تلقي املتعلمني يف حاالت النزاع 

والكوارث وحاالت الطوارئ األخرى االهتامم الهادف من الحكومات الوطنية ومن 

املجتمع الدويل. ويف حني تكون االوضاع صعبة والتحديات التي تواجه املتعلمني 

غالبا ما تكون قاسية، اال أنه يجب توفري املتطلبات األساسية لتعزيز وتفعيل األنظمة 

التعليمية لهؤالء املتعلمني، وبناء عليه، يتناول هذا التقرير هذا االمر عرب هذه االبعاد.

ي والمخصص بشكل جيد
 الدرس 1: التمويل الكا�ف

ومن الواضح أنه ال يكفي أن تحرض الحكومات املحافل الدولية وأن تقدم 

الوعود الطموحة، أو حتى متابعة هذا األمر من خالل التزامات السياسة الداخلية: 

فيجب ضامن تنفيذ هذه االلتزامات عرب توفري التمويل. ففي حني أن املال وحده ال 

يضمن مخرجات ناجحة للتعليم، غألا أن التمويل الكايف واملخصص بشكل جيد يعد 

رضوريا لتحقيق السياسات الالزمة لتحقيق األهداف الطموحة.

وهناك حاجة إىل األموال لتدريب وتوظيف املعلمني املؤهلني، ولضامن االدارة 

الجيدة للمدارس وكفاية العملية التعليمية واملواد التعليمية والبنية التحتية. فعىل 

سبيل املثال، فبعد تتبع امليزانية، والبحث وكسب التأييد والحمالت التي اطلقتها 

حملة التعليم للجميع يف سرياليون )عضو الحملة العاملية للتعليم( عىل املستويني 

الوطني واملحيل، وافقت الحكومة عىل زيادة كبرية يف مخصصات امليزانية للتعليم، 

مام ساعد يف زيادة كبرية ومعقولة يف رواتب املعلمني، وتوسيع عنارص أخرى من 

برنامج التعليم.

ومع ذلك، وبعد 15 عاما عىل مرور اتفاق داكار، ال يزال هناك الكثري من 

البلدان التي يكون ال زال حجم املوارد املتاحة فيها للتعليم منخفضا بصورة تثري 

الصدمة. فاإلنفاق الحكومي عىل التعليم يف النظام التعليمي األقل من حيث املوارد 

– جمهورية أفريقيا الوسطى – يصل اىل 18 دوالر أمرييك فقط لكل طفل سنويا، أو 

0.1% من التكلفة السنوية املرتتبة عىل تعليم الطفل يف لوكسمبورج. ويف املجموع، 

تنفق 10 دولة أقل من 100 دوالر أمرييك سنويا لكل طفل يف التعليم االبتدايئ. 

ومعظم الدول ذات هذه القيم االستثامرية املنخفضة هي من دول ما بعد الرصاع 

والدول الهشة أو الدول املترضرة من الكوارث – مام يضع مسؤولية خاصة عىل 

عاتق الدول املانحة للمساعدات.

هناك مصدران من املصادر الرئيسية لتمويل التعليم: التمويل املحيل، الذي 

يجب أن يكون املصدر الرئييس لتمويل التعليم، واملساعدة التمويلية – التي ميكن 

أن تكون هامة جدا للبلدان ذات الدخل املنخفض وعىل وجه الخصوص تلك التي 

تعاين من النزاعات والكوارث والهشاشة. ويف حني أن بعض البلدان تحرز تقدما هاما 

يف توسيع التمويل املحيل، ال زال البعض اآلخر منها بعيدا كل البعد عن تحقيق ذلك، 

وستكون هناك حاجة إىل التزام أقوى بكثري من الدول املانحة إذا ما أريد لجميع 

الدول – مبا يف ذلك تلك التي تعاين من النزاعات والكوارث والصدمات – تحقيق 

أهداف التعليم ملا بعد 2015.

املساعدات التمويلية

من أقوى بنود إطار عمل داكار وأكرثها اقتباسا التعهد الذي تقدمت به الدول 

املانحة واملؤسسات بـ »عدم السامح ألي بلد ملتزم جديا بالتعليم األسايس بالفشل 

يف تحقيق هذا الهدف بسبب نقص املوارد«. وكان ذلك بيانا جريئا وهاما – ولكن 

مل يتم تحقيقه البته. فمن خالل بعض االمثلة، مثل الخطط الوطنية لقطاع التعيل 

لفانواتو 2007–2016، 6 وملالوي يف 2008–2017، 7 وأرض الصومال 2012–2016 8 

جميعها تشري اىل »عدم كفاية األموال« للعنارص األساسية لتوفري التعليم للجميع 

باعتبارها عقبة حاسمة لتحقيق أهداف التعليم للجميع.

وتتزايد الحاجة للتمويل ال سيام يف مناطق النزاعات والبلدان املترضرة من 

الكوارث والدول الهشة. وعىل الرغم من الدور املركزي لجودة التعليم يف انقاذ 

الدول من الرصاع وعدم االستقرار، تشري التقديرات إىل أن واحدا من كل ثالثة أطفال 

هم خارج املدرسة يف هذه البلدان. فخالل األزمة السورية، تشري التقديرات إىل أن 
نصف األطفال هم خارج املدرسة، وهي خسارة تؤثر عىل جيل كامل.9
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ويج تمويل المساعدات: ال�ف
عضو الحملة العاملية للتعليم للجميع: شبكة الحملة العاملية للتعليم للجميع يف الرنويج

تعد الرنويج واحدة من البلدان القليلة يف العامل التي ال تلبي فقط بل تتجاوز 

الهدف املتفق عليه عامليا من حيث إنفاق 0.7 % من الدخل القومي عىل 

املساعدات اإلمنائية. ففي عام 2000، وعقب االتفاق العاملي عىل األهداف اإلمنائية 

لأللفية وتوفري التعليم للجميع، أعلنت الحكومة الرنويجية التعليم كأولوية رئيسية 

يف املساعدة اإلمنائية الخارجية الشاملة. وفقا لذلك، وخالل الفرتة 2002-2001، 

كانت الرنويج واحدة من أكرب ثالثة مانحني يف مجال التعليم، وبحلول عام 2005، 

التزمت بتخصيص 13.3 % من ميزانية املساعدات اإلجاملية للتعليم. وقد تلقى 

التعليم االسايس الشامل للفتيات- أهداف التعليم للجميع 2 و5، واألهداف 

اإلمنائية لأللفية 2 و3 اهتامما خاصا، مع تركيز قوي عىل البلدان الهشة واملتأثرة 

بالرصاعات، إال أن املساعدات الرنويجية للتعليم شهدت ركودا خالل السنوات 

األخرية: فحصة ميزانية املساعدات للتعليم انخفضت يف الواقع، ولكن امليزانية 

املتزايدة املقدمة للمساعدات حالت دون انخفاض مستويات املعونة املخصصة 

للتعليم إىل حد كبري. وعموما، ورغم صغر حجمها مقارنة بالعديد من الدول 

املانحة، ظلت الرنويج واحدة من أبرز املمولني للتعليم خالل فرتة التعليم للجميع 

واألهداف اإلمنائية لأللفية، واألكرث تركيزا عىل التعليم األسايس.

وقد تحققت بعض النتائج الهامة يف البلدان التي تلقت املساعدة الرنويجية. 

فعىل سبيل املثال، نيبال، حيث دعمت الرنويج برنامج التعليم االبتدايئ للحكومة، 

متكنت من خفض نسبة األطفال غري امللتحقني باملدارس منذ عام 2000 اىل أكرث 

من النصف باالضافة اىل زيادة معدالت االنتقال من املرحلة االبتدائية إىل املرحلة 

اإلعدادية، كام وأحرزت تقدما كبريا يف مكافحة األمية للفتيات والنساء. ولعدة 

سنوات، برزت الرنويج أيضا رائدة يف دعم التعليم يف سياقات الطوارئ. ففي 

أفغانستان، وهي بلد ذات األولوية بالنسبة للرنويج، التحق 8 ماليني طفل باملدارس 

منذ بداية هذا القرن، مع زيادة يف نسب الفتيات امللتحقات باملدارس. ويف حني 

تفتقر املساعدات الرنويجية للرتكيز امللموس، من حيث انها شملت مجموعة 

متنوعة من املواضيع التعليمية والبلدان، أال أن الرنويج أظهرت تركيزا إيجابيا عىل 

مواءمتها مع األولويات الوطنية، حيث خصصت جزءا كبريا من التمويل للتعليم 

األسايس، مع الرتكيز عىل دعم املعلمني والكتب املدرسية واملدارس.

ومع ذلك، دفعت بعض مؤرشات انخفاض االستثامر السيايس يف التعليم 

داخل الحكومة خالل السنوات املاضية املجتمع املدين الرنويجي لتوسيع نطاق 

جهود املنارصة لهذه القضية. ففي عام 2013، استثمرت الحملة العاملية للتعليم 

للجميع/ شبكة الرنويج، جنبا إىل جنب مع أعضائها مبا يف ذلك االتحاد الرنويجي 

للتعليم ومؤسسة إنقاذ الطفل ومنظمة Plan، االنتخابات الوطنية للضغط عىل 

األحزاب السياسية واملطالبة بااللتزامات إلعادة ترتيب أولويات التعليم عىل أجندة 

املساعدات الدولية. وشملت األنشطة األخرى املناقشات الجارية مع وزارة التنمية 

ورسائل وأوراق املوقف، واملساهمة يف أوراق السياسات الحكومية – حيث تم 

تضمني عدد من التوصيات التي يف السياسة النهائية.

ويف حني خفض العديد من رشكاء التنمية الدوليني – مبا يف ذلك رواد الجهات 

املانحة مثل الدمنارك وهولندا – أو سحبت متاما دعمها للتعليم، برز نجم الرنويج 

يف مجال دعم التعليم. ومؤخرا أصدرت الحكومة الكتاب االبيض بعنوان »تعليم 

من أجل التنمية« تعهدت فيه بتفعيل التزاماتها تجاه التعليم – لتجاري زخمها 

عندما صدرت وألول مرة يف الفرتة مبارشة بعد داكار. ويف مناقشات ما بعد 2015 

أثناء انعقاد الجمعية العامة لألمم املتحدة يف أيلول/سبتمرب 2014، أعلن رئيس 

الوزراء إرنا سولربغ أن الرنويج ستضاعف التزاماتها املالية لدعم التعليم النوعي 

عىل مدى السنوات الثالث التالية. باإلضافة إىل الرتكيز عىل الجودة، سرتكز الحكومة 

عىل تعليم البنات، والدول الهشة، وتعزيز التعاون مع املجتمع املدين، وأكدت 

التزامها العام مببادئ امللكية الوطنية واالستدامة.

الموارد
اليونسكو )2015( تقرير الرصد العاملي 2015: التعليم للجميع 2000-2015، اإلنجازات 1. 

والتحديات
 .2www.norrag.org/en/publications/norrag-news/online-version/

education-and-skills-post-2015-and-the-global-governance-of-
education-agendas-and-architecture/detail/norways-education-aid-in-a-

post-2015-perspective.html
 .3 www.campaignforeducation.org/docs/reports/ftf/Fund percent20the

percent20future_education percent20rights percent20now.pdf
 .4www.regjeringen.no/en/dokumenter/meld.-st.-25-2013-2014/i 

d762554/?docId=STM201320140025000ENGEPIS&q=&navchap=1&ch=1
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http://www.regjeringen.no/en/dokumenter/meld.-st.-25-2013-2014/id762554/?docId=STM201320140025000ENGEPIS&q=&navchap=1&ch=1


لفية للتعليم 2016 – 2030
أ

نمائية لل هداف الإ
أ

10  حان الوقت للحصول عىل التعليم كحق: دروس من التعليم للجميع )EFA( وال

وحيث كثفت الجهات املانحة من تقديم الدعم لتحقيق التعليم للجميع خالل 

السنوات الـ15 املاضية – املساعدات التي يتم تنسيقها والتي تستجيب للحاجات – 

كان التأثري كبريا. فالرشاكة العاملية للتعليم، عىل سبيل املثال، تشري اىل أنه ويف العقد 

األول من العملية، ازداد عدد األطفال الذين يستكملون تعليمهم االبتدايئ يف 

املتوسط بنسبة   12% وبصورة أرسع بعد أن بدأت البلدان النامية الرشيكة تتلقى 

متويال من الرشاكة العاملية للتعليم وأنه ويف الدول الرشيكة والهشة واملترضرة من 

النزاع، ساعد ذلك يف خفض عدد األطفال خارج املدرسة ممن هم يف سن املدرسة 
االبتدائية بأكرث من مثانية ماليني.10

ومع ذلك، وبشكل مقلق، أخذ التمويل من الجهات املانحة للتعليم ينحى 

باالتجاه الخاطئ يف السنوات األخرية. وقد بدأت املساعدات عموما بالرتاجع يف 

أعقاب األزمة املالية واالقتصادية لعام 2009 فصاعدا، ولكن املعونة املخصصة 

للتعليم تراجعت بصورة أكرب وأرسع. وعىل وجه الخصوص، بات مستوى املساعدة 

اإلمنائية للتعليم األسايس يف البلدان ذات الدخل املنخفض ضعيفا.11 ويف الدول 

املترضرة من النزاعات والكوارث، حيث تكون احتياجات التعليم حادة بشكل خاص، 
فإن أقل من 2% من املساعدات اإلنسانية تقدم حاليا لدعم التعليم.12

وكام تبني لنا الدروس خالل السنوات الـ15 املاضية، فإذا ما أريد ألهداف ما بعد 

2015 أن تتحقق، فعىل الجهات املانحة تكثيف دورها، فوفقا ألحدث التقديرات 

من التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع، مطلوب مبلغ إضايف قدره 22 مليار 

دوالر من عائدات الخارجية كل عام، عىل رأس التوسعات الطموحة يف املوارد 

املحلية للتعليم،13 والحملة العاملية للتعليم تدعو جميع البلدان املانحة لتوفري 

املساعدات التي ميكن التنبؤ بها عىل املدى الطويل، للتعليم األسايس حيثام تكون 

هناك حاجة إليها؛ ويجب أن يتضمن هذا تخصيص 10% عىل األقل من املساعدة 

اإلمنائية للتعليم األسايس، وضامن توجيه ما ال يقل عن 4% من املساعدات اإلنسانية 

للتعليم. ويف الدول الهشة واملتأثرة بالنزاعات، يجب عىل الجهات املانحة استخدام 

نهج مرن للتغلب عىل نقاط الضعف يف قدرة الحكومة عىل ضامن الوصول الفوري 

للتعليم، وكذلك االستثامر يف تنمية القدرات عىل املدى الطويل يف أنظمة وخطط 

التعليم الوطنية.

التمويل املحيل

تأيت الغالبية العظمى من متويل التعليم،ويجب أن تأيت من امليزانيات الوطنية. 

هوناك إجامع دويل قوي عىل الهدف املتمثل يف تخصيص 20% عىل األقل من 

امليزانيات الوطنية للتعليم – ولطاملا طالبت حركة الحملة العاملية للتعليم بذلك، 

ومع ذلك، بقي التقدم متفوتا، وعموما، وخالل فرتة التعليم للجميع واألهداف 

اإلمنائية لأللفية، مل يتحقق هذا الهدف، وبقي متوسط اإلنفاق   العاملي عىل التعليم 

حول معدل 13.7% فقط،14 ولكن هذا يغطي تباينا كبريا بني البلدان وبني املناطق، 

وكذلك بعض الزيادات امللحوظة عىل مر الزمن. ووفقا ألرقام تقرير الرصد العاملي 

للتعليم للجميع، وعىل سبيل املثال، تنفق غانا اآلن 33.1% من ميزانيتها عىل التعليم؛ 

يف حني تنفق جمهورية أفريقيا الوسطى 7.8% فقط.

وتشري أحدث األرقام الصادرة عن تقرير رصد اإلنفاق الحكومي إنه وبينام 

تحقق أقلية ضئيلة من الحكومات هدف إنفاق 20% من امليزانيات أو 6% من الناتج 

املحيل اإلجاميل عىل التعليم، فإن أكرث من نصفها قامت بتوسيع اإلنفاق عىل التعليم 

منذ عام 2012 15 – حتى يف القوت الذي انكمش فيه متويل املانحني، فقد قامت غانا 

وبنني وتايالند ومولدوفا وإثيوبيا بتوسيع حصة التعليم يف ميزانيتها مبا ال يقل عن 

10 نقاط مئوية عىل مدى السنوات األخرية.16 وقد أظهرت هذه االتجاهات أنه ومع 

اإلرادة السياسية الكافية، ميكن للحكومات ايجاد موارد إضافية للتعليم.

ومع ذلك، يبقى الحال أنه وحتى يف الحاالت التي بذلت فيها الحكومات 

الجهود لزيادة مخصصات امليزانية للتعليم، يظل املستوى املطلق من التمويل 

املتاح منخفضا. فمواجهة التحديات مثل تواجد 121 مليون طفل يف سن املدرسة 

االبتدائية واإلعدادية خارج املدرسة، ووجود 50% من جميع املعلمني يف أفريقيا 

من غري املدربني، وتدمري البنية التحتية للمدارس يف البلدان املترضرة من النزاعات 

والكوارث، وتوسيع نطاق القراءة والكتابة والحساب لـ 751 من األميني البالغني – 

وكلها رضورية لتحقيق أهداف ما بعد 2015 – ينطوي عىل مستوى طموح لتمويل 

التعليم واألمر الذي يتطلب اسرتاتيجيات جديدة.

تحسني حجم املوارد املتاحة، من خالل نظام رضيبي فعال وتصاعدي

إذا ما احتاجت الدول ملزيد من املوارد للتعليم، عليها أن تعالج قضية تحصيل 

اإليرادات الخاصة بها. وإذا ما ارادت القيام بذلك دون الضغط ظلام عىل مواطنيها، 

فإن هذا يتطلب: فرض رضائب أكرث عدال من الرشكات، وخاصة الرشكات متعددة 

الجنسيات، واتخاذ خطوات للحد من التهرب الرضيبي والذي قد يتطلب أيضا 

تعاونا دوليا؛ وفرض الرضائب واملكوس عىل الصناعات االستخراجية. وهذا من شأنه 

أن يكون له تأثري كبري عىل حجم املوارد املتاحة للتعليم. فكينيا، عىل سبيل املثال، 

تفقد ما يقدر بـ 1.1 مليار دوالر سنويا عىل شكل حوافز رضيبية لالستثامرات – 

أي أكرث من ميزانيتها اإلجاملية للتعليم االبتدايئ يف 13/2012. كام وقعت جمهورية 

الكونغو الدميقراطية عىل صفقات مع رشكات تعدين متعددة الجنسيات، حيث 

تشري التقديرات إىل حرمان البالد من 1.36 مليار دوالر – أي ما يقرب من ضعف 

ميزانيات الصحة والتعليم مجتمعة.17 وإغالق هذه الثغرات والتخلص من اإلعفاءات 

– والتعامل مع التهرب الرضيبي – ميكنه توفري موارد إضافية وافرة للتعليم.

زيادة حصة املوارد املخصصة للتعليم – مبا يف ذلك من خالل االلتزامات 

الترشيعية أو الدستورية

من املهم أيضا أنه باإلضافة إىل جمع التمويالت، أن تلتزم الدول بإنفاقها عىل التعليم 

عىل املدى الطويل. فعىل مدى السنوات الـ15 املاضية، اتخذت عدة بلدان خطوات 

إلضفاء الطابع الرسمي عىل ذلك عن طريق تعديل دساتريها أو من خالل 

الترشيعات الوطنية، مام يوفر والتزامات قانونية واضحة وملزمة لتمويل التزامات 

السياسة التي تعهدت بها الحكومات. فدستور الربازيل، عىل سبيل املثال، ينص عىل 

أن »يلتزم االتحاد سنويا مبا ال يقل عن 18% من اإليرادات الرضيبية، والواليات 

واملناطق والعاصمة االتحادية، واملقاطعات مبا ال يقل عن 25% من عائدات 

ي ما يخص بتوف�ي التعليم للجميع، فهو عمل غ�ي منجز 
»�ف

بالنسبة لفانواتو. فمعلمي المدارس يشكون من الفصول 
ي مقاعد الجلوس للطالب والنقص 

مزدحمة، ومن النقص �ف
ي الكتب المدرسية رغم السياسات المدرسية المنمقة 

�ف
ي تؤكد عىل »كتاب لكل طفل«. لقد قدمنا الوعود 

وال�ت
ي أن تعمل الجهات المانحة 

ي االئمل �ف
الئطفالنا، ويحدو�ف

الثنائية والمتعددة االئطراف لتحقيق نفس الهدف لدعم 
وزارة التعليم الوطنية لتوف�ي التعليم النوعي الجندة ما 

بعد 2015«.

ي
 آن باكوا/ المنسق الوط�ن

تحالف التعليم للجميع فانواتو، 2015
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: كمبوديا التمويل المحىلي
(NEP) عضو الحملة العاملية للتعليم للجميع: رشاكة التعليم للمنظامت غري الحكومية

منذ عام 2000 خاضت كمبوديا رحلة نحو بناء نظام تعليم عام أكرث قوة وشامل 

وذا جودة عالية. وكانت هذه الرحلة بطيئة وشهدت العديد من التحديات التي ال 

تزال قامئة، أبرزها ارتفاع مستويات الفقر، وتزايد مطالب السكان الذبن غالبيتهم 

من الشباب وهجر الجهات املانحة الرئيسية للقطاع. ويف عام 2000، استثمرت 

الحكومة 1% فقط من الناتج املحيل اإلجاميل للبالد، و7% فقط من امليزانية الوطنية 

الشاملة يف التعليم، وبحلول عام 2012، زادت ميزانية التعليم إىل 13.1 % من 

إجاميل اإلنفاق الحكومي، أي ما يعادل 2.7 % من الناتج املحيل اإلجاميل، وميزانية 

2015 هي 18 % من اإلنفاق الحكومي. يف حني ال تزال هذه مستويات منخفضة 

نسبيا وال تزال الدولة بعيدة عن تحقيق التعليم للجميع، فقد رافق الزيادات 

يف امليزانية بإنفاق ومبخصصات اسرتاتيجية، األمر الذي أدى إىل نتائج إيجابية يف 

نواحي كثرية من قطاع التعليم.

ووفقا للرشاكة العاملية للتعليم، تعد كمبوديا هي واحدة من الدول الرشيكة 

األكرث فعالية من حيث اإلنفاق بحكمة، بحيث يتمكن الطالب من إنهاء املرحلة 

االبتدائية. فعىل سبيل املثال، استثمرت الحكومة املزيد من املال يف تدريب 

املعلمني، واليوم، انهى عدد متزايد من املدرسني التعليم الثانوي وباتوا مؤهلني 

للتدريس، كام تم تخصيص املوارد، مبا يتمىش مع بعض اعتبارات اإلنصاف، حيث 

تم تخصيص املوارد املالية لضامن توفري الكتب املدرسية املجانية لجميع طالب 

املدارس االبتدائية، وتغطية تكاليف التشغيل للمدارس يف املناطق املحرومة. 

وعالوة عىل ذلك، خصص االستثامر الحكومي لدعم للفتيات، والذي يعتمد 

عىل الحضور املنتظم والتقدم، مام ساعد يف تحسني انتقال الفتيات من املرحلة 

االبتدائية إىل املرحلة الثانوية. ومنذ عام 2000، تراجع عدد األطفال ممن هم 

خارج املدارس يف كمبوديا ال أقل من 250000، كام وتلتحق الفتيات باملدارس 

االبتدائية بنفس معدالت الفتيان. 

ويف السنوات األخرية، زادت الحكومة أيضا من املخصصات لتحسني أوضاع املعلمني، 

وذلك مبشاركة عضو الحملة العاملية للتعليم للجميع، رشاكة التعليم للمنظامت 

غري الحكومية )NEP( فحتى وقت قريب كان متوسط رواتب املعلمني يصل اىل 

أقل من 80 دوالر شهريا، مع مخالفات متكررة وتأخري يف الدفع للهيئات التدريسية 

ولفرتات طويلة، حيث لجأ الكثريون إىل نكبيد الطالب رسوم مواد التعلم، أو حتى 

حجب معلومات املناهج، لتقدميها خالل الدروس الخصوصية بعد املدرسة، مام 

شكل عبئا ثقيال عىل األرس الفقرية، وترسب املزيد من األطفال وزيادة عدم املساواة 

بني األرس ذات الدخل املنخفض وذات الدخل املتوسط. ويف ضوء ذلك، أجرى الـ 

NEP مسوحا أرسية للرصد عىل مستوى املدرسة وبالتشاور مع املعلمني، وقدم 

مقرتحات للحكومة بشأن تحسني رشيط توظيف املعلمني والرعاية االجتامعية، 

وتعزيز اإلدارة املالية، لتحسني جودة التعليم. وتبنت وزارة التعليم توصيات الـ 

NEP معلنة يف عام 2013 عن زيادة كبرية يف رواتب املعلمني، وإدخال نظام جديد 

لتنظيم املدفوعات ومنع االقتطاعات غري رسمية من الراتب.

وعموما، كان للجهود الحكومية تأثري إيجايب عىل نوعية التعليم، فمن املتوقع أن 

تصل معدالت محو األمية يف أوساط الشباب، والتي كانت يف 83 % يف بداية القرن 

إىل 91 % يف عام 2015. ويبني الربنامج الحكومي لتقييم التعلم أن عدد الطالب 

القادرين عىل القراءة مع الفهم زاد خالل السنوات القليلة املاضية، ويف أن حني 

كمبوديا ما زالت بعيدة عن تحقيق هدف التعليم للجميع، إال أنها تلتزم باالستثامر 

يف التعليم النوعي والعادل، كام شهدنا تعهدها يف مؤمتر التجديد للرشاكة العاملية 

للتعليم يف متوز/يونيو 2014 بزيادة اإلنفاق عىل التعليم إىل أكرث من 20 % من 

امليزانية الوطنية بحلول عام 2018، وبانفاق اسرتاتيجي لدعم املدارس يف املناطق 

النائية وتدريب املزيد من املعلمني، وبرامج املوارد لدمج األطفال ذوي االعاقة 

يف املدارس.

الموارد
اليونسكو )2015( تقرير الرصد العاملي 2015: التعليم للجميع 2015-2000، 1. 

اإلنجازات والتحديات
 .2http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001176/117632E.pdf
 .3http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002297/229713e.pdf
الرشاكة العاملية للتعليم )2014( تقرير التعهد النهايئ، املؤمتر الثاين لتجديد التربعات4. 
الرشاكة العاملية للتعليم )2014( التعليم األسايس يف خطر: نتائج تقرير التعلم5. 

دراسة حالة
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12  حان الوقت للحصول عىل التعليم كحق: دروس من التعليم للجميع )EFA( وال

الرضائب، مبا يف ذلك اإليرادات الناتجة من النقل، لصيانة وتطوير التعليم«. ويف عام 

2002، قامت اندونيسيا بتعديل دستورها بحيث يتم تخصيص 20% عىل األقل من 

امليزانية الوطنية للتعليم. وينص دستور عام 2008 يف اإلكوادور أن اإلنفاق العام 

عىل التعليم يجب أن يكون 6% من الناتج املحيل اإلجاميل. وتلزم ترشيعات الحق يف 

التعليم حكومات األرجنتني واملكسيك عىل استثامر 6% و8% من الناتج املحيل 

اإلجاميل عىل التوايل عىل التعليم. وينص دستور إثيوبيا أن »عىل الدولة تخصيص 

املوارد املتزايدة لتوفري خدمات الصحة العامة والتعليم والخدمات االجتامعية 

األخرى«.18 وباملثل، فإن دساتري الفلبني وفيتنام تنص عىل وجوب أن تعطي الدولة 

األولوية لالستثامر يف التعليم.19 ويف حني ترقى الحكومات يف جميع الحاالت إىل 

مستوى هذه االلتزامات، اال أنها تظل هامة يف دفع العمل الحكومي وتوفري وسيلة 

للضغط بيد املواطنني ملساءلة السلطات.

فضال عن الرتكيز عىل نطاق وحصة املوارد املخصصة للتعليم، فعىل الحكومات 

أن تركز عىل تحسني حساسيتها – لقضايا مثل اإلنصاف والجودة – والتدقيق عىل 

استخدام هذه األموال. وتناقش هذه الجوانب مبزيد من التفصيل كجزء من الدروس 

بشأن الجودة واملساواة أدناه.

 الدرس 2: االئنظمة العامة واالدارة القوية
تُعترب الدول الفعالة وامللتزمة ونظم التعليم التي تعمل بشكل جيد رضورية لجعل 

اجندة التعليم ملا بعد 2015 حقيقة واقعة.

مسؤولية الدول

مبوجب قانون حقوق اإلنسان، تتوىل الدولة مسؤولية ضامن توفري التعليم، فضال عن 

وضع وتطبيق اإلطار التنظيمي الالزم لعمل العبني آخرين يف قطاع التعليم. وينص 

القانون الدويل أيضا وبوضوح أنه وكحق أسايس من حقوق اإلنسان، يجب أن يكون 

التعليم مجانيا. والتعليم، عالوة عىل ذلك، معرتف به وعىل نطاق واسع باعتباره 

منفعة عامة، مام يسهم أيضا يف دعم قضية متويل الدولة له كخدمة.

ومع ذلك، شهدت الفرتة منذ انعقاد املنتدى العاملي للتعليم داكار وقمة األهداف 

اإلمنائية لأللفية ارتفاعا يف معدالت االلتحاق باملدارس الخاصة لغايات وبهدف الربح، 

وتزايد نفوذ الرشكات يف صنع السياسات يف قطاع التعليم. وغالبا ما يربر ذلك باملزاعم 

بأن املدارس الخاصة توفر أفضل نوعية من التعليم – رغم أن األدلة أظهرت أنه 

بالنظر إىل الظروف نفسها، مل يكن ذلك صحيحا، فهناك، ومع ذلك، أدلة قوية عىل أن 
زيادة خصخصة قطاع التعليم أدت اىل زيادة عدم املساواة يف ومن خالل التعليم.20

ويف هذا السياق، تتحمل الدول مسؤولية واضحة بأن تبقى الجهة الفاعلة 

الرئيسية يف قطاع التعليم، وتركز عىل ضامن مجانية التعليم النوعي من مرحلة 

الطفولة املبكرة إىل ما ال يقل عن إمتام املرحلة الثانوية، مبا يف ذلك التعليم األسايس 

للبالغني. وال ينبغي أن تستخدم أموال الحكومة لدعم مقدمي التعليم بهدف الربح، 

ويجب التأكد من أن الجهات الخاصة منظمة تنظيام جيدا، وخاضعة للمساءلة. 

وهؤالء من الذين يدافعون عن زيادة خصخصة التعليم يف كثري من األحيان يشريون 

اىل ضعف القطاع العام كمربر لتوسيع دور القطاع الخاص؛ ويف حني أنها ال تنكر أن 

هناك ويف كثري من األحيان ضعف لدى القطاع العام، تؤكد الحملة العاملية للتعليم 

أن االستجابة املرشوعة لهذا األمر ليست من خالل الخصخصة، ولكن من خالل تعزيز 

القطاع العام واإلصالح وذلك متشيا مع العنارص األخرى املذكورة يف هذا الفصل.

نصوص دستورية وترشيعات وسياسات وأطر تنفيذ قوية

الحق يف التعليم جزء ال يتجزأ من القانون الدويل لحقوق اإلنسان، ويجب أن يرتجم 

ذلك من خالل الترشيعات واألحكام املحلية، ولطاملا كانت املطالبة بهذه الترشيعات 

واألحكام ضمن بؤر الرتكيز للحملة االنتخابية وللتحالفات األعضاء يف الحملة العاملية 

للتعليم. فعىل سبيل املثال، ركز التحالف الباكستاين للتعليم للجميع والتحالف الكيني 

للتعليم للجميع Yetu Elimu يف حملتهام عىل الحق يف التعليم ضمن أحكام الدساتري 

واألطر الترشيعية، وحيثام توفرت هذه األحكام، فإنها متنح املجتمع املدين صالحية 

مساءلة الحكومات بشأن الوفاء بالتزاماتها – فعىل سبيل املثال قام التحالف الوطني 

للتعليم يف الهند مبقاضاة الحكومة حسب قانون املصلحة العامة هناك.

وإضافة اىل تكريس الحق يف التعليم ضمن األطر الدستورية والترشيعية الوطنية، 

عىل الدول وضع سياسات تعليمية شاملة وشمولية، تتضمن معايري واضحة للمؤسسات 

التعليمية ومؤهالت املعلمني، ووضع خطط قوية وواقعية التنفيذ، وأن تتم عملية 

وضع السياسات من خالل عملية تشاورية ودميقراطية )انظر أيضا أدناه بشأن مشاركة 

املجتمع املدين(. وعالوة عىل ذلك، فإنه ال يكفي إدخال ترشيعات ووضع السياسات 

وحسب: فإذا مل يكن املسؤولني الحكوميني واملواطنني عىل بينة بشأن واجبات وحقوق 

كل منهام ، فلن تتم عملية املتابعة والتنفيذ. وكام الحظ أعضاء الحملة العاملية للتعليم 

يف كمبوديا عام 2007، فإن ربع اآلباء يجهلون سياسة الحكومة بخصوص التعليم 
املجاين، مام يقوض بشدة فهمهم لحقوق أطفالهم وحصولهم عىل التعليم.21

نظم قوية للتسليم تابعة للدول

مبجرد صياغة الترشيعات والسياسات، يتحتم تنفيذها. حيث يجب دعم األحكام 

الدستورية والترشيعات وأطر التنفيذ بآليات التنفيذ املناسبة واملخطط لها جيدا، 

ووضع آليات واضحة للمساءلة واملوارد الكافية لذلك، وهذا يتطلب من الحكومات 

إضفاء الطابع املؤسيس عىل التخطيط الشامل ووضع نظم الرصد والتدقيق داخل 

الحكومة، ضامن توفري العدد الكايف من املوظفني ونظم الدعم لضامن تزويد مديري 

التعليم باألدوات التي يحتاجونها، واتخاذ الرتتيبات الالزمة لتنمية قدرات املوظفني 

وبناء قدراتهم؛ وتطوير وتنسيق خطوط واضحة للسلطة وتحديد املسؤوليات، 

وأن تكون نظم وقرارات التعليم حرة بعيدا السياسات الحزبية أو النفوذ الشخيص 

غري املربر، مبا يف ذلك التعيني والنقل والرتقيات عىل أساس الجدارة. وعالوة عىل 

ذلك، عىل البلدان وضع خطط للطوارئ واضحة لحاالت الطوارئ مثل الكوارث 

الطبيعية واألوبئة.

ي التعليم … 
»تؤيد الحملة الوطنية من أجل الحق �ف

اح … الموافقة عىل تخصيص 100% من عائدات  هذا االق�ت
النفط للتعليم العام. وليست هذه هي الطريقة 

الوحيدة لتمويل الخطة الوطنية للتعليم، لكنها واحدة 
ها من الطرق، وتعد أيضا استثمارا  ف غ�ي الواعدة من ب�ي

اتيجيا، حيث أن التكريس الكامل لهذه االئموال  اس�ت
ي التعليم، هو، من دون شك، واحد من أك�ث 

للحق �ف
الطرق ديمومة من حيث التعويض عن االستخراج 

المكلف للنفط«.

ازيل، 2012 ي التعليم، ال�ب
الحملة الوطنية من أجل الحق �ن
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ي
االئنظمة العامة: هاي�ت

 (REPT)/عضو الحملة العاملية للتعليم للجميع: التجمع للتعليم للجميع

أظهرت هايتي بعض التقدم فيام يتعلق بالتحاق املزيد من األطفال بالتعليم 

ما قبل االبتدايئ والتعليم االبتدايئ منذ عام 0002. ففي عام 1002، تساوت 

معدالت التحاق الفتيات مع نظريتها من معدالت التحاق كام متكنت من 

الحفاظ عىل هذا االتجاه اإليجايب للعقد املقبل. ومع ذلك، ووفقا للبنك الدويل، 

كانت معدالت االلتحاق يف البالد يف 2102 ضمن أدىن املعدالت يف العامل، وال 

سيام يف املرحلة الثانوية. وعالوة عىل ذلك، يشكل غياب املعلومات والبيانات 

الواضحة حول قطاع التعليم – منذ عام 0002، وحتى يومنا هذا – تحديا لتحديد 

االتجاهات والتحوالت.

ويف حني تغيب بعض البيانات، إال أنه من الواضح أن جهود الحكومة ظلت 

ضعيفة يف مجال التعليم، وقد تؤثر عىل أشد الناس فقرا يف البالد. وعىل الرغم 

من العبء الواضح للمسؤولية عىل عاتق الدولة، مبوجب قانون حقوق اإلنسان، 

وتوفري التعليم املجاين للمواطنني، إال أن 92 % من املدارس االبتدائية يف هايتي 

يديرها من قبل القطاع الخاص، وهذا يعني ترسب األطفال الفقراء من املدرسة ألن 

األرس غري قادرة عىل دفع الرسوم والتكاليف غري املبارشة األخرى لتعليم أبنائهم. 

وعالوة عىل ذلك، غالبا ما تكون البنية التحتية للمدارس غري كافية – ويعزى ذلك 

يف جزء منه، لنتائج الزلزال املدمر الذي دمر 80 % من املدارس عام 2010 – وتقع 

معظم املدارس يف املناطق الحرضية، مام يعني ترك املزيد من الشباب يف املناطق 

الريفية واملناطق املحرومة دون الحصول عىل التعليم. وهذه االتجاهات تساهم 

يف االنقسامات املناطقية بني غنية / الفقرية وريفية / حرضية ضمن سياق أوسع 

من عدم املساواة العميقة واملتنامية. ويتعمق التفاوت بشكل خاص يف قضية إمتام 

التعليم االبتدايئ منذ عام 2000، حيث يكون أفقر األوالد أقل عرضة إلمتام املرحلة 

االبتدائية، كام أن جودة التعليم هي أيضا سيئة للغاية، كام يتضح من املؤرشات 

املختلفة: يفتقر 85 % من املعلمني املؤهالت، وكانت نتائج االمتحانات للعام 2014 

ضعيفة جدا، كام انخفضت نسب محو األمية للشباب بنسبة 10 نقاط مئوية خالل 

فرتة التعليم للجميع/EFA من 82 % خالل 1995-2004 إىل 72 % يف 2012-2005 

– عىل الرغم من أن من املتوقع أن تعود لتصل إىل 82 % عام .2015

ويف عام 2011، وضعت حكومة هايتي برنامج لتعليم املدريس العاملي واملجاين 

واإللزامي ا)PSUGO( لزيادة فرص الحصول عىل التعليم من خالل قسائم لحضور 

املدارس الخاصة. وقد تعرض هذا الربنامج لإلنتقاد بقوة، من قبل التجمع للتعليم 

للجميع/)REPT(  الذي تناضل من أجل تحسني التعليم العام والحد من وتنظيم 

رسوم املدارس، ورصد االلتزامات الحكومية. ويف مواجهة هذه االنتقادات – 

املتعلقة بسوء اإلدارة، وحاالت الغش، والنتائج الوخيمة – تعيد الحكومة النظر يف 

نهجها هذا.

يشكل انعدام الحكم املالئم والكايف ونظام التعليم العام القوي يف هايتي 

تحديات كبرية للتخطيط وإدخال تحسينات يف قطاع التعليم الفعال. فهياكل صنع 

السياسات والتخطيط الحالية ال تأخذ يف االعتبار سوى القليل من االهتاممات 

املحلية وأصوات املواطنني، وغالبا ما تعاين من املحسوبية السياسية، يف حني 

يعاين القطاع العام من سوء التمويل. ويعد وجود النظام العام القوي وآليات 

رصد وتقييم التقدم املحرز يف التعليم، أمر بالغ األهمية لتحليل وفهم الثغرات 

واالتجاهات، مثل عدم قدرة األوالد الفقراء عىل إكامل الدراسة االبتدائية أو أسباب 

وراء املعدالت الفقرية ملحو األمية. فال بد من وضع خطط واسرتاتيجيات قطاعية 

سليمة ورسيعة االستجابة التي ميكنها التصدي بفعالية للتحديات الحالية مثل 

عدم املساواة. وعالوة عىل ذلك، ميكن تحسني جهود الحكومة يف قطاع التعليم 

من خالل إرشاك املعلمني وجمعيات اآلباء ومنظامت املجتمع املدين األخرى، مثل 

REPTيف عمليات صنع القرار. وهذا سيوفر فهام أعمق لخصوصيات االحتياجات 

والظروف املحلية، وتحسني آليات صنع القرار وتقوية أنظمة حكم وإدارة التعليم 

يف البالد.

الموارد
 .1www.worldbank.org/en/news/feature/2012/11/21/ 

haiti-education-strategy
اليونسكو )2015( تقرير الرصد العاملي 2015: التعليم للجميع 2015-2000، 2. 

اإلنجازات والتحديات
 .3www.usip.org/sites/default/files/sr245.pdf
الحملة العاملية للتعليم وآخرون )2015 – يصدر قريبا( تقرير عن املدارس الخاصة 4. 

منخفضة التكلفة

دراسة حالة

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/11/21/haiti-education-strategy
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/11/21/haiti-education-strategy
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/11/21/haiti-education-strategy
http://www.usip.org/sites/default/files/sr245.pdf
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14  حان الوقت للحصول عىل التعليم كحق: دروس من التعليم للجميع )EFA( وال

ويجب أن ال تتسامح أنظمة الدولة القوية مطلقا مع الفساد؛ فالكثري من انشطة 

املجتمع املدين تركزت عىل منع وفضح الفساد والذي يستنزف الفعالية واملوارد، 

وميكن للمجتمع املدين أن يلعب دورا رئيسيا يف كشف الفساد: ففي مالوي، عىل 

سبيل املثال، قام التحالف املجتمع املدين للتعليم بتتبع ميزانية عام 2013 والتي 

كشفت عن تناقضات يف اإلنفاق العام عىل مستوى املنطقة ترتبط ببناء الفصول 

الدراسية وتسليم الكتب املدرسية الجديدة، وقام بالضغط عىل الحكومة، األمر الذي 

أدى إىل اتخاذ إجراءات تصحيحية.

الشفافية

تعد الشفافية رضورية لضامن اإلدارة الفعالة: وهي تعدج متطلبا مسبقا للمساءلة 

واملشاركة الواعية، ويجب ضامن توفري الشفافية من خالل العملية وطرق العمل، 

وكذلك من حيث تفاصيل التنفيذ. وهذا يعني أن تتيح الدول وضمن املجال العام 

جميع البيانات ذات الصلة، وبطريقة سهلة املنال ولجميع املواطنني، وبلغات 

مفهومة، ضامن أن تكون عملية صنع السياسات – العمليات التي يتم من خاللها 

التوصل إىل القرارات – يف حد ذاتها شفافة وميكن الوصول إليها، هذا يرتبط بالقضية 

الحاسمة ملشاركة املجتمع املدين )انظر أدناه(.

آليات واضحة لإلنصاف والتقايض

إدراكا لكون التعليم حق من حقوق اإلنسان، وان ذلك ينطوي عىل وضع آليات 

واضحة لإلنصاف يف الحاالت التي يتم فيها انتهاك هذا الحق، مبا يف – ولكن ال 

يقترص عىل- املحاكم، وميكن للعمليات اإلدارية داخل إدارات التعليم أو الهيئات 

الشبه قضائية مثل دواوين املظامل بشأن حقوق الطفل أن تلعب دورا هاما يف 

هذا الصدد.22 ويجب حامية ممن هم داخل النظام – الطالب واآلباء واملعلمني أو 

املسؤولني – عند تقديم الشكاوى، وبسهولة حتى ألولئك الذين ال يحظون بالتمويل 

أو الذين ال يعرفون القراءة والكتابة.

ف واضح للدولة عىل الجودة   الدرس 3: ترك�ي
تعد جودة التعليم أحد األهداف الستة للتعليم للجميع – والتي طاملا أهملت 

نسبيا، ومع ذلك، فإن ضامن الجودة وعىل نطاق أوسع، يعد أمرا أساسيا لفكرة 

التعليم يف حد ذاته. وينص اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان أن التعليم يجب أن 

يكون »موجها لتحقيق التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان وتعزيز احرتام حقوق 

اإلنسان والحريات األساسية« كام وتحدث إطار عمل داكار حول وضع اجندة 

تعليمية »موجهة لتحقيق مواهب وإمكانات كل فرد وتطوير شخصيات املتعلمني 

ليك يتمكنوا من تحويل حياتهم وتطوير مجتمعاتهم«، أي أن التعليم للجميع ال 

يعني »التلقني للجميع« بل عىل حد تعبري تقرير روبرت ديلور من اليونسكو – 

ضامن أن الجميع »التعلم لتكون، للمعرفة، للعمل والعيش معا« وقد يتناقض هذا 

األمر يف بعض األحيان مع التصور القائم عىل الغرض من التعليم من حيث إعداد 

املتعلمني للعمل أو املشاركة يف السوق – فمن الرضوري تذكر التأييد العاملي لهذا 

الفهم األوسع لجودة التعليم.

االستثامر يف الجودة، ويف الوصول

مثة درس أسايس برز خالل السنوات الـ15 املاضية يفيد بأن االندفاع إللحاق جميع 

األطفال باملدرسة سيفشل يف تحقيق الهدف األوسع – التعليم الحقيقي للجميع – 

إذا كان عىل حساب جودة التعليم. فقد اتخذت العديد من الدول خطوات مهمة 

لتوسيع نطاق الوصول – مبا يف ذلك إلغاء رسوم – ولكن دون أن تضع يف آليات 

متويل بديلة. ففي أوغندا، عىل سبيل املثال، أدى ذلك إىل ارتفاع معدالت االلتحاق 

باملدارس الثانوية، لكنه أدى أيضا إىل ارتفاع معدالت الطلبة اىل املعلمني، واىل فصول 

دراسية مكتظة، وانخفاض معدالت النجاح يف االمتحانات املدرسية النهائية وخاصة 

بني الطالب امللتحقني حديثا.23 فالجودة ال ترتافق مع الوصول، ولن تنجح فيام إذا 

متددت األموال الستيعاب أكرب للوصول: عىل الحكومات أن تستهدف وعىل وجه 

التحديد الجودة من خالل سياساتها التمويلية، ويف سياق القلق الكبري حول جودة 

التعليم ونتائج التعلم، فمن املهم أن ندرك أن املدخالت التعليمية رضورية لضامن 

العمليات التعليمية والنتائج – وأن هذا يتطلب التمويالت الكافية، واالسرتاتيجيات 

التالية تؤكد عىل املدخالت والعمليات املطلوبة للجودة والتي يجب عىل الحكومات 

البناء عليها ضمن خطط التمويل.

الجودة تعتمد عىل املعلمني

تعتمد جودة نظام التعليم يف أي بلد عىل مدى التزام البالد بضامن تدريب معلميها 

وتأهيلهم وجامسهم ودافعيتهم، وقد أثبتت دراسات متعددة ونظريات وأبحاث 

أن املعلمني – ومستوى املعرفة لدى املعلمني عن موضوعهم – تعد العامل األكرث 

أهمية يف نتائج نوعية التعليم والتعلم.24 ولكن هناك الكثري من العنارص لضامن 

توافر قوة عاملة فعالة من املعلمني، حيث ال ميكن تجاهل أيا منها:

: وفقا لتقرير الرصد العاملي للتعليم للجميع، 	  ف ي من المعلم�ي
العدد الكا�ف

فبني عامي 1999 و2012، انخفضت نسب عدد التالميذ / املعلمني يف املرحلة 

األساسية يف 121 بلدا من أصل 146 بلدا مع توفر البيانات. وعكس هذا 

التوجه، يتطلب االستثامر والتخطيط القوي. ففي حني أن العديد من البلدان 

تبذل جهودا محمودة لتوظيف أعدادا كافية من املعلمني، إال أن هناك الكثري 

مام يتعني القيام به. فالنيجر، عىل سبيل املثال، قامت بتوسيع القوى العاملة 

من املعلمني بنسبة 12% سنويا – ولكن سيكون هناك حاجة لتوسيع ذلك ايضا 

انية وتنفيذها ضمن مسؤليات  ف »ال تزال عملية وضع الم�ي
انية،  ف ي مختلف القطاعات. وهذا التعتيم عىل الم�ي

اء �ف الخ�ب
 . ف وسوء توزيعها يزيد من صعوبة تتبعها بالنسبة للمبتدئ�ي

ي ذلك 
اف من قبل المواطن محدود جدا، بما �ف �ث فاالإ

لمانيون الذين يحق لهم التصويت عىل قانون المالية،  ال�ب
ف  . فرقابة المواطن�ي ف الئنها غالبيتهم من غ�ي المتعلم�ي

ي الوصول إىل المعلومات ليكون 
تتطلب حق كل شخص �ف

قادرا عىل تتبعها الموضوعي«.

2010 ، ي للتعليم للجميع )COSC-EPT(، مالي
تحالف منظمات المجتمع المد�ن

»إرسال الطفل إىل المدرسة ال يضمن انه أو انها سيتقن 
القراءة والكتابة … وأظهرت ]بياناتنا[ أن 19 % فقط ممن 

أكملوا المدرسة االبتدائية يعرفون القراءة والكتابة و%23 
فقط من أولئك الذين أكملوا الدراسة الثانوية يعرفون 

القراءة والكتابة … فما تتم معالجة نوعية التعليم وعىل 
ي كل 

وجه الرسعة وبقوة، فستتعمق االئزمة، حيث ستعا�ف
.» فئة عمرية جديدة من نفس المص�ي

2007 ،)PEAN( شبكة منارصة التعليم للجميع بابوا غينيا الجديدة 
ة التعليم – ملخص تقرير رصد مساعدات التعليم PNG رابطة  مسح خ�ب

ASPBAE /آسيا وجنوب المحيط الهادئ للتعليم الأساسي وتعليم الكبار
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الجودة: السنغال
)COSYDEP( عضو الحملة العاملية للتعليم للجميع: تآزر منظامت الدفاع عن التعليم العام للجميع

منذ عام 0002، حققت السنغال تقدما كبريا يف مجال التعليم، بدعم من زيادة 

كبرية يف التمويل الحكومي للقطاع، أي ما يعادل حاليا أكرث من 6 % من الناتج 

املحيل اإلجاميل. فقد متكن ما يزيد قليال عىل 05 % من األطفال يف سن املدرسة 

االبتدائية من الحصول عىل التعليم يف عام 9991؛ وقد زاد هذا املعدل إىل ما يقرب 

من 08 %، وزادت معدالت االنتقال من املرحلة االبتدائية إىل املستوى الثانوي اىل 

أكرث من الضعف بحلول عام 2102. وينص الدستور الوطني عىل توسيع ليشمل 

التعليم املجاين واإللزامي عىل املستوى الثانوي، وتشمل االسرتاتيجيات الوطنية 

لحامية الطفل والتنمية االجتامعية التدابري والحوافز لاللتحاق واستبقاء األطفال يف 

املدرسة، باالضافة اىل السياسات التي تستهدف الفتيات لزيادة املساواة الجندرية.

ويتمثل التحدي الرئييس، مع ذلك، يف ضامن جودة التعليم، ونقص املعلمني 

املؤهلني، واالستخدام املتكرر للمعلمني املتطوعني، مام ساهم يف نوعية محدودة 

من التعليم. فقد أدت سياسات التكيف الهيكيل يف التسيعنيات بقيادة املؤسسات 

املالية الدولية اىل الحد من عملية توظيف املعلمني: فقد تم تقليص مدة دورات 

تدريب املعلمني، مام يؤدي إىل ضعف جودة التعليم. وخالل هذه الفرتة كان رد 

فعل الحكومة السنغالية إزاء النقص يف اعداد املعلمني من خالل تقديم بديل 

– وأرسع – لعملية توظيف املعلمني، أسامه »نظام املحاصصة اآلمنة«، حيث 

تتجاوز عمليات التوظيف اإلجراءات الرسمية، والتي تقوم عىل املنافسة والجدارة، 

وتعيني موظفني دون خلفيات مهنية، ويعد هذا النظام سياسيا للغاية، حيث 

تقدم الوظائف كخدمات سياسية، تتجاهل الحاجة إىل عملية نزيهة وشفافة، 

وتتجاوز املتقدمني املؤهلني. ومع االعرتاف التام بالحاجة إىل املزيد من املعلمني، 

فقد عارض املجتمع املدين السنغايل وبشدة نظام املحاصصة ألنه يعمق املشكلة 

  SYPROS/بدال من معالجتها، وقد وصفه األمني العام لنقابة املعلمني السنغاليني

مرميي ساخو دانوسوخو بكونه »الجرح الذي دام 10 أعوام يف جسم نظام التعليم« 

وقد تعاون عضو تحالف الحملة العاملية للتعليم يف السنغال، COSYDEP، مع 

النقابات وشبكات املجتمع املدين األخرى إلطالق حملة مكثفة إلنهاء آلية التوظيف 

الضارة هذه، فمن خالل نرش املعلومات من خالل املدارس واملجتمعات املحلية، 

طالب COSYDEP بتوفري التعليم النوعي – ومبعلمني مدربني تدريبا عايل الجودة 

– وجعلها قضية شعبية واستخدم األبحاث إلنتاج البيانات التي تم طرحها أمام 

وزارة التعليم ورئيس جمهورية السنغال.

ويف عام 2010، أعلن وزير التعليم كاليدو ديالو القضاء عىل نظام املحاصصة 

اآلمنة ويرجع ذلك جزئيا إىل الضغط الشعبي الكبري. وبعد ثالث سنوات، وضعت 

الحكومة منهجية لعرشة سنوات للقطاع العام لتحسني جودة لتعليم والتعلم 

كأولويات رئيسية، وأدى ذلك اىل بعض التحسينات، لكن الطريق ما زال طويال، 

حيث تسعى املشاريع الحكومية اىل متكني ما يقرب من ثالثة أرباع الشباب الذين 

ترتاوح أعامرهم بني 15-24 من القراءة والكتابة بحلول عام 2015، مقارنة مع أقل 

من النصف يف الفرتة ما بني 1995-2000. وقد انخفض عدد الطالب املعيدين يف 

املدارس االبتدائية أيضا بشكل كبري منذ عام 1999، وهو مؤرش عىل تعلم أعدادا 

متزايدة من الشبان أثناء وجودهم يف املدرسة، والوضع جيد يف هذا البلد من حيث 

توظيف املعلمني وبنسبة التالميذ إىل املعلمني والتي تعد من بني أدىن املعدالت يف 

أفريقيا /جنوب الصحراء الكربى، أي 32: 1 عام .2012

ومع ذلك، ال تعني معالجة مسألة التوظيف عدم وجود املزيد من التحديات، 

فغياب املعلمني يظل مصدر قلق كبري، وتدريب ودعم املعلمني، ال يزال بحاجة 

إىل تحسني كبري. وحيث يجري وضع اللمسات األخرية عىل األطر العاملية املقبلة 

للتعليم، فإن واحدة من األولويات الرئيسية لـ COSYDEP هو دفع الحكومة 

التخاذ إجراءات ملواصلة التصدي لقضايا الجودة واملعلمني والتي تعتربها أسوأ 

مشاكل قطاع التعليم. ويهدف التحالف للضغط من أجل تدريب املعلمني والرصد 

ومراقبة التنفيذ، بحيث تستمر السنغال يف تحسني التعليم فيام بعد .2015

الموارد
اليونسكو )2015( تقرير الرصد العاملي 2015: التعليم للجميع 2000-2015، اإلنجازات 1. 

والتحديات
 .2www.dol.gov/ilab/reports/ 2013/ وزارة العمل األمريكية 

 child-labor/senegal.htm
الحملة العاملية للتعليم )2012( سد الفجوة يف تدريب املعلمني3. 

دراسة حالة

http://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/senegal.htm
http://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/senegal.htm
http://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/senegal.htm
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نمائية لل هداف الإ
أ

16  حان الوقت للحصول عىل التعليم كحق: دروس من التعليم للجميع )EFA( وال

بنسبة 15% عىل مدى السنوات األربع املاضية مللء الفجوة يف توفري املعلمني 
بحلول عام 2015. 25

: يجب أن يتلقى جميع الطالب تعلميهم من قبل 	  ف ف ومؤهل�ي ف مدرب�ي معلم�ي

معلمني مؤهلني مهنيا ومدربني. ومرة أخرى، فإن التوجه يتحرك يف االتجاه 

الخاطئ: فقد انخفضت نسب املعلمني املدربني اىل عدد التالميذ يف 44 بلدا 

من أصل 50 بلدا مع توفر البيانات، كام ترافق التوسع يف التعليم يف كثري 

من األحيان مع تراجع مهنية التعليم – سواء كوسيلة لتوفري التكاليف، أو 

كاسرتاتيجية مقصودة. وعالوة عىل ذلك، يجب أن يكون التدريب ذا صلة – 

يغطي املعرفة وأساليب التدريس وإدارة الفصول الدراسية – وذا نوعية جيدة. 

ففي عام 2015 ، استطاع 14% فقط من املعلمني الجدد اجتياز االختبار الوطني 

إلختيار املعلمني املؤهلني يف الهند، كرشط أسايس للدخول يف مهنة التعليم: 

وحتى ذلك، أعترب إنجازا قياسيا. وتخطط الحكومة فرض التدريب ما قبل 
الخدمة وأثناء الخدمة والتعلم من األقران.26

ظروف العمل الجيدة: تعد ظروف العمل بالنسبة للمعلمني أمرا أساسيا 	 

لجذب املعلمني ملهنة التدريس، ويتضمن ذلك الرواتب واالجور الكافية ويف 

الوقت املناسب، وتوفري فرص النمو املهني، وأعباء العمل املعقولة، وسالمة 

املعلمني.

ي التوظيف والتوزيع: بعض الدول تعاين من فوارق هائلة 	 
التنوع والمساواة �ف

يف نسب التالميذ إىل املعلمني يف املناطق الريفية والحرضية – مام أدى إىل نتائج 

أكرث فقرا يف املناطق املحرومة. وعالوة عىل ذلك، فغالبا ما يتم توزيع املعلمني 

األقل تدريبا وإعدادا يف املناطق األقل حظا. وملواجهة تحدي ما بعد 2015، 

يتطلب ذلك عكس هذه االتجاهات، فضال عن ضامن توفري عدد أكرب من 

املعلامت، ومن ذوي االعاقة واملعلمني املنحدرين من مجتمعات األقليات.

جودة املناهج ومواد التعليم والتعلم 

هناك أدلة دامغة انبثقت من السنوات الـ15 املاضية تثبت أن التعليم يجب أن 

يكون ذا صلة، ويراعي السن املناسبة وتشاريك ومرن وشامل ووقايئ وقائم عىل 

حقوق االنسان ليك ميكن توقع التعليم النوعي وجودة نتائج التعلم،27 ويشمل 

هذا توفري الكتب املدرسية ذات جودة الكافية ويف الوقت املناسب – والتي 

يجب أن تكون ذات صلة – فضال عن بقية مواد التعليم والتعلم. ومع ذلك، ويف 

الكامريون، بلغ متوسط   عدد الكتب لتالميذ املدارس االبتدائية كتاب واحد فقط 

لكل 14 تلميذا.28 كام وميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تقدم مساهمة 

مهمة، ولكن يف سياقات عديدة أقل فعالية من الكتب املطبوعة من حيث التكلفة. 

واملنهاج القوي يعد أمرا اساسيا- حيث يجب أن يكون شامال وذا الصلة، كام يجب 

تعزيز املهارات األساسية مثل القراءة والكتابة والحساب، وكذلك املهارات الواسعة 

املطلوبة للقرن 21 – وتحقيق اجندة األهداف األوسع للتنمية املستدامة، والتي 

يجب أن تشمل، التعليم من أجل حقوق اإلنسان والتنمية املستدامة واملواطنة 

العاملية، واملساواة الجندرية؛ والرتويج لثقافة السالم والالعنف؛ والرتبية عىل الحقوق 

الجنسية والصحة اإلنجابية والتعليم الجنيس الشامل؛ والتقدير للتنوع الثقايف.

التقييم البنايئ املناسب

يجب يف املقابل أن تنعكس هذه املجموعة الواسعة من املهارات والكفاءات يف 

أنظمة التقييم. ويجب أن متكن إجراءات التقييم املعلمني مبعلومات عن مستويات 

التعلم الحالية للطالب، وتحديد مواطن الضعف وتوفري أسس للتدخالت لدعم 

املتعلمني. وعمليات تقييم التعلم التي تركز فقط عىل مجموعة فرعية صغرية من 

التعليم )مثل القراءة والكتابة والحساب( ال تحقق االنصاف بشأن الحد األقىص من 

التعلم لألطفال، ووتحمل يف طياتها خطر تحويل تركيز املعلم بعيدا عن األهداف 

العريضة للتعليم. فاالختبار املوحد نادرا ما يحقق هذه الوظيفة التشخيصية – أي 

تبيان املجاالت التي يحتاج فيها املتعلمني للدعم – وميكن أن تكون ذات سمة 

متييزية عالية بشأن املتعلمني من ذوي اإلعاقة أو االحتياجات املتنوعة. حيث 

يصبح االختبار »عايل املخاطر«، ويستخدم كأساس لتخصيص املوارد – أو حتى أجور 

املعلمني – ليكون متييزيا، ويدفع بإتجاه عدم العدالة يف النظام، وتشويه املامرسة 

الرتبوية من خالل تشجيع »التدريس من أجل االختبار« فالتقييم جزء حاسم من 

التعليم النوعي، ولكن يجب تطويره يف ضوء الجودة، وليس املعلومات الكمية 

القابلة للمقارنة بسهولة.

بيئات تعليمية آمنة، ومأمونة وشاملة

يجب أن تكون اإلستعدادات التعليمية ذات جودة عالية، وصديقة للطفل وآمنة 

وتعزز من احتياجات التعلم املتنوعة لجميع املتعلمني. وهذا يجب أن يشمل البنية 

التحتية األساسية، الخالية من الهجوم، والتي تعزز االندماج والتنوع، مبا يف ذلك 

الطالب ذوي اإلعاقات املختلفة.

 الدرس 4: التشجيع المنتظم عىل 

دماج نصاف واالإ االإ
الدروس الهامة خالل الفرتة 2000-2015 هو أن استهداف شمولية التعليم دون 

العمل وعىل وجه التحديد لتعزيز املساواة ميكن يف الواقع أن يجعل التعليم غري 

منصف بصورة أكرب. وهذه ليست مفارقة كام تبدو: فاملتعلمني األكرث حرمانا )أو 

املتعلمني املحتملني( هم الذين يواجهون الحواجز – التهميش والتمييز الضمني أو 

الرصيح، والحواجز القانونية والعملية أو االجتامعية أو االقتصادية، وحيث يغيب 

العمل املبارش ملعالجة هذه الحواجز، وصلت جهود توسيع نطاق التعليم ألولئك 

الذين كانوا أقل حرمانا، وبالتايل تعميق حرمان للفئات األكرث تهميشا.

وقد شهدت العديد من البلدان هذا النمط منذ إقرار أهداف التعليم للجميع 

واألهداف اإلمنائية لأللفية. فبعض بلدان أمريكا الالتينية – بوليفيا والربازيل 

وكولومبيا ونيكاراغوا وسورينام استهدفت األطفال من األرس األشد فقرا، وبالتايل 

شهدت بعض املكاسب التعليمية.29 ونظرا لرتكيز األهداف اإلمنائية لأللفية والتعليم 

للجميع عىل تعليم الفتيات – عىل األقل من حيث معدل االلتحاق باملدارس 

ف عىل  خفاء وإنكار العنرصية والتمي�ي »هناك ميل الإ
، فضال  ف أساس الجندر وأشكال متعددة من التمي�ي

عن آثاره، االئمر الذي يعزز عدم المساواة وانتهاك 
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية االئساسية. 

ي التعليم 
بالنسبة حملة أمريكا الالتينية من أجل الحق �ف

ف  /CLADE، فإن الوسيلة االئساسية للتغلب عىل التمي�ي
ي فضحه«.

هي �ف

2013 CLADE/ ي التعليم
 حملة أمريكا الالتينية من أجل الحق �ن

ي مرحلة الطفولة المبكرة: دراسة من وجهة 
ي مجال التعليم �ن

ن �ن التمي�ي
و وكولومبيا، حملة  ازيل وب�ي ي ال�ب

ي المدارس �ن
نظر المجتمع والتعليم �ن

ي التعليم )2013(
أمريكا الالتينية من أجل الحق �ن
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االبتدائية – فقد ضاقت هذه الفجوات وإىل حد كبري. لكن بقيت حالة عدم 

االنصاف يف )وخالل( نظام التعليم ويف كثري من النواحي ضمن مستويات صادمة، 

فوفقا ألحد التقديرات، متكن 5% فقط من جميع األطفال ذوي اإلعاقة يف جميع 

أنحاء العامل من امتام مرحلة التعليم االبتدايئ.30 ويف معظم البلدان، هناك منط من 

استبعاد املتعلمني من الفتيات والنساء وذوي االعاقة أو األقليات العرقية أو اإلثنية 

أو الدينية أو اللغوية، وأولئك الذين يعيشون يف املناطق املحرومة.

كما الحظ التقرير العالمي لرصد التعليم 
اض أن  للجميع أنه وح�ت عام 2010، »كان االف�ت
ي مجال التعليم من شأنه أن 

ي �ف
التقدم الوط�ف

ي نهاية المطاف إىل الفئات االئك�ث حرمانا. 
يصل �ف

ي الثابت 
وبعد عرسث سنوات من التقدم الوط�ف

ولكن غ�ي المتساو، حان الوقت للتخىلي عن هذا 
اض«. االف�ت

لكل شخص الحق يف الحصول عىل تعليم النوعي، وتقر أهداف ما بعد 2015 

وإطار التعليم بذلك رصاحة بذلك. ولكن يجب تحقيق ذلك بعيدا عن الكالم عىل 

ورق، فقد أظهرت السنوات الـ15 املاضية يجب أن يكون االلتزام باالنصاف مدعوما 

باسرتاتيجيات واضحة ملعالجة عدم املساواة، وإزالة الحواجز والتمييز واإلقصاء.

االستثامر يف إزالة الحواجز وتعزيز املساواة يف الحصول عىل التعليم النوعي

ضمن أبرز تجلياته، يتطلب هذا التعهد إزالة الحواجز التي تؤثر بشكل غري متناسب 

عىل جامعات معينة، وهذا يشمل الرسوم املدرسية، وبعد املسافة الجغرافية )يف 

املواقع ذات العدد القليل من املدارس(، والحواجز اللغوية أو املالية واملادية أو 

املرتبطة باالتصاالت. ومعالجة هذا األمر قد يتطلب، عىل سبيل املثال، التدريب 

املناسب للمعلمني، ودعم ما بعد املدرسة والوجبات املدرسية واإلعانات وبرامج 

التدخل اللغوي، واألماكن الخاصة بذوي اإلعاقة وغريها من التدخالت املطلوبة. 

وعالوة عىل ذلك، فمن املهم الرتكيز عىل االنصاف وليس فقط فيام يتعلق بالحصول 

لكن أيضا بالجودة والنوعية: قد تتطلب املناطق الفقرية أو التي تعاين من النقص 

اسرتاتيجيات محددة لضامن تحقيق أفضل لجودة التعليم والتعلم، مبا يف ذلك 

الحوافز للمعلمني وسياسات شاملة لتوظيف املعلمني. وهناك حاجة أيضا إىل 

أن يكون الرتكيز عىل مرافق وتسهيالت توفري التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة 

للمجتمعات املهمشة، نظرا للتأثري الكبري للتعليم والدعم يف السنوات األوىل للتعلم 

والتنمية مدى الحياة. وكام لوحظ فيام يتعلق بالجودة والنوعية، فهذا يتطلب إنفاقا 

محددا، وهادفا، ويجب التخطيط لعملية التمويل برمتها لضامن أن يعالج متويل 
التعليم الظلم القائم وال يرسخه.31

املشاكل النظامية لإلقصاء تتطلب حلوال نظامية

تبدأ معالجة عدم املساواة بالتخطيط، وتتخلل النظام التعليمي، كام يجب أن ترفع 

نظم التعليم املعايري املنهجية يف املتوسط، وتقدم أعىل معايري الجودة للمجموعات 

ذات النتائج األقل. وهذا يتطلب العمل عىل مستوى الترشيع والتنظيم – تدابري 

محددة لضامن عدم التمييز وتعزيز املساواة، والتخطيط والرصد وجمع البيانات 

وتوزيعها ورفع الوعي بني جميع الجهات الفاعلة حول الحقوق والواجبات، 

وبالنسبة الجندة ما بعد 2015، تحتل مسألة البيانات هي ذات الصلة مكانة خاصة، 

فام مل تجمع الحكومة وبانتظام املعلومات وتقوم بتبادل املعلومات حول تحقيق 

العدالة يف اوساط الجامعات املختلفة يف نظام التعليم )أي، املعلومات التي تعالج 

االختالفات الحرضية / الريفية واإلقليمية وعىل أساس الجندر أو اإلعاقة أو مستوى 

الدخل والفئات االجتامعية، واملهاجرين واملجموعات األخرى واألقليات والفئات 

املهمشة، فمن املستحيل تحديد الحرمان وتحقيق اإلنصاف.

تثمني ودعم التنوع32

عىل التعليم احرتام وتعزيز وحامية احتياجات املتعلمني من جميع الطوائف، مبا 

يف ذلك تلك املوجودة يف األقليات: ويشمل ذلك لغة التدريس، واحرتام الثقافة 

والتاريخ، واالعرتاف بالتنوع خالل عمليات التقييم.33  وهذا ليس فقط مطلبا 

مستمدا من حقيقة أن التعليم هو حق للجميع، بل بكونه اسرتاتيجية هامة لتعزيز 

رسائل من التالميذ لرئيس الوزراء الربيطاين تطالبه بدعم التعليم الجامع: اململكة 
املتحدة. حقوق النرش: الحملة العاملية للتعليم يف اململكة املتحدة
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نمائية لل هداف الإ
أ

18  حان الوقت للحصول عىل التعليم كحق: دروس من التعليم للجميع )EFA( وال

االنصاف: اليمن
 (YCEA)عضو الحملة العاملية للتعليم للجميع: التحالف اليمني للتعليم للجميع

تعد اليمن واحدة من أفقر البلدان يف العامل العريب، فمن بني سكانها البالغ عددهم 

25 مليون نسمة، يعيش 16 مليون يف املناطق الريفية ويعانون من نقص حاد 

يف البنية التحتية والحصول عىل الخدمات، ومن الفقر، والرصاع السيايس املتكرر 

والذي ترك البالد يف حالة هشة. وقد تسببت األحداث الجارية، كعملية االنتقال 

السيايس يف اآلونة األخرية، اىل نشوب اشتباكات داخلية متعددة مبا يف ذلك تلك 

التي تسببها الجامعات اإلسالمية املسلحة، والترشيد الجامعي وتوقف الحياة 

الطبيعية ومصاعب إضافية وتحديات رئيسية تواجه قطاع التعليم – تباطؤ التقدم 

نحو تحقيق أهداف التعليم للجميع، والتي طالت أبرز املترضرين ال سيام الفتيات 

اليمنيات، املحرومات تاريخيا وبشدة من الحصول عىل التعليم.

وقد أجرت الحكومة اليمنية، ومنذ عام 2000، عدة محاوالت لتحسني املساواة 

الجندرية يف قطاع التعليم، مام أدى إىل تحسن ملحوظ يف معدالت التحاق 

الفتيات. فعىل سبيل املثال، ارتفع عدد من الفتيات ضمن مستويات االلتحاق 

األويل يف سن الذهاب إىل املدرسة بنسبة أكرث من 30 % منذ بداية هذا القرن. ويف 

عام 2006، وضعت الحكومة قطاعا متخصصا لتعليم البنات، ذا اسرتاتيجيه خاصة 

مكرسة ملعالجة مسألة الفجوة الجندرية. وكجزء من هذا الجهد، تم الغاء الرسوم 

املدرسية والزي املدريس للفتيات لتسهيل وصول الفتيات من األرس الفقرية غري 

القادرة عىل تغطية الرسوم املدرسية. ومع ذلك، مل تتبع هذه السياسات ذات النية 

الحسنة بالتخطيط الالزم أو االستثامرات املالية لضامن تنفيذها؛ فالحكومة تنفق 

حاليا أقل من 13 % من ميزانية الدولة العامة عىل التعليم. ومن املتوقع أن يبقى 

اليمن بعيدا عن التكافؤ الجندري بحلول عام 2015، مع بقاء الفتيات ويف كثري من 

األحيان خارج املدرسة، وخاصة يف املرحلة الثانوية، وبقاء الفتيات يف املناطق األكرث 

فقرا واملناطق الريفية بشكل خاص من الفئات األكرث ترضرا.

وعالوة عىل ذلك، يحكم اليمن ثقافة قبلية محافظة وقوية، ال متيل لتثمني 

تعليم الفتيات، وحيث يسمح لبعض الفتيات االلتحاق بالصفوف الدراسية التي 

تدرس من قبل معلمة – وهذا يشكل عائقا رئيسيا، بالنظر إىل أن هناك حاجة 

إىل ما يقدر بنحو إضايف لـ 4500 معلمة ملعالجة النقص الحاد يف عدد املعلامت 

يف املناطق الريفية. ويسهم الزواج املبكر والحمل يف إبقاء الفتيات خارج املدرسة 

أو املساهمة يف الترسب، ففي عام 2009 اقرتحت الحكومة مرشوع قانون لوضع 

حد أدىن لسن الزواج عند 17 عاما، ولكن هذا املرشوع قوبل مبعارضة شديدة من 

املحافظني يف الربملان.

 )YCEA( ومنذ عام 2013، استهدف التحالف اليمني للتعليم للجميع

املجتمعات املحلية يف حملة ملحو األمية لدى بناتهم، خاصة يف املناطق الريفية 

– مناطق املحافظني -، ويقر التحالف أنه ويف حني أن هناك حاجة إىل الجهود 

الحكومية، إال أن التغريات يف السياسات لن يكون لها تأثري يذكر ما مل يحدث هناك 

تغيري فعيل يف املجتمعات عىل املستوى الشعبي، من خالل التحول يف املواقف 

الشخصية والقناعات. فقرية الحوري، والتي تبعد 30 كم من العاصمة صنعاء، 

متتلك أعىل معدالت األمية يف البالد، وقد سعى التحالف القناع بعض شيوخ 

العشائر والشخصيات العامة األخرى ليصبحوا حلفاء يف الحملة وأن يشاركوا بها 

كنشطاء خالل اللقاءات مع أولياء األمور واملعلمني والطالب وممثيل الحكومات 

املحلية. كام تم جلب خرباء يف التقاليد القبلية والعادات لصياغة وثيقة من شأنها 

أن تلزم املجتمع بإرسال البنات إىل املدرسة، وتم التوقيع عليها يف نهاية املطاف 

من قبل سكان القرية. كام نجحت حملة التحالف يف إقناع املجلس املحيل بإنشاء 

مدرسة للبنات يف القرية، ويعد هذا النشاط انتصارا صغريا يف النضال نحو تحقيق 

التكافؤ الجندري يف التعليم باليمن، وسيتم استنساخ هذه التجربة يف مناطق أخرى 

من البالد لدى التحرك نحو ما بعد 2015.

 : اليون. حقوق الن�ث فتيات عامالت من خارج المدرسة: فريتاون، س�ي
ي مو / الحملة العالمية للتعليم

س�ت كج�ي

دراسة حالة
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التعليم ومخرجاته عالية الجودة.43  وهناك العديد من املستويات يجب تضمينها 

يف موضوع احرتام الثقافات ومن ضمنها: يف الترشيعات والسياسات؛ ويف املناهج 

الدراسية ويف املامرسات املدرسية والثقافية ويف لغة التدريس ويف الكتب املدرسية 

واملواد التعليمية. وهذا الفهم يجب أن يتصدر عملية التخطيط والتضمني، فعىل 

سبيل املثال، تخطيط املناهج، وتدريب املعلمني، وتوريد املواد التعليمية.

التنسيق للتصدي لعوامل خارج نظام التعليم

هناك عوامل متعددة تعد هي املسؤولة عن خلق استبعاد تعليمي، وال تقع كلها 

تحت سيطرة الوزارات التعليمية، لذلك عىل االسرتاتيجيات التعليمية الناجحة 

معالجة اإلقصاء عرب التقاطع مع غريها من االسرتاتيجيات التي تعالج األسباب 

األساسية للفقر واإلقصاء. وقد استخدمت بعض الحكومات اسرتاتيجيات ناجحة 

مبا يف ذلك التنسيق الفعال مع اإلدارات األخرى )مثل الصحة، واملالية، والرعاية 

االجتامعية، والعمل والغذاء والتغذية والزراعة والرعاية االجتامعية الحرضية 

وغريها( لتخطيط وتنفيذ سياسات وترشيعات وبرامج أوسع بشأن العنرصية والفقر 

أو غريها من العوامل التي ميكن أن تشكل حواجز خطرية يف التعليم. وهناك أيضا 

حاجة لترشيع منسق، مثل التدابري القانونية لحظر عمل األطفال والعبودية ومنع 

الزواج املبكر، والتدخالت التي تدعم تحسني الصحة والتغذية، مبا يف ذلك برامج 

الصحة املدرسية وتوفري الوجبات املدرسية والتي ميكن أن يكون لها تأثري كبري عىل 

النتائج التعليمية. وبطبيعة الحال، يجب دامئا أن تشارك وزارات املالية يف تخطيط 

اإلعانات املالية املوجهة أو التدخالت األخرى التي ميكنها القضاء عىل التكاليف 

املبارشة وغري املبارشة للتعليم، مبا يف ذلك تكاليف الفرص التعمليمية.

ف   الدرس 5: مشاركة هادفة للمواطن�ي
تم االعرتاف بأهمية مشاركة املواطنني يف املنتدى العاملي للتعليم يف داكار، وتم 

تكريسه ضمن إطار عمل داكار:

ي 
ة ودور حاسم �ف ة كب�ي ي له خ�ب

»المجتمع المد�ف
ي تحول دون تحقيق أهداف 

تحديد العوائق ال�ت
اتيجيات  التعليم للجميع، ووضع سياسات واس�ت

ي جميع مستويات صنع القرار، 
زالتها.  … و�ف الإ

عىل الحكومات وضع آليات منتظمة للحوار 
ي 

ف ومنظمات المجتمع المد�ف ف المواطن�ي لتمك�ي
ي التخطيط والتنفيذ ومتابعة وتقييم 

للمساهمة �ف
وريا  . وهذا يعد أمرا �ف التعليم االئساسي

لتعزيز وضع أطر إدارة تربوية شاملة ومرنة 
للمساءلة«.35

ومن أبرز اإلنجازات التي تحققت يف السنوات الـ15 املاضية متثل يف تعزيز 

عمل املجتمع املدين يف مجال التعليم36 – وكان من أكرثها وضوحا، بل ومل يقترص 

عليها، هو تنامي الحملة العاملية للتعليم. فمنذ عام 2000 كان هناك أيضا تحول 

يف كيفية النظر اىل املجتمع املدين – من مقدمي الخدمات اىل رشكاء يف حوار قطاع 

التعليم – ومشاركة املواطنني هي اآلن وهو مبدأ أقرته الدول، فعىل سبيل املثال، 

البيانات الصادرة بشأن فعالية املعونة مثل اعالن باريس )2005(، وبرنامج عمل 
اكة /بوسان )2011(.37 أكرا )2008(، واتفاقية الرسث

يف قطاع التعليم، طورت الحملة العاملية للتعليم واملنظامت غري الحكومية 

واملجتمع املدين ورشكاء آخرين، وبتمويل حكومي، العديد من املبادرات لتعزيز 

ودعم تحالفات وشبكات املجتمع املدين، مثل صندوق التعليم الكومنولث )2002-

2008( واسرتاتيجيات العامل الحقيقية )2006-2010(، وصندوق تعليم املجتمع 

املدين )CSEF(.38 وقد أثبت هذا أيضا االلتزام بإرشاك املواطنني من قبل رشكاء 

التنمية الدوليني، مثل الرشاكة العاملية للتعليم )GPE(،39 التي كانت املمول الرئييس 

لصندوق تعليم املجتمع املدين منذ ما يقرب من ست سنوات.

من تجربة الحملة العاملية للتعليم من خالل التعامل مع أفراد املجتمع املدين 

والرشكاء يف مجال املنارصة للتعليم خالل السنوات الـ15 املاضية، بدى من الواضح 

أن مشاركة املواطنني تعد أمرا بالغ األهمية لضامن فعالية النظم التعليمية. ويف حني 

تعد الحكومات هي املسؤولة عن التعليم املجاين والنوعي للجميع، فإنها تحتاج 

إىل مشاركة من أعضاء املجتمع املحيل وأولياء األمور واملعلمني والطالب والشباب 

– األشخاص الذين يعملون يف مجال الخدمة – للمساعدة عىل ضامن أن تستجيب 

السياسات وامليزانيات لالحتياجات واملصالح الفعلية عىل األرض. وعالوة عىل ذلك، 

السياسات وامليزانيات قوية وذات الصلة التي ال تنتج بالرضورة نتائج قوية دون 

وضع آليات لضامن تنفيذ املساءلة الفعالة. ولذلك فقد كان للمجتمع املدين أيضا 

دور حاسم كرقيب للنشاط الحكومي واإلنفاق، لضامن املساءلة يف القطاع. ويف 

الوقت نفسه، تؤمن الحملة العاملية للتعليم بأن مشاركة املواطنني هي يف حد 

ذاتها حق كامن ضمن الحق يف التعبري والعملية الدميقراطية الشاملة، وأنه ويف 

يكون للمجتمعات الدميقراطية املواطنني رأي يف القرارات التي تهمهم والقدرة عىل 

املساهمة كأعضاء منخرطني يف مجتمعاتهم، كام ميكن ألصوات املواطنني الفاعلني 

أن تعمل مبثابة أداة للتغيري، وليس فقط يف دعم سياسات التعليم األكرث قوة وعدال، 

ولكن أيضا لضامن تحقيق مجتمعات أكرث عدال وانصافا.

وميكن استخالص بعض الدروس الواضحة من السنوات الـ15 املاضية:

ي المنظم والممثل والعارف التأث�ي وبصورة أك�ث فعالية 
يمكن للمجتمع المد�ف

ي السياسة من خالل:
ي التغي�ي �ف

�ف

كة، عىل سبيل املثال 	  كة وبرسائل واضحة ومش�ت االتحاد عىل أرضية مش�ت

من خالل تحالفات التعليم الوطنية.

ي ذلك 	 
ي التعليم، بما �ف

االجتماع مع واالستماع إىل أصحاب المصلحة �ف

الشباب، وإرشاكهم يف املناقشات وصنع القرار، وعىل نطاق واسع تحالفات 

الحملة العاملية للتعليم، والتي تشمل عددا متنوعا من الجامعات مثل اآلباء 

واملعلمني والطالب والشباب، واألشخاص ذوي اإلعاقة واملنظامت النسائية، 

والجامعات املحلية، والشبكات الشعبية واملنظامت غري الحكومية التي 

تعمل بشأن الحق يف التعليم، وخاصة الفئات املهمشة. ويف حني اصبحت 

تحالفات الحملة العاملية للتعليم تضم وعىل نحو متزايد األطفال والشباب يف 

عضويتها، كانت هناك تحديات من حيث ضامن التمثيل الحقيقي، وال سيام 

للشباب من خارج املدرسة، وهذا املجال يحتاج إىل معالجة، ويتطلب قدرات 

واسرتاتيجيات مخصصة.

http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf
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20  حان الوقت للحصول عىل التعليم كحق: دروس من التعليم للجميع )EFA( وال

العمل عىل جميع المستويات المحلية والمقاطعات الوطنية: يتوىل 	 

املجتمع املدين مسؤولية خاصة لتمكني األصوات الشعبية من اسامع صوتها، مبا 

يف ذلك تلك التي غالبا ما تهمل يف الخطاب السيايس الوطني، فتحالف التعليم 

للجميع Yetu Elimu يف كينيا، عىل سبيل املثال، يعمل من خالل شبكات 

التعليم للتواجد يف جميع املحافظات الـ47 يف البالد، وتعزيز التمثيل والوصول 

للمجتمع املدين.

ي أنشطة مثل البحوث وتتبع 	 
ي للمشاركة �ف

توسيع قدرات المجتمع المد�ف

انية وتحليل السياسات، وكذلك لتحقيق متثيل فعال للمواطنني يف الحوار  ف الم�ي

مع صانعي السياسات. وقد ساعد برنامج صندوق تعليم املجتمع املدين يف 

تعزيز قدرات املجتمع املدين والتعلم يف أكرث من 55 بلدا يف جميع أنحاء أفريقيا 

وآسيا واملحيط الهادئ وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والرشق 

األوسط وأوروبا الرشقية. وقد استثمر العديد من أعضاء الحملة العاملية للتعليم 

أيضا يف خربات ومهارات عضويتها وشبكاتها لتحسني جهود املنارصة، مثل 

تحالف زامبيا الوطني للتعليم للجميع )ZANEC(، والذي يعمل من خالل 

املجموعات املواضيعية، ويستخدم أعضاء من ذوي الخربة كممثلني 

يف االجتامعات.

ي مهمة للمطالبة بالمساءلة والحكم الرشيد
مشاركة المجتمع المد�ف

منذ عام 2000، استخدمت الحكومات األهداف اإلمنائية لأللفية وأهداف التعليم 

للجميع كموجهات، وقامت برتجمة هذه إىل أهداف واسرتاتيجيات عىل املستوى 

الوطني. وعىل هذا النحو، فقد قدمت هذه املوجهات أطرا حاسمة متكن املجتمع 

املدين مبساءلة الحكومات. ومع ذلك، بقيت عملية التنفيذ تشكل تحديا كبريا 

للحكومات عىل مدى السنوات الـ15 املاضية، وتعتقد الحملة العاملية للتعليم 

بأنه يتحتم عىل املجتمع املدين أن يستمر يف لعب هذا الدور كمسؤول عن 

املساءلة، واالنخراط يف الرصد والتتبع املستمر – مبا يف ذلك عىل مستوى املجتمع 

املحيل ومستوى املدرسة – للضغط من أجل تنفيذ الترشيعات الوطنية والخطط 

القطاعية واستخدام األموال. ميكن لهذا املجتمع املدين تسليط الضوء عىل الفجوات 

والتناقضات يف السياسات ويف تنفيذها ويف اإلنفاق، وأن يساعد يف زيادة املساءلة 

والشفافية والكفاءة يف إدارة قطاع التعليم. فعىل سبيل املثال، كشف تتبع امليزانية 

الذي أجرته الحملة املجتمعية للتعليم للجميع يف جمهورية الدومينيكان عام 2011 

أن الحكومة قد فشلت يف االمتثال لقانون التعليم 66-97 يتطلب تخصيص أربعة 

باملائة من الناتج املحيل اإلجاميل للتعليم، وتستخدم هذه النتائج يف مجال املنارصة 

للمطالبة باملساءلة عن اإلنفاق عىل التعليم، حيث رفعت الحكومة منذ حينها 

اإلنفاق عىل التعليم إىل أربعة باملائة.

ي يعد أمرا حاسما لوضع التعليم عىل االجندة
العمل الموحد للمجتمع المد�ف

أطلق أعضاء الحملة العاملية للتعليم يف جميع أنحاء العامل بحمالت تعبئة عامة 

للنهوض برسائل التعليم، وال سيام خالل أسبوع العمل العاملي للحملة العاملية 

للتعليم. وشملت الربامج اإلذاعية املجتمعية يف غواتيامال، والرسد القصيص يف لبنان، 

والربط مع الحمالت االنتخابية يف ألبانيا، والتجمعات العامة يف كينيا، وورش العمل 

مع صناع القرار يف نيبال، واملناسبات العامة مع رئيس الوزراء يف الدمنارك. وهذه 

األنشطة املجتمع املدين تعد ذات أهمية لخلق الوعي وتشجيع النقاش العام بشأن 

التعليم، من أجل طرح قضية التعليم.

ي
توف�ي مساحات مفتوحة وذات مغزى لمشاركة المجتمع المد�ف

أظهرت تجربة الحملة العاملية للتعليم، أن تقييد مساحة مشاركة املجتمع املدين 

كفاعل سيايس شكل عقبة رئيسية أمام املشاركة الفعالة للمواطنني ونفوذهم. 

وميكن مالحظة ذلك يف القيود التي فرضت عىل نشاط املنظامت غري الحكومية 

من قبل الحكومة، فعىل سبيل املثال، من خالل طلب التصاريح أو الرقابة عىل 

األموال القادمة أو املغادرة من واىل أي بلد، أو عىل مشاركة منظامت املجتمع 

املدين الرمزية، ويف حني كانت هناك زيادة كبرية يف مشاركة املجتمع املدين الوطني 

يف منتديات السياسات مثل مجموعات التعليم املحلية، أظهرت تجارب العديد من 

التحالفات األعضاء يف الحملة العاملية للتعليم أن القرارات الحقيقية يتم اتخاذها 

يف مكان آخر.

ويف كثري من األحيان يعتمد مستوى وصول املجتمع املدين إىل مساحات 

املشاركة عىل الحكومة أو حتى عىل األفراد وحسب املنصب، وعىل هذا النحو 

يتغري ذلك وبرسعة مع التغريات يف القيادة السياسية وللموظفني. وخالل السنوات 

الـ15 املاضية، شهدت العديد من الدول انتهاكات للحق يف مشاركة املجتمع املدين 

سواء من خالل التجريم والعنف ضد الحركات االجتامعية والناشطني، والقمع 

السلطوي للمظاهرات العامة والتجمعات السلمية بقيادة املعلمني أو الطالب، 

وال سيام الشباب، ومن خالل تقاعس الحكومات عن التدخل عند تعرض املجتمع 

املدين للهجوم.

ي تحقيق التعليم االئساسي النوعي 
»العائق الرئيسي �ف

ي قطاع التعليم … 
دارة والمساءلة �ف للجميع هو سوء االإ

لضمان االستخدام السليم للموارد المخصصة، سيواصل 
ي مراقبة استخدام وإدارة االئموال 

التحالف المشاركة �ف
جراء عمليات تدقيق  العامة، وأيضا بناء قدرة أعضائه الإ

يات عىل الصعيد  انية ومراقبة المش�ت ف وتنسيق لتتبع الم�ي
ي وصوال اىل القاعدة«.

الوط�ف

2013 Elimu Yetu / ي كينيا
ي للتعليم للجميع �ن

 التحالف الوط�ن
)2013( Elimu Yetu ،17-2013 اتيجية الحملة إس�ت
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دراسة حالة

: بوركينا فاسو ف مشاركة المواطن�ي
 (CN-EPT / BF)عضو الحملة العاملية للتعليم للجميع: التحالف الوطني للتعليم للجميع يف بوركينا فاسو

تواجه بوركينا فاسو بعضا من أكرب تحديات التنمية يف العامل، وتحتل حاليا املرتبة 

181 من أصل 187 دولة يف مؤرش األمم املتحدة للتنمية البرشية، ولطاملا احتلت 

مرتبة تعد من أسوأ مؤرشات التعليم يف العامل، منذ االتفاق عىل أهداف التعليم 

للجميع واألهداف اإلمنائية لأللفية، ومع ذلك، وبينام ال يزال هناك طريق طويل 

لنقطعه، شهدت بوركينا فاسو تقدما كبريا يف مجال التعليم: تضاعفت نسبة 

التحاق األطفال يف سن املدرسة االبتدائية من 36 % عام 1999 إىل 67 % عام 2012، 

وتتساوى معدالت التحاق الفتيات اآلن يف التعليم االبتدايئ تقريبا مع معدالت 

األوالد، وقد لعبت قوة والدور املتنامي والقبول ملشاركة املجتمع املدين يف الحوار 

قطاع التعليم دورا هاما يف هذا التقدم، ويف الحفاظ عىل هذا االتجاه يف املستقبل 

بعد عام 2015، مام يعني أهمية مواصلة إرشاك املجتمع املدين لضامن التزام 

الحكومة وتنفيذ األهداف املستقبلية.

تم تأسيسها التحالف الوطني للتعليم للجميع يف بوركينا فاسو 

)CN-EPT / BF( يف نفس العام الذي جرت فيه فعاليات املنتدى العاملي للتعليم 

يف داكار، ومنذ خمسة عرش عاما، لعب املجتمع املدين يف بوركينا فاسو دورا 

محدودا يف مناقشات السياسة التعليمية، وقد وضعت الحكومة خطة عرشية 

لقطاع التعليم للفرتة ما بني 2011/02-2010/11 دون مشاركة أو مدخالت من 

املعلمني وأولياء األمور أو الطالب. ومع ذلك، اقرت الخطة بالدور الذي ميكن أن 

تقوم به منظامت املجتمع املدين يف دعم تحقيق أهداف التعليم للجميع – وعىل 

النحو املبني يف إطار عمل داكار – ومنذ ذلك الحني دأب CN-EPT عىل دعوة 

للحكومة لتبادل تفاصيل القطاع ومعلومات امليزانية مع الجمهور، وزيادة فرص 

للمواطنني للتفاعل مع عمليات السياسات من أجل أن يكون لهم رأي يف القرارات 

التي تؤثر عليهم.

وعىل مدى السنوات الـ 15 املاضية، اطلق التحالف الحمالت ودعا لتحقيق 

التعليم األسايس املجاين والنوعي لجميع املواطنني، وتوفري مساحة إلرشاك املواطنني، 

وسعى اىل خلق الوعي العام وتشجيع النقاش حول التعليم بني املواطنني، فعىل 

سبيل املثال من خالل املسريات وإرشاك وسائط اإلعالم، أو من خالل تبادل 

املعلومات عن طريق اإلذاعة املحلية، للوصول إىل املجتمعات الفقرية والريف 

واألميني. كام أقر CN-EPT أيضا بأهمية وجود مجتمع مدين ذا دراية ومعرفة 

وعمل عىل بناء التحالفات، عىل سبيل املثال، مع املعلمني ومجموعات الشباب 

والربملانيني واملنظامت غري الحكومية الدولية، مستثمرا يف ذلك مهارات وقدرات 

شبكاته الخاصة، إلجراء البحوث وتتبع امليزانية، ويضم التحالف اآلن 35 منظمة 

تعمل من خالل لجان داخل 13 منطقة و39 بلدية.

وقد اسهمت زيادة األصوات األكرث قوة من قطاع املجتمع املدين فضال عن 

اإلرادة السياسية تدريجيا يف فتح مساحات للمشاركة العامة يف املجاالت السياسية 

يف بوركينا فاسو. ففي عام 2010، دعا CN-EPT للمشاركة يف اجتامعات مراجعات 

القطاع النصف سنوية مع الحكومة والجهات املانحة والجهات املعنية األخرى. 

ووقع يف نفس العام عىل اتفاق بني التحالف ووزارة التعليم يف هذا الصدد وصادق 

عىل عالقة التعاون والحوار – رمزا العرتاف الوزارة وخطوة هامة نحو تحقيق 

الحكم الرشيد والشفافية يف هذا القطاع.

وقد سمح هذا الرتتيب للمجتمع املدين أن يلعب دورا أكرث نشاطا وتأثريا يف 

قطاع التعليم، مثل تقديم األدلة الالزمة بشأن الكثري من الثغرات واالحتياجات 

يف مجال التعليم – ومقرتحات لكيفية معالجتها – ففي عام 1999 ويف هذا البلد 

كان ما يقرب من 1.2 مليون طفل خارج املدرسة )معظمهم من الفتيات(، ووصل 

معدل اإلملام بالقراءة والكتابة للشباب اىل 31 %. والحقا ومن خالل حمالت 

التحالف وتوفري وثائق القطاع وميزانيات املدارس إلطالع الجمهور والعمل مع 

األعضاء والرشكاء، يتم حاليا رصد اإلنفاق عىل التعليم وإدارة املدارس عىل املستوى 

املحيل، وتقاسم النتائج من خالل توصيات تتعلق بالسياسات والقرارات. وقد 

ساهمت هذه املشاركة يف تحقيق إنجازات مهمة، مثل املساعدة عىل ضامن تلقي 

جميع املدارس للمواد التعليمية للعام 2012/2011 يف الوقت املحدد.

ويف حني ال يزال بوركينا فاسو تواجه تحديات تعليمية واضحة للمستقبل، 

فقد حققت تقدما جزئيا من خالل تزايد القدرة والنشاط واالعرتاف باملجتمع 

املدين – وهناك حاجة إلستمرار إرشاك املجتمع املدين من أجل تحقيق أهداف ما 

بعد 2015.

الموارد
جامعة أوتاوا )2007(: املجتمع املدين وإدارة التعليم األسايس: الرشاكة أو التعاون – دراسة 1. 

www.oise.utoronto.ca/cidec/UserFiles/File/ ميدانية /بوركينا فاسو املدنية
/ BurkinaFasoCS_BasicEdGovnce.pdf Research / percent20Society

اليونسكو )2015( تقرير الرصد العاملي 2015: التعليم للجميع 2000-2015، اإلنجازات 2. 
والتحديات

http://www.oise.utoronto.ca/cidec/UserFiles/File/Research / percent20Society المدنية / BurkinaFasoCS_BasicEdGovnce.pdf
http://www.oise.utoronto.ca/cidec/UserFiles/File/Research / percent20Society المدنية / BurkinaFasoCS_BasicEdGovnce.pdf
http://www.oise.utoronto.ca/cidec/UserFiles/File/Research / percent20Society المدنية / BurkinaFasoCS_BasicEdGovnce.pdf
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االستنتاجات 
والتوصيات

الحملة العالمية للتعليم هي حركة مجتمع 
ي تم إنشاؤها خالل التحض�ي للمنتدى 

المد�ف
ي داكار 2000، وسستشارك 

العالمي للتعليم �ف
ي المنتدى العالمي للتعليم/انشيون 

الحملة �ف
2015 وقمة التنمية المستدامة 2015 كحركة 

عالمية تضم عدة آالف من منظمات المجتمع 
ف  ي ح�ي

ي أك�ث من 100 دولة. و�ف
ي والشبكات �ف

المد�ف
كانت تجارب تنفيذ التعليم للجميع واالئهداف 

ي هذه الدول وعىل مدى 
نمائية لالئلفية �ف االإ

ورة متنوعة  السنوات الـ15 الماضية بالرصف
ومتباينة، مع ذلك، حدد أعضاء الحملة العالمية 

ي تم استنباطها 
للتعليم الدروس االئساسية ال�ت

ات الوطنية المختلفة. وتحث  من خالل الخ�ب
حركة الحملة العالمية للتعليم جميع االئطراف 

عىل مراعاة هذه الدروس إذا ما أريد للعالم 
ي 

أن يمتلك فرصة لتحقيق الهدف الطموح ال�ت
وضعناه لما بعد 2015 – أي ضمان توف�ي التعليم 

الشامل والعادل والنوعي وتوف�ي فرص التعلم 
مدى الحياة للجميع.

ويمكن تلخيص الدروس ضمن التوصيات التالية:

ي والمخصص بشكل جيد
 الدرس 1: التمويل الكا�ف

معونة التمويل: عىل جميع الدول املانحة زيادة وعىل املدى الطويل، 	 

املساعدات التي ميكن التنبؤ بها للتعليم األسايس، من خالل تخصيص 10% عىل 

األقل من املساعدة اإلمنائية للتعليم األسايس، و4% عىل االقل من املساعدات 

اإلنسانية للتعليم.

رفع مستوى التمويل املحيل: عىل الحكومات تحسني حجم املوارد املتاحة، من 	 

خالل نظام رضيبي فعال وتصاعدي، مبا يف ذلك فرض الرضائب األكرث عدال عىل 

الرشكات؛ واتخاذ خطوات للحد من التهرب الرضيبي وفرض الرضائب واملكوس 

عىل الصناعات االستخراجية.

تعميم وحساسية وتدقيق التمويل املحيل: عىل الحكومات أيضا أن تضمن 	 

توفري حصة كافية من املوارد املخصصة للتعليم والبالغة 20% عىل األقل من 

امليزانيات الوطنية، و6% من الناتج املحيل اإلجاميل، وضامن تخصيص هذه 

األموال بشكل عادل وحساسية مع تفعيل الرقابة العامة عليها.

 الدرس 2: االئنظمة العامة واالدارة القوية
مسؤولية الدولة: يجب أن تظل الدولة الفاعل الرئييس يف قطاع التعليم، وال ينبغي 	 

أن تستخدم أموال الحكومة لدعم مقدمي التعليم من الجهات الربحية، ويجب 

التأكد من أن الجهات الخاصة هي منظمة تنظيام جيدا، وخاضعة للمساءلة.

األطر الترشيعية والسياسية: عىل الدول وضع وتنفيذ أطر لألحكام الدستورية 	 

والسياسات الترشيعية الواضحة – وليس مجرد وعود – لضامن الوضوح واملساءلة.

أنظمة حكومية قوية لتوفري الخدمة: وتشمل التخطيط ونظم الرصد والتدقيق 	 

وكذلك إجراءات واضحة وكافية لتوظيف وتطوير املوظفني وتقسيم املسؤولية 

والسلطة. يجب أن تشمل خطط للطوارئ ملواجهة حاالت الطوارئ والكوارث.

معالجة الفساد: عىل الدول عدم التسامح مع الفساد، والرتحيب برقابة املواطنني 	 

واملجتمع املدين.

الشفافية: أن تتضمن الشفافية عملية صنع القرار وعمليات التنفيذ، وكذلك بيانات 	 

ومعلومات القطاع.

آليات ملعالجة االنصاف: يجب أن يكون هناك مجموعة متنوعة من اآلليات يف 	 

متناول الجميع.

ف واضح عىل الجودة من   الدرس 3: ترك�ي
قبل الدولة

فهم واسع للجودة: يجب تحقيق فهم أفضل لجودة التعليم – ودمجها يف 	 

السياسات – من حيث تعريفها كتعليم موجه نحو التنمية الكاملة لشخصية 

اإلنسان.

االستثامر يف الجودة، فضال عن الوصول: عىل الدول ضامن االستثامر الكايف يف 	 

املدخالت الرئيسية والتي بدونها ال ميكن تحقيق جودة التعليم.

االعرتاف بأن الجودة تعتمد عىل املعلمني: يجب أن تضمن الدول توفري العدد 	 

الكايف من املعلمني املهنيني واملدربني تدريبا جيدا واملؤهلني، وتوفري العمل يف 

ظروف الئقة، والذين يتم تعيينهم وتوزيعهم بهدف تحقيق املساواة والتنوع.

املناهج ومواد التعليم والتعلم النوعية: وتشمل املناهج التي تستجيب 	 

وذات الصلة.

التقييم املناسب: يجب أن تشمل األنظمة املدرسية التقييم الفعال واملناسب، أي 	 

التقييم الذي يدعم التعليم والتعلم، ويستجيب لالحتياجات املتنوعة؛ ويشمل 

النطاق الكامل من مناهج التعليم؛ واالبتعاد عن االختبارات »عالية املخاطر« 

حيث يعتمد عليها متويل التعليم )أو رواتب املعلمني( عىل درجات االختبار.

بيئات تعليمية آمنة ومأمونة وشاملة: تقع عىل عاتق الدول مسؤولية ضامن 	 

بيئات التعلم تلبي احتياجات جميع املتعلمني، وأن تكون آمنة ومامونة وخالية 

من الهجوم.
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 الدرس 4: التشجيع المنتظم عىل 
دماج نصاف واالإ االإ

االستثامر يف إزالة الحواجز وتعزيز املساواة: عىل الحكومات أن تستثمر يف 	 

التدخالت الهادفة لتصحيح العيوب وتشجيع االندماج.

الحلول املنتظمة: والتي يجب أن تكون جزءا ال يتجزأ من تعزيز املساواة يف 	 

نظم التعليم مبا يف ذلك التخطيط والرصد والبيانات، وزيادة الوعي.

تثمني ودعم التنوع: عىل الحكومات أن تضمن احرتام التنوع الثقايف وأن يتمثل 	 

ذلك من خالل الترشيعات والسياسات، وتطوير املناهج واملامرسات املدرسية 

والثقافية، ولغة التعليم والتدريس واملواد التعليمية، وتدريب املعلمني.

معالجة االختالالت األوسع التي تؤثر عىل التعليم: عىل وزارات التعليم أن 	 

تنسق مع وكاالت خارج نظام التعليم ملعالجة القضايا األوسع نطاقا مثل الفقر، 

والعنرصية، وعاملة األطفال أو الزواج املبكر.

ف  الدرس 5: مشاركة ذات مغزى للمواطن�ي
األعرتاف باملجتمع املدين: عىل الحكومات أن تعرتف بالدور الحاسم للمجتمع 	 

املدين يف متثيل احتياجات املواطن، وضامن املساءلة، ورفع مكانة التعليم.

توفري املساحات للمجتمع املدين: عىل السلطات وفقا لذلك ضامن توفري 	 

مساحة للمشاركة الفعالة للمجتمع املدين، سواء يف املناقشات ويف محافل 

صنع القرار. يجب أن تكون هذه املساحة مضمونة من خالل الترشيعات 

واالتفاقات الرسمية.

االمتناع عن فرض قيود عىل املجتمع املدين: عىل الحكومات أن تتخذ خطوات 	 

للحد من الجهود املرشوعة والدميقراطية للمجتمع املدين من خالل، عىل سبيل 

املثال، القيود املفروضة عىل التمويل، وعىل الحق يف االحتجاج، وعىل حرية 

اإلعالم، أو من خالل التجريم والقمع.

املنظامت الخاصة املجتمع باملدين: عىل املجتمع املدين بذل الجهود لضامن أن 	 

التمثيل الفعال من خالل التوحيد تحت منصة مشرتكة؛ والجمع بني واالستامع 

إىل جميع أصحاب املصلحة التعليم، مبا يف ذلك الشباب والعمل عرب املستويات 

املحلية واملقاطعات الوطنية؛ وتوسيع قدرات املجتمع املدين عىل املشاركة.

يعتمد إطار التعليم ملا بعد عام 2015 وعىل النحو املبني يف األهداف اإلمنائية 

املستدامة وإطار العمل، – وكام ينبغي له – عىل اإلطر الطموحة لتوفري التعليم 

للجميع واألهداف اإلمنائية لأللفية، وترحب الحملة العاملية للتعليم بهذا الطموح 

– وتدعو الدول واملجتمع الدويل وجميع الجهات الفاعلة يف مجال التعليم التخاذ 

الخطوات الالزمة لتحويل هذا الطموح إىل واقع ملموس من شأنه أن ميكننا أن نرى 

ويف النهاية حصول كل فرد يف العامل عىل الحق اإلنساين األسايس يف التعليم.

فتاة صغرية تشارك يف مرحلة ما قبل املدرسة: إستييل، نيكاراغوا. حقوق النرش: 
ستاين كريستيانسن
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جميع االرقام نقال عن اليونسكو )2015( تقرير الرصد العاملي 2015: التعليم . 1

للجميع 2000-2015، االنجازات والتحديات.

2 .www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-
international-agenda/education-for-all/the-efa-movement/

jomtien-1990/
3 .www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-

international-agenda/education-for-all/the-efa-movement/
dakar-2000/

مايكل كليمنس وتود موس )2005( ما هو الخطأ يف األهداف اإلمنائية لأللفية؟ . 4

www.cgdev.org/files/3940_file_WWMGD.pdf
بول )1994( اصالح التعليم: مقاربة نقدية وما بعد بنيوية. 5

 وزارة التعليم يف فانواتو )2006(، اسرتاتيجية قطاع التعليم يف فانواتو . 6

2016-2007

وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا يف مالوي )2008(، خطة قطاع الرتبية . 7

الوطنية 2008-2017 – بيان

<?>  جمهورية أرض الصومال، وزارة الرتبية والتعليم والتعليم العايل . 8

)2012(، الخطة االسرتاتيجية ألرض الصومال لقطاع التعليم 2016-2012

إحاطة املفوضية: توفري التعليم لألطفال والشباب الالجئني. التعليم يف مرحلة ما . 9

بعد 2015.

الرشاكة العاملية من أجل التعليم )2013( 250 مليون سبب لالستثامر يف . 10

التعليم

الحملة العاملية للتعليم )2015 – يصدر قريبا( رصد مساعدات التعليم 2015. 11

 مجموعة التعليم العاملي: التعليم ال ميكنه االنتظار )2013( . 12

http://educationcluster.net/?get=001687|2014/06/Education-
Cannot-Wait-2013-Analysis.pdf

اليونسكو )2015( مرجع سابق.. 13

املرجع نفسه. 14

رصد اإلنفاق الحكومي )2015( متويل أهداف التنمية املستدامة: الدروس . 15

املستفادة من اإلنفاق الحكومي عىل األهداف اإلمنائية لأللفية
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الحملة العاملية للتعليم وآخرون )2015 – يصدر قريبا( تقرير عن املدارس . 20

الخاصة منخفضة التكلفة

حملة التعليم للجميع يف كمبوديا )2007( أثر الرسوم املدرسية الرسمية – . 21

رصد مساعدات التعليم يف كمبوديا، موجز التقرير

تانيجا، أ وشودري، أ )غري مؤرخ(. رفع املظامل: رفع املظامل يف التعليم املدريس . 22
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2015. أسئلة 2ie احاطة رقم 15

الحملة العاملية للتعليم )2012( سد الفجوة يف تدريب املعلمني. 24

املرجع نفسه. 25
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اليونسكو )2015( مرجع سابق.. 29

30 .www.unicef.org/disabilities/files/Factsheet_ 2013 ،اليونسكو

A5__Web_NEW.pdf
الحملة العاملية للتعليم )2013( مرجع سابق.. 31

البناء عىل غوفيندا، R )2014( أجندة التعليم غري املنتهية يف جنوب آسيا. 32

33 . ASPBAE /رابطة آسيا وجنوب املحيط الهاديء للتعليم األسايس وتعليم الكبار

2007 التعليم الشعوب األصلية يف الفلبني

الحملة العاملية للتعليم )2013( التعليم باللغة األم: دروس سياسة حول الجودة . 34
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http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/the-efa-movement/dakar-2000/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/the-efa-movement/dakar-2000/
http://www.cgdev.org/files/3940_file_WWMGD.pdf
http://www.unicef.org/disabilities/files/Factsheet_A5__Web_NEW.pdf
http://www.unicef.org/disabilities/files/Factsheet_A5__Web_NEW.pdf
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حول الحملة العالمية للتعليم

الحملة العالمية للتعليم هي تحالف مجتمع 
ي 

ي تدعو الحكومات إىل تحقيق حق كل فرد �ف
مد�ف

ي والنوعي والجيد، وهي 
التعليم العام المجا�ف

ات من  ي 90 بلدا ولديها العرسث
تعمل وتنشط �ف

قليمية والدولية، وتتضمن عضويتها  الشبكات االإ
 ، ف المنظمات الشعبية ونقابات المعلم�ي

وجماعات حقوق الطفل والمنظمات غ�ي 

الحكومية الدولية. 

أعضاء الحملة العالمية للتعليم
املائل للداللة التحالفات التي يدعمها GCE من خالل صندوق التعليم للمجتمع 

.GCE املدين، ولكنها ليست بعد األعضاء

أفريقيا

Rede de Educação Para Todos )EPT( أنغوال

Coalition Béninoise des Organisations 
pour l’EPT )CBO-EPT(

بنني

Coalition Nationale EPT du Burkina Faso )CNEPT( بوركينا فاسو

Coalition pour l’Education 
Pour Tous )BAFASHEBIGE(

بوروندي

Cameroun Education For All Network )CEFAN( الكامريون

 Rede Nacional da Campanha de Educação Para
Todos )RNCEPT( Cap Vert

الرأس األخرض

Coordination Nationale Pour 
l’Education Pour Tous )CONEPT(

جمهورية الكونغو 
الدميقراطية

FADE جيبويت

Basic Education Association in Ethiopia إثيوبيا

EFA Campaign Network )EFANET( غامبيا 

Ghana National Education 
Campaign Coalition )GNECC(

غانا

 Réseau de la Campagne de l’Education Pour Tous
Guiné-Bissau )RECEPT/GB(

غينيا بيساو 

Réseau Ivoirien pour Education 
 Pour Tous )RIP-EPT(

ساحل العاج

Elimu Yetu Coalition كينيا 

Campaign for Education Forum )CEF( ليسوتو

 Coalition Nationale Malgache Pour
l’Education Pour Tous

مدغشقر

Civil Society Education Coalition )CSEC( ماالوي

 Coalition des Organisations de la Société Civile pour
l’Education Pour Tous )COSC-EPT(

مايل

 Coalition des Organisations Mauritaniennes pour
l’Education )COMEDUC(

موريتانيا

DCI موريشيوس

Moroccan Coalition of Education for All املغرب

Movimento de Educação para Todos )MEPT( موزمبيق

 Coordination Nationale des Associations, Syndicats
et ONGS pour la Campagne EPT )ASO-EPT(

النيجر

Civil Society Action Coalition for 
 Education For All )CSACEFA(

نيجرييا

Rwanda Education For All Coalition )REFAC( رواندا

 Coordination des ONG et Syndicats pour la Défense
 d’une Education Publique de Qualité )COSYDEP(

السنغال

Education For All Sierra Leone )EFASL( سرياليون

Education For All Somalia )EFASOM( الصومال

Somaliland Network for EFA )SOLNEFA( أرض الصومال

Sudanese Coalition For Education For All )SCEFA( السودان

Swaziland Network Campaign for 
Education For All )SWANCEFA(

سوازيالند

 Tanzania Education Network/Mtandao wa Elimu
Tanzania )TEN/MET(

تنزانيا

 Coalition Nationale Togolaise pour l’EPT توغو

Forum for Education NGOs in Uganda )FENU( أوغندا

Zambia National Education Coalition )ZANEC( زامبيا

Education Coalition of Zimbabwe )ECOZI( زميبابوي

آسيا

 Movement for Support of Quality Education in 
Afghanistan )MSQEA(

أفغانستان

 Australia Coalition for Education 
and Development )ACED(

أسرتاليا

Campaign for Popular Education )CAMPE( بنغالديش

NGO Education Partnership )NEP( كمبوديا

National Coalition for Education NCE الهند

NEW Indonesia إندونيسيا

Japan NGO Network for Education )JNNE( اليابان

 All For Education! National Civil Society Coalition
of Mongolia )AFE Mongolia(

منغوليا

National Network for Education Reform ميامنار

NCE Nepal نيبال

Pakistan Coalition for Education )PCE( الباكستان

PNG Education Advocacy Network )PEAN( بابوا غينيا الجديدة

 Civil Society Network for Education Reforms
)E-Net Philippines(

الفلبني

Coalition For Education Solomon Islands )COESI( جزر سليامن
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Coalition for Educational Development )CED( رسيالنكا

Timor Leste Coalition for Education )TLCE( تيمور الرشقية

 Vanuatu Education Policy
Advocacy Coalition )VEPAC(

فانواتو

Vietnam Coalition on Education for All )VCEFA( فيتنام

أمريكا الالتينية

Campaña Argentina por el Derecho 
a la Educación )CADE(

األرجنتني

Campaña Boliviana por el Derecho 
a la Educación )CBDE(

بوليفيا

Campanha Nacional pelo Direito à Educação الربازيل

Foro por el Derecho a la Educación شييل فورو

 Coalición Colombiana por el Derecho
a la Educación

كولومبيا

 Agenda Ciudadana por la Educación كوستاريكا

Foro Socioeducativo Républica Dominicana جمهورية 
الدومينيكان

Contrato Social Por la Educación Ecuador االكوادور

Colectivo de Educación para Todas y Todos غواتيامال

Regroupement Education pour Toutes/Tous )REPT( هايتي

Foro Dakar Honduras هندوراس

Incidencia Civil en la Educación )ICE( املكسيك

 Foro de Educación y Desarrollo Humano De La
Iniciativa Por Nicaragua

نيكاراغوا

Foro por la Derecho a la Educación باراغواي

 Campaña Peruana por el Derecho
a la Educación )CPDE(

البريو

الرشق االوسط

Egyptians Without Borders For Development مرص

)Iraqi Alliance for Education )IAE العراق

Jordanian National Coalition for EFA األردن

)Arab Network for Popular Education )ANPE لبنان

Palestinian Education Coalition  فلسطني

Yemeni Coalition for Education for All اليمن

أوروبا/أمريكا الشاملية

 Children’s Human Rights Centre of Albania )CRCA( ألبانيا

 Armenian Constitutional Right-Protective Centre أرمينيا

 The Danish NGO Education Network الدمنارك

 Solidarité Laique فرنسا

Georgian Coalition for Education For All جورجيا

Globale Bildungskampagne )GCE Germany( أملانيا

GCE Ireland ايرلندا

 Coalizione Italiana delle Campagna Globale per
l’Educazione )CGE(

إيطاليا

Work Group of Education For All مولدوفا

GCE Network Norway الرنويج 

Campanha Global pela Educação الربتغال 

Coalitia Globala pentru Educatie – GCE Romania رومانيا

Campaña Mundial por la Educación en España إسبانيا

Swedish EFA Forum السويد 

Reseau Suisse des Partenaires pour l’ Education سويرسا 

GCE Netherlands هولندا 

GCE UK اململكة املتحدة 

GCE US الواليات املتحدة 
األمريكية

اإلقليمية
 Africa Network Campaign for Education for All )ANCEFA(; Arab
 Campaign for Education for All )ACEA(; Arab Network for Civic
 Education )ANHRE(; Asia South Pacific Association for Basic and

 Adult Education )ASPBAE(; Campaña Latinoamericana por el
 Derecho a la Educación )CLADE(; Consejo de Educación de Adultos

 de América Latina )CEAAL(; Fédération Africaine des Associations
 Nationales de Parents d’Elèves et Etudiants )FAPE(; Forum for

 African Women Educationalists )FAWE(; Fe y Alegria; Fundacion
 Ayuda en Accion; Red de Educación Popular Entre Mujeres de

)América Latina y el Caribe )REPEM

الدولية
 ActionAid International; CBM; Education International; Global

 March Against Child Labour; IBIS; International Council for
 Education of People with Visual Impairment )ICEVI(; International

 Day of the African Child and Youth )IDAY(; Light for the World;
 Oxfam International; Plan International; RESULTS; Save the

Children; SightSavers International; VSO International
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