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االستثمار في التعلیم في عالم متغیر: اللجنة الدولیة لتمویل فرصة التعلیم العالمي، جیل التعلمعلى تقریر الحملة العالمیة للتعلیم رد 

2016سبتمبر /أیلول

یوم األحد "عالم متغیرفياالستثمار في التعلیم : مجیل التعل"تقریرھاالتعلیمیة العالمیةاللجنة الدولیة لتمویل الفرص أطلقت
وعقدت اجتماعھا رئیس الوزراء البریطاني السابق غوردون براون، ویتراس اللجنة .في الجمعیة العامة لألمم المتحدةسبتمبر/أیلول18

بیتر موثاریكا مالوي رئیس وجوكو ویدودو، إندونیسیا رئیس ومیشیل باشیلیت، شیلي الالرئیس وإرنا سولبرغ، نرویج رئیس الوزراء بمشاركة
.والمدیر العام للیونسكو، إیرینا بوكوفا

ھي حركة مجتمع المدني تدعو الحكومات إلى تحقیق حق كل فرد في التمتع بالتعلیم النوعي والعام )GCE(الحملة العالمیة للتعلیم 
دولة وعشرات من الشبكات اإلقلیمیة والدولیة، ویضم أعضاء الحملة العالمیة للتعلیم اآلالف 90في أكثر من وتعمل الحملة .المجاني

.من المنظمات الشعبیة ونقابات المعلمین وجماعات حقوق الطفل والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة

المجاالت تحدد،لجنة تمویل التعلیمالتوصیات المطلوبة في تقریرسیاسة،إحاطة الحملة العالمیة للتعلیم أصدرتالشھر الماضي وخالل 
یةلتشاورااالستجابة الجماعیة االطالع على یمكناستجابة اللجنة لھذه المقترحات، وعلى مدىھذا ویستند الرد األولي - للتوصیاتالرئیسیة 

.ھنالعضویة الحملة العالمیة للتعلیم

واألھداف ذات الصلة التي تم االتفاق علیھا 4/التعلیمبشأنمع ھدف التنمیة المستدامة للمواءمة الحملة العالمیة للتعلیم تدع.مواءمةال.1
ھدف التنمیة وقد اشار التقریر الى و.الحالیة المتفق علیھا دولیاالھیكلیات وكذلك مع أطر حقوق اإلنسان ومع- عالمیا العام الماضي 

أي اھتمام جدي دون- م في الغالب على التعلیم ما قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي یركز االھتماھلكن4/التعلیمبشأنالمستدامة 
یؤكد مكانة التعلیم "إلى أطر حقوق اإلنسان والتقریرویشیر.میة أو التعلم مدى الحیاةاألمحو كاألھداف األخرى على سبیل المثال ب

دعو یو.حقوق اإلنسان أو عمل المقرر الخاص لألمم المتحدةھیكلیاتعزز یال ھولكن" حق مدنيكباعتباره حق من حقوق اإلنسان، و
قدم تقریرا سنویا إلى جمعیة العامة ومجلس حقوق اإلنسان لیوممثل خاص لألمم المتحدة للتعلیم " رفیعة المستوىمستقلة ھیئة "الى 

التي اعتمدت في الماضي و2030التعلیم ة بشأنلتوجیھیاللجنة الحالیة الھیكلیاتتعلیق على دور الدون االعتراف أو - ومجلس األمن 
بنفس القدر ھناك نداء من أجل حركة عالمیة من أجل الحق في و.كجزء من إطار العمل من قبل الدول األعضاء في األمم المتحدة

.من الجھات الفاعلة القائمةلتعلیم أو غیرھا للمبادرات القائمة أو إشارة إلى الحملة العالمیة لمع عدم وجود تحلیل - التعلیم 

دعوة لال یرقى ھولكن- " ا قبل المرحلة االبتدائیة إلى المرحلة الثانویةیمجان"یشدد التقریر على أھمیة أن یكون التعلیم . المجانيالتعلیم .2
تحقیق لااللتزام بحقوق اإلنسان لمع خالفا في التعلیم العالي، " التمویل الخاص واسترداد التكالیف"الىدعوإللغاء الرسوم، ویصریحة 

في الوقت ویشیر التقریر إلى أنھ (االلتزام مجانا قبل االبتدائي ھو موضع ترحیب و.مجانیة التعلیم على المستویات األخرىلتدریجي ال
طرح لجنة في وقد نجحت ال).شبھ الصحراء اإلفریقیةمن میزانیات التعلیم في مرحلة ما قبل االبتدائیة فيفقط ٪ 0.3یتم إنفاقالحالي 

بما في ذلك الكتب المدرسیة والمواد التعلیمیة " (تغطیة األموال العامة للرسوم المدرسیة العرضیةالتعلیم المجاني تضمن یأن "قضیة
).الطبیةوحتى النظارات

مشاركة حجة قویة لیطرحومع ذلك، فإنھ بنفس القدر .والدور المركزي للحكومات" نظامالتعزیز "یركز التقریر على .خاص/عام .3
شركاء "على التقریر ھنا یركز و".فعالیة من قبل الحكوماتھا بمیتنظ"من على الرغم - مختلف الجھات الفاعلة غیر الحكومیة 

ولكنھ أیضا یتحدث عن القطاع الخاص دون تمییز " لدینیةالمجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومیة والمجتمع المحلي والمنظمات ا
فتھمیش قضیة.في الوقت الحاضر قضیة مثیرة للجدلیشكل الذي و- وربحیةتجاریةالخدمة على أسس مزوديلرفضصریح أو 

ال معنى فالموارد العامة الشحیحة فحین تكون.وضوح األولویاتلفرصة ضائعة یعدمنخفضة الرسوم یةلربحاالمدارس الخاصة 
األموال العامة لتعزیز تخصیصأھمیة علىبوضوحوأن تؤكد في اللجنة كما أخفقت .الخدمة لغایات ربحیةالستخدامھا لدعم مقدمي 

م التعللتعزیز "الحكومات إشراك الجھات الفاعلة غیر الحكومیة أن تكفل عبارة فضفاضة على ضرورة ھناك و.النظم العامة
كذلك حث الحكومات على و.مخالفة صریحة للحقوقیعد بأن فرض رسوم اإلقرار ولكن من دون " حقوق الطفلودعمواإلنصاف 

لم یتضمن ولكن " إلى أي شكل من أشكال التمییز أو التفرقة أو زیادة عدم المساواة" غیر الحكومیة أن ال یؤدي تدخل الجھاتضمان 
.منخفضة ھي بطبیعتھا شكل من أشكال التفرقة التي تفاقم عدم المساواةالرسوم اللى دفع عتراف بأن القدرة عالتقریر اال

القول فمن العار .ي البلدان النامیةعدم فاعلیتھا فبعترافاالدون التعلیمات والقوانینتعزیز وتحسین علىویركز التقریر إلى حد كبیر 
على مستوى المدرسة، مثل أسترالیا وبلجیكا وھولندا الحكومیةغیر الجھات مشاركة معظم البلدان ذات المستویات العالیة من "بعبارة 
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عبر استثمارات "في الدعوة إلى شراكات القطاعین العام والخاص قضیة وترد أیضا ]".لربحیةاالمدارس الخاصة" [ال تسمح بذلك
ولكن مع التحذیر بأن - " للتعلمةضروریوالعلى االنترنت وإنشاء البنیة التحتیة الرقمیة األوسع ات لوضع جمیع المدارسالقطاع

".حقوق المواطنینبعدم المساس تضمن "مع شركات االتصاالت السلكیة والالسلكیة ة شراكال

ھ المستدام ولكنوعلى أھمیة التمویل الذي یمكن التنبؤ بھ غیر متوازن بشأن ھذه القضیة، حیث شدد التقریر فقد كان .التنبؤالقدرة على.4
، مع طرح شبھ مستدامیمكن التنبؤ بھ أو اآللیات تضمن تمویالكالتي ال تبدو وبعض التوصیات ألسالیب جدیدة لتعبئة التمویل طرح 

كلما أمكن یجب "التقریرالتمویل الدولي یقولبالمتعلق في القسم و.بین التمویل القائمة على النتائج والقدرة على التنبؤمعدوم للتعارض 
فیما یتعلق و. تحقیق ذلكأدوات دون ذكر " الكافياإلنفاق وفعال اللتخطیط بانسق للسماح مللتنبؤ ومستدام وقابالالتمویل أن یكون 

المخصصة والملزمة لوضع الموارد قانوني وتشریع وطني وضع لتأكید على أھمیة االتقریر كان واجبا علىالتمویل المحليب
.محمیة للتعلیمالو
الحكومات الوطنیة قود تیجب أن "وأنھ " خارطة الطریق إلزامیة"ھناك إصرار على أن توصیات لجنة ال تقدم .شاملةالالعملیات .5

كیفیة بشأنومع ذلك، ھناك بعض التفاصیل ".التعلیم واإلصالح مع إشراك المواطنین من خالل العملیة الدیمقراطیةفي االستثمار 
في قلب تصمیم وقیادة التغییرات "ن ولمعلمن یكون اھناك دعوة ألو.إشراك المجتمع المدني أو أھمیة العملیات والتشریعات البرلمانیة

تقلص مساحة نقابات المعلمین والمنظمات الطالبیة للواقع العملي باھتمام دون االولكن - " إلصالحمتمكنین وھامین لعملیة اكشركاء 
.مواطنیھاأمام مع تعزیز مساءلة الحكومات ةبعض التوصیات حول خطر المساءلة الدولیكما وتتعارض .العدید من البلدانفي 

حول التعلیم من أجل التسامح واالستدامة، - ھناك بعض التصریحات االیجابیة عن أھمیة اتساع التعلم .outcomes/اتساع النتائج.6
ذلك ولكن " التنمیة الكاملة لشخصیة اإلنسان"وحول الحاجة لدعم " المھارات الناعمة أو غیر المعرفیة"، "مھارات التفكیر العلیا"

ھناك تفضیل واضح لمؤشر مقارنة و.وحید" لتعلملمؤشر العالمي الرئیسي "ـرویج لوالت" على النتائجياللیزرالتركیز "مع یتعارض 
تحدیات ومخاطر توحید المقارنة بالقراءة والكتابة والحساب، وربما یقاس في سن العاشرة، دون االعتراف بشأنعلى الصعید العالمي 

إجراءات أوسع "مع ھذا المؤشر یتكامل التقریر مع ذلك التأكید على أن ویتضمن .مختلفةبین لغات ومخطوطات وثقافات وسیاقات 
ینبغي الحرص لضمان أن ھذه التقییمات ال تساھم في "، ویقول "نطاقا لقیاس التعلم وجودة أنظمة التعلیم من قبل الحكومات الوطنیة

".التركیز فقط على ھذه المھاراتمقابل تعلم التضییق 

الناتج المحلي اإلجمالي ویحدد بعض في میزانیاتھا وفي لتعلیم احصة زیادة الحكومات على تشدد اللجنة على فكرة أن .المیزانیةحصة .7
للبلدان النامیة زیادة اإلنفاق العام بالنسبة ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي و5.8٪ إلى 4من وع الدعوة لرفعھا، لكاألھداف الطموحة لذ

٪ من 20من - عاییر للمالعلیا المستویاتتعزیز في لجنة الأخفقتغم من أنھ لیس من الواضح لماذا على الر(٪ 19٪ إلى 15من 
، كما أن بعض مقترحاتھ تزید من مخاطر أھمیة تخفیف عبء الدیونالتقریرال یتناولو).٪ من الناتج المحلي اإلجمالي6والمیزانیات

اللجنة وتتعھد.بدال من المنح) میسرةكانت حتى لو (زیادة الدیون من خالل تحویل التركیز من االستثمارات المستقبلیة على القروض 
حسب توصیات الحملة ٪ 20٪ بدال من 15تقترح(حدد أیضا ھدفا لمساعدات التعلیم تو،اإلنفاقلتتبع التزام قوي لمیثاق عالمي أفضل ب

89ملیار دوالر أمریكي الى 16من (٪ سنویا 11للتعلیم بمعدل جمالياإلالتمویل الدولي ة إلى أھمیة رفع مشیر–) العالمیة للتعلیم
مضاعفة اإلنفاق على التعلیم إلىالبلدان حاجةاالقتراح ، تضمنمن حیث نصیب الطالبو).2030ول عام بحلملیار دوالر أمریكي 

368ولكل تلمیذ في المرحلة االبتدائیةدوالر أمریكي 212البلدان المنخفضة الدخل تنفق فإن، على سبیل المثال 2030بحلول عام 
.في الثانویةدوالر أمریكي 

بحلول عام تریلیون دوالر أمریكي 3دوالر أمریكي الى تریلیون 1.2تدعو اللجنة لزیادة كبیرة في اإلنفاق العام من .المیزانیةحجم .8
التقریر یضع قدرا التقریر یدعي غیر ذلك، فعلى الرغم من أن- قابل للتحقیق جعل التحدي یبدو غیرتوھذه األرقام المذھلة 2030

رفع الضرائب إلى نسب الناتج المحلي : كبیرا من التركیز على التمویل المحلي لزیادة حجم المیزانیات الحكومیة بما في ذلك من خالل
زیادة عائدات الضرائب من الشركات متعددة الجنسیات .تعزیز سلطات الضرائب؛)٪ في البلدان المنخفضة الدخل9بمعدل (ي اإلجمال

ھناك و).دوالر أمریكي سنویابلیون800من خاللھا البلدان النامیة خسارةتقدر (یبيوالحد من التھرب الضر) ٪13٪ إلى 6من (
الدعوة إلجراء إصالحات في ممانعة ھناك دعوة للمزید من التقاریر الوطنیة والشفافیة من قبل الشركات متعددة الجنسیات ولكن 

وخاصة على الدخل واألرباح (وھناك دعم لإلصالحات الضریبة التصاعدیة .عالمیة في وضع وتنفیذ قواعد ضریبیة أكثر عدال
خفض لدعم وھناك .األغنیاءائب غیر المباشرة أقل تنازلیة باستھداف السلع والخدمات التي یستھلكھا ودعوة لجعل الضر) والممتلكات

ترتیبات المساءلة لمراقبة "الدعم على الوقود األحفوري واستكشاف الضرائب المخصصة أیضا ولكن مع التركیز على ضمان 
أو ) قضیةأھمیة ھذه العلى الرغم من(حوافز الضریبیة الضارة ال توجد أي إشارة إلى أھمیة إنھاء الو".ستخداماالاإلضافة و

دعوة الشركات في تحالف األعمال العالمي للتعلیم في جنة فقد أخفقت الللألسف و.الستثمارات لمواجھة التقلبات في مجال التعلیما
.لدیھاالشؤون الضریبیةمن حیثلوضع مثاال إیجابیا 

االستثمار واإلصالح من تحقیق أھدافھ بسبب نقص ببلد ملتزم عدم منع اي"داكار أن اتھناك تجدید لتعھد،من حیث الدعم الدوليو
ھناك ترحیب و.االتعلیم ومعالجة عدم استھداف المساعدات إلى حیث تشتد الحاجة إلیھمنع تراجع مساعدات وھذا یتطلب ".الموارد

سنویا دوالر أمریكيملیارات 4و2020سنویا بحلول عام دوالر أمریكيملیارGPE ( -2(لتعلیم للتوسیع نطاق الشراكة العالمیة 
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إلىیشیرال التقریرولكن) ٪6- 4تصل إلى (مزید من المساعدات للتعلیم في السیاقات اإلنسانیة الكما تدعو إلى . 2030بحلول عام 
بعض اإلشارات إلى آلیات تمویل مبتكرة، بما في ذلك سندات ھناك .، مما یبقیھا مسألة خطیرةتنسیق ھذین الصندوقینضرورة 

بنك التنمیة المتعدد األطراف مع التركیز على - تفاصیل كافیة،تضامن دون الوالمؤثرالتعلیم، تأمین ضد الكوارث، االستثمار 
ملیار دوالر أمریكي في السنة 3.5ا منارتفاعلیحقق السنة، ملیار دوالر أمریكي في 20ُزعم أنھ سیقدم والذي (لالستثمار في التعلیم 

–یمكن التنبؤ بھا التي منسقة والمقنعا كمصدر للموارد ا الخیار ھذولم یتم التطرق للتفاصیل لكي یعد ).للتعلیم من قبل البنوك الحالیة
).غبة في االستثمار في التعلیمبالفعل عقبة كبیرة للبلدان الراتعدي توال(التأثیر المحتمل لزیادة الدیون وال تتوفر تفاصیل حول 

مع تركیز قوي على األطفال األكثر في المساواةاللجنة في تسلیط الضوء على األھمیة الحاسمة لالستثمار أحسنت.المیزانیةحساسیة .9
نظم "على أن اللجنة شدد j، و"عدم التعلملعد أكمال التعلیم والفقر بوصفھ محددا "بأناللجنةؤكدتو.تھمیشا والبلدان األكثر ضعفا

ھذا یعني توجیھ الموارد العامة في المناطق "ة بأن، مضیف"لجمیع، بما في ذلك األكثر حرمانا وتھمیشالالتعلیم الناجحة یجب أن تصل 
ة إلى الى تخصیص المیزانیات العامة، داعی"العالميالتقدم "مواصلةالدول على والرسالة األساسیة ھي أن ".التي تشتد فیھا الحاجة

جسد أھمیة تكما ".بسبب الفقر والعجز والحرمان االجتماعيوأن تشمل من تخلف عن الركب قل من میزانیة التعلیم األمستویات ال
-" الفقر والعجز وعوامل أخرىالمحرومین بسبب ھناك حاجة إلى زیادة االستثمار للوصول إلى األطفال "وأنالتمویل العادل 

.دةوللمتضررین من عیوب متعد
حصول على أھمیة و- تدریبا نوعیامدربین التعزیز الدور المركزي للمعلمین باللجنة ، أحسنت من حیث كیفیة إنفاق المیزانیاتو

- " تعزیز التدریب األولي والمستمر«دعو إلى تكما ".مھنة جذابة"، وجعل التعلیم "رواتب تلبي متطلبات معیشتھم"المعلمین على 
في استراتیجیات متكامال"التعلم الرقمي على أن یصبحالتقریریؤكد،تكنولوجیاالفي سیاق و.لمعلمینالمتغیر لدور بالاالعتراف و

حسب مصممة خصیصا والطلب، حسبجودة عالیة، ومحتوى ذاتمناھج"یجب تسھیل أن سیھم في و" تدریب المعلمین والتنمیة
زیادة كبیرة في "تدعو اللجنة الحكومات إلى و.مقاس واحد یناسب جمیع الحلولببدال من توحیدھا - " المعاییر واالحتیاجات المحلیة

لموظفین لھذا یعني وجود تدریب أفضل و".واستخدامھلھمالفعالالتوزیعاستثماراتھا في التوظیف والتدریب واالحتفاظ المعلمین وفي 
ذافریق خبراء "تتكون من–عمل لمدة سنة الي تشكیل فرقوتدعو .ن على التعلیمولمعلماركز یالتعلیمیة بحیث الھیئات غیر من 

".التعلیمفيعلى توسیع وإعادة تصمیم القوى العاملةیعمل مستوى عال 

الوقایة وخاصة (بما في ذلك الصحة - الستثمار في مختلف القطاعات والعمل المنسق حول اھناك حجة قویة اإلنفاقاستھداف وبشأن
السالمة المدرسیة، وعمالة األطفال و، واإلعاقة، وتنمیة الطفولة المبكرة، )المالریا، وإزالة الدیدان والصرف الصحي المدرسيمن 

، وزیادة )مثل الوجبات المدرسیة(تحاق لتحفیز االوتدریس اللغة األم، كفي إطار التعلیم ھناك دعم قوي لتدخالت و.وزواج األطفال
اإلنصاف بومع ذلك، واحدة فجوة خطیرة فیما یتعلق .واستخدام طرق التدریس التي تركز على الطفلالتواصل المدرسيساعات 

.أھمیة الشباب ومحو أمیة الكبار، والتي تعتبر حاسمة إلنھاء الحرمان عبر األجیالقد أھملالتقریر تتمثل بأن

على وإنفاقھا، الى الھدفصول األموالوضمان و- تدعو اللجنة إلى مزید من الشفافیة والمساءلة في جمیع المجاالت المیزانیة تدقیق.10
وتسلیط الضوء " مستوى المدرسة ونشر الحسابات الوطنیة للتعلیمعلىاإلنفاق تتبع لإعطاء األولویة "تدعو الدول إلى كما نحو فعال، 
لمجتمع المدني في لمستقلة / الدور الحاسم التخاذ إجراءات منسقة ولم یكن التقریر واضحا بشأن ".المساءلة المجتمعیة"على أھمیة 

اإلفراط في المبالغة مستوى یتعمدض األحیانالفساد ولكن في بععلىویسلط التقریر الضوء بشكل صحیح.الشفافیة والمساءلةعملیة
مما یعد –ؤدي إلى التعلم في الدول ذات الدخل المنخفض تال " نصف میزانیة التعلیم برمتھا"إلى التقریر یشیر " (الموارد الضائعة"

تم طرح و.لمزید من االستثمارالدعوة وجود نتیجة غیر مقصودة لتقویض قضیة بیھدد من شأنھ أن ھذا و).وسیلة ملتویة لتقدیم األدلة
.المیزانیات واإلنفاقبشأنجدیدة تشمل البیانات " التعلیم العالميبیانات مبادرة "

مساھمة إیجابیة في إظھار أن أھداف التعلیم قابلة تعد اللجنة الدولیة لتمویل فرص التعلیم العالمي بعض القضایا الھامة وتناولت
، وھناك بعض الفرص الضائعة في ضمان المجاالتبعض تناول أكثر وضوحا وأكثر جرأة في من الممكن أن تكون كان وقد .للتحقیق

القضایا الحساسة أو الصعبة بدال من تجاھلت بعض في بعض الحاالت، و.التمویل المستقبلي للتعلیم على المدى الطویل والتنبؤ بھ
لجنة أكثر وضوحا في الدعوة الكون تكان ینبغي أن و.اتوصیاتھلت مختلفة ترك الكثیر من المجال لتفسیرایھذا و.واضحطرح 

الخدمة ولیس دعم مقدمي-والنوعيمجانیة التعلیم العاملتمویل كاف بتزام للمال العام فقط على التحدي المركزي واالنفاق اإل
بدال من - للقیام بذلك ةجدیدیاتھناك مخاوف بشأن إنشاء ھیكل،في حین أن ھناك حاجة للحفاظ على الزخم السیاسيو.مقابل الربح

ن األمور الھامة التي الكثیر مھناك أن ولكن من الواضح ).بعد عملیة تشاور طویلة(تعزیز ما تم االتفاق علیھ في العام الماضي 
ما تمت مساءلة التعلیم إذا تحقیق بشأن بیر نغمة اإلیجابیة التي تؤكد على أن تقدم كالأقلھا ولیس تناولتھا اللجنة في تقریرھا، 

.تم رفع التمویل الكافي واستخدامھ على نحو فعالما زعماء وإذا ال


