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 ة التعلیمقوّ 
 في مكافحة انعدام المساواة

 تحسین المساواة في التعلیم وجودتھ حیوي إّن 
 األنواع االجتماعیةانعدام المساواة االقتصادیة وبین  مكافحةفي 
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  2019لول/سبتمبر یأ - ورقة إحاطة من أوكسفام
 

یحقق ن األفراد. ویمكنھ أفي تحریر النوعي عام التعلیم ال ظام نساھم ی
القوة التي ال تضاھى للتعلیم  ظھر ھذا التقریر. یُ أیضا المساواة في المجتمع

لمعالجة انعدام المساواة المتنامي والتقریب في ما بیننا. بغیة تحقیق الحكومي 
على أن بالمساواة  یزویتم نوعیة جیدة تعلیم العام ذا الن یكون یجب أ ،ذلك

یشمل الجمیع ویحظى بالتمویل المناسب مع مدرسین یلقون أن مجانیا ویكون 
فرض ضرائب قد یساعد . ولإلشراف والمساءلة العامةدعما جیدا ویخضع 
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 صملخّ 
االرتفاع الكبیر في انعدام  ا قصوى جدیدة. ویؤدي بلغ انعدام المساواة حدودً 

غنیاء والفقراء صعید الدخل والثروات إلى اتساع الھوة بین األ ىالمساواة عل
ویحول  2یطرح ذلك عوائق جدیة للتغلب على الفقر واإلقصاءو 1.والرجال والنساء

مع ارتفاع  األنواع االجتماعیة. ویزداد انعدام المساواة بین 3دون قضائنا على الفقر
. 4رأةملدم على صعید حقوق اقتل الما یعط فقراً  كثر الناسأ من بینالنساء نسبة 
االجتماعي القائم بین قد تشرذم مجتمعاتنا وتفكك العبعدام المساواة ھذا ناد ویھدّ 

تراجع المؤسسات و الدولة والمواطن من خالل تقویض التماسك االجتماعي
 5الدیموقراطیة.

بل ھو خیار سیاسي. ویأتي نتیجة خیارات  ،احتمیً أمًرا نعدام المساواة لیس اإال أن 
بات من  ،عكسلاعلى الحكومات والمنظمات الدولیة. و تتخذھادة سیاسیة متعمّ 

م ان انعدأدولي لمتفق علیھ اآلن بین غالبیة صانعي السیاسات على الصعید الا
 6. ھاتخاذ خطوات ملموسة لخفض كما یمكنیمكن تفادیھ شاسع المساواة ال

. االمساواة في المجتمع أیضً قق حن یُ یمكنھ أتعلیم الجید األفراد ولر اقد یحرّ 
المساواة  تحقیقجل ر قوة التعلیم التي ال تضاھى من أسیبرز ھذا التقری

 ات والتقریب فیما بیننا.والمساعدة على ردم الھوّ 

التعلیم الذي یوفر لھم  ىعل األطفال مالیینبال طالما ال یحصل  لنا یھنأ"لن 
 ."بالكامل حیاتھم یحیوا بأن لھم محویس ةوالعزالكرامة 

 7ماندیال لسونین

 

 التعلیم الذي یفرق بیننا
 .ابیننا أیضً إلى التفریق شاسع المساواة الانعدام  یشوبھنظام تعلیمي یؤّدي قد 

عائالت غنیة أفضل المدارس لطفال المولودون یرتاد األحیث في غالبیة الدول ف
سین صفوف صغیرة مع مدرّ ضمن  ذلك یكونا ما تكون خاصة. والممكنة وغالبً 

نتائج جیدة. وتتاح لھؤالء التالمیذ فرص عدیدة لتنمیة امتیازاتھم  ویحققون مؤھلین
  موروثة.لا

ومن  تھمصحاعتالل من انون یعف ةریفق لعائالتولودون لمما الفتیات والفتیان اأ
ھذا في حال  ،غذیة فیصلون إلى أبواب المدارس وھم في موقع ضعفتال سوء 

دھا سیكافحون في صفوف مكتظة بالتالمیذ تفتقر إلى نوصولوا إلیھا. وھم ع
 مراحیض.الو بكتنقص العن بین ومؤھلین فضال ًرّ مدرسین مد

في مھن یفترة تعل قصر ساھمیف ،مدارس قبل اشقائھنلالفتیات الفقیرات من ا بُ سحَ وتُ 
 في الحیاة . نفرصھ مزید من إعاقة

 

أمًرا المساواة  انعداملیس 
 خیار سیاسي وھما إنو احتمیً 
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 أن ،من منظمة الیونسكوانات باستخدام بی ظھر تحلیل جدید لمنظمة أوكسفام ویُ 
قل بسبع أ ،النامیةدول لفي اطفل من عائلة فقیرة دراستھ الثانویة  اءنھإاحتمال 
 8من عائلة غنیة.  نظیرهعن حظوظ   أضعاف

 

باع أبناء العائالت الفقیرة دراستھم الثانویة ة، ینھي فقط ثالثة أرالدول الغنیّ حتى في 
 9% من أبناء العائالت الغنیة.90في مقابل 

 األنواع االجتماعیةعدام المساواة بین ناإلى انعدام المساواة في الدخل،  ویضاف
ففي شبكة إقصاء خانقة. بذلك شكل تلت ،عن اإلعاقة والجغرافیا فضالً  ،واألعراق

ا أقل بثالث مرات من الفتیان الفقراء تواجھ الفتیات فرصً  ،منطقة ریفیة في باكستان
تعلیم للفتیات في لالھند یبلغ متوسط سنوات افي و 10في المطلق. المدرسةالرتیاد 

 11للفتیات في أغنى العائالت. سنوات 9,1معدل مقارنة ب ،اأفقر العائالت صفرً 
اضفاء طابع تجاري على على سیاسات تشجع ویساھم في انعدام المساواة التعلیمیة 

الخاص ما قد والعام تعلیم وتوسیع توافر المدارس عبر شراكات بین القطاعین لا
 12والطبقیة في األنظمة التعلیمیة. التمییزق یعمّ 

ض الحراك ھ یقوّ إنف ،فقط ا للعائالت المیسورةمتاحً  النوعيعندما یكون التعلیم و
لھ. ا مع أبنائھ مھما اجتھد في عمسیموت فقیرً  اولد فقیرً من ین حتم أاالجتماعي وی

أبناء األغنیاء عن أبناء العائالت العادیة في سن  ُیفَصلض مجتمعاتنا إذ یقوّ كما 
 مبكرة.

 رغمعلى عالیة  نتائج یحققوناألذكیاء  والفتیان اتالفتی من الكثیر رأیت"
الفقر التي یأتون منھا. فأنا أذكر شیمویموي غابیسا التي كانت متمیزة  خلفیة

 لم لكنھا الثانویة رحلةالم نھتأفي الریاضیات وھي أفضل تلمیذة علمتھا. 
 ."المال إلى الفتقارھا الجامعیة دراستھا تكمل

 13مالوي في لومبادزي في ثانویة مدرسة في علمةم كومامباال نیلي

قائم على أساس الالمدارس  فيالفصل  على سیاسة بقاءاإلنعدام المساواة مع ایتفاقم و
غیرھا من الحظوة وو تماعيجالطبقة االجتماعیة والثروة والعرق والنوع اال

معات منفصلة تإلى بناء مجھذه،  التمییزیةاإلقصاء. وتؤدي انماط التعلیم مؤشرات 
 إسفینا بین المیسورین والمعدمین منذ الوالدة.  قوتد
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لى ردم الھوة بین األغنیاء ع التعلیم قادر
 والفقراء

ا لمساواة ا قویً میع أن یشكل محركً جلل النوعي الحكوميیمكن للتعلیم  ،وعلى العكس
 .أكبر

عن كاھل العائالت ما یترك  النوعين تزیح عبء كلفة التعلیم یمكن للحكومات أو
ن األغنیاء والفقراء إذ أن المنفعة النقدیة  أكبر یة المداخیل با على ھوفوریً ا أثرً 

  ا للعائالت ذات الدخل المتدني.بكثیر نسبیً 

فام البیانات المتوافرة سكأو منظمة كثر في ھذه األثار اإلیجابیة، درستوللغوص أ
نیة ومتوسطة تدمدولة ذات مداخیل  78بتدائي في نفاق العام على التعلیم االحول اإل

إجمالي عائدات أفقر  الحكوميللتعلیم  المالیةالقیمة ا ما تتجاوز غالبً  مرتفعة.و
 ،مدرسة االبتدائیةلا یرتادانم عزباء مع ولدین ة ألبنسالبت بھامش واسع. فالعائال

 14عائلتھا بثالث مرات في كولومبیا.یتجاوز اإلنفاق العام على تعلیم ولدیھا دخل 

ا للمساواة بطرق أخرى محركً  النوعيتعلیم لمداخیل یشكل الا لكن إلى جانب دعم
 مھمة من خالل:

وتخفیض الفقر.  من احتماالت زیادة الدخل النوعيیزید التعلیم  خفض الفقر: •
النصف في حال تعمیم التعلیم إلى إمكان خفض الفقر  إلىوتفید التقدیرات 

الیونسكو أن كل سنة تعلیم تزید ر منظمة وتقدّ  15الثانوي في العالم.واالبتدائي 
 17% للنساء.20وحتى  16الج% للر10المداخیل بنسبة 

ئالت العاأبناء  قدرة أي -ة جتماعیاال یةالحرك ترتبطتعزیز الفرص للجمیع:  •
 تعلیم.لبشكل وثیق بتوافر ا - ضعھم مقارنة بذویھمو على تحسین یرةفقال

ینسج فیھ األغنیاء  ان تشكل مكانً لمدارس أیمكن لالمجتمع: ثیق عرى تو •
 ىتحدّ تن أ ایمكنھكما نعدام المساواة اقراء عالقات صداقة لتنھار حواجز والف

ن جتمع ككل وأملنعدام المساواة االقتصادیة في اا باستمرارلقواعد التي تسمح ا
 بناء مجتمعات أكثر عدال.ودوات للخروج إلى العالم توفر للشباب األ

لممارسة  الالزمة األدواتیوفر التعلیم لألفراد : دعم المجتمعات الدیموقراطیة •
ز اتھم ما یعزّ ون البنى والسیاسات التي تحكم حیأحقھم برأي متكافئ بش

ھر بحوث واسعة أن زیادة التعلیم تؤدي إلى التزام سیاسي ظوت 18الدیموقراطیة.
 19.ومدني أكبر

ة بین النساء التعلیم قادرعلى ردم الھوّ 
 والرجال 

ن الرجال والنساء. یمكن للتعلیم تحسین المساواة بیلة كبیرة بقوّ  النوعيیتمتع التعلیم 
ور والفقر جعلى صعید األ األنواع االجتماعیة ن یساعد في مواجھة الفوارق بینأ

بشكل جذري النتائج الصحیة للنساء ن حسّ قد یواالنجاب والسلطة السیاسیة.  وحریة
  .اوأبنائھ
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ستان تتقاضى النساء كفي بافا من دخل الرجل. ھدخلقترب اكلما زاد تعلم المرأة و
ما النساء اللواتي ، ألا% من أجر الرج50 تعلیم االبتدائي فقطلا لى إ ناللواتي وصل

غیر یبقى مر و أجال وھر% من أجر ال70فیكسبن ثانوي وصلن إلى التعلیم ال
 20.أقل بكثیر قإال ان الفار ،مقبول

على صعید اتھن وال سیما وللنساء زاد تحكمھن بحیتعلیمي لكلما زاد المستوى او
ن كل فتیات إفریقیا جنوب أ . لوجابھمنإقرار الزواج وعدد األطفال الذین یرغبن ب

لتراجعت زیجات  ،كملن التعلیم الثانويأالصحراء الكبرى وجنوب آسیا وشرقھا 
 21%.64ر بنسبة صّ القُ 

ر وتقدّ  22طفالھن.صحتھن وصحة أ، تحسنت مھاتكلما زاد المستوى التعلیمي لألو
مومة االبتدائیة ستتراجع وفیات األ دراستھنالیونسكو أنھ في حال أكلمت كل النساء 

 23%.15% ونسبة وفیات الطفال 66ة ا بنسبعالمیً 

واجھ أن ی النوعيلتعلیم ل یمكنقد یكون ھذا العامل ھو األھم، و ،في النھایة
 السلوكیات االجتماعیة التقلیدیة وضمان إدراك الفتیات والفتیان أنھم متساوون. 

 

 للجمیع  نوعيو وحكومي تعلیم مجاني
خفض انعدام  في يابأثره اإلیجبلوغ  انمطریقة توفیر التعلیم أساسیة لضُتعتبر 

  ن یكون التعلیم:ذلك یجب ألتحقیق وه األقصى. حدّ  المساواة

ع تقریبا یرتادون یجملم ھائل. وبات اخیرة تقدّ في العقود األحصل  :للجمیع •
ا في أعداد الفتیات والفتیان فیما كان تحدیا ئیة مع تساو تقریبً ارس االبتدامدلا

قد یحتاج الوضع  ،لى الوتیرة الراھنةإباالستناد ولكن  24قبل جیل ونیف.ھائال 
الصحراء الكبرى فرصة ات إفریقیا جنوب یمن الزمن لتسنح لكل فتلى قرن إ
 25حد التزامات أھداف التنمیة المستدامة.سنة دراسیة وھو أ 12كمال إ

نھ یوفر ء المساواة ألااستثمار الحكومات في التعلیم المجاني أساسي لبن ا:مجانیً  •
لكل طفل فرصة عادلة ولیس فقط للذین یملكون القدرة على الدفع. ففرض 

 االبتدائيى والمستوبل االبتدائي ما قصفوف أقساط من أي نوع كانت في 
في غانا وبعد إلغاء فوال سیما الفتیات.  افقرً  كثر الناسوالثانوي سیقصي أ
 90 التحق، 2017مدرسة الثانویة العلیا في أیلول/سبتمبر لاألقساط لصفوف ا

 26المدارس في العام الدراسي الجدید.بألف تلمیذ جدید 

ھ ال یضاھیان. ن نطاق تأثیره وسرعتإف الحكوميالتعلیم حین ینجح  :حكومًیا •
یات على صعید نتائج التعلم إال دّ تح الحكومیة تعلیملنظمة اوتواجھ الكثیر من أ

كما  الخاصوجھ إلى القطاع تالستثمار المناسب ولیس الافي  ن الجواب یكونأ
م اكات بین القطاعین العافالشر 27دولي.لج األطراف المانحة مثل البنك اروّ ت

ا نحتاج إلیھ ا عمّ ا خطیرً رافً حتشكل ان ،الربح يلمدارس التي تبغوالخاص وا
 لتوفیر التعلیم للجمیع.
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  الحكوميخطر عن التعلیم  الخاص انحرافوالعام كات بین القطاعین ا: الشر1 إطار

توقفت والیة بنجاب  ،لمواجھة ھذه المشكلةو. باكستان في ملیون طفل المدرسة 24ال یرتاد 
دف ن القطاعین العام والخاص. والھیتستثمر في مشاریع بلجدیدة  حكومیةعن بناء مدارس 

إلى  ،ادون المدرسةترمالین طفل ال ی 5,5بین  كبر منالرئیس من ذلك ھو إدخال عدد أ
 28النظام التربوي.

مدارس ل% فقط من األطفال في ا1,3 نّ أإلى  29سفامكأومنظمة دراسة خلصت لكن 
ا ال یرتادون المدرسة. وفي ما یأتي تصریحات كانوا سابقً دراسة لة التي شملتھا االخاصّ 

 ت في إطار البحث:مقابال أجریت معھمة لمدراء مدارس خاصّ 
الذین المجتمع  في األطفال. المدرسة یرتادون نواوكلم ی أطفالھذه  تنافي مدرس  یوجد"ال -
 ."ناللوقت مضیعة یشكلون قد تھمسادرمتابعة یریدون  ال
ال . تعلیملا على اإلنفاقنھائًیا ب لھم طاقة الإذ  المنطقة في ةحكومیّ  مدارس الفقراء"یرتاد  -

 ةلسنا جمعیّ  ننح. آلخرینااألطفال  مع فقراً  كثر األطفالأ استیعاب یمكننا في ھذه المدرسة
 أن إلى أیضا وأحتاجمحدود بین القطاعین العام والخاص)  كةالشرمن ( نالیمووت ةخیریّ 

 ."من عملي ھذا العیش لقمة لحصّ أ
ال یمكنني  .غیرھم من أكثر المدرسون یعاني والخاص العام القطاعین بین الشراكة"في  -

 أعلى رھموأج ألنّ  ذكوربمدرسین  ستعینأ نأیمكنني  الوالئقة للمدرسین.  اان أدفع اجورً 
 ."للنساء أقلّ  وفرص العمل المتاحة

 يكبر فھو المساھم األا مھنیً  بن المدرس المدرّ ثبت أ في المدرسین: یستثمر •
كثرھم من أو - الحكومیةمدرسو المدارس  یتلقىا ما غالبً  30تعلیم.ال جودة ضمان

وینقصھم الدعم الكافي  ةا منخفضرً وجأ - النساء في الجزء األكبر من المناطق
 نظام تربوي. يالعمود الفقري ألأنھم إال  31ا من المشكلة،عتبرون جزءً ویُ 

ن وأكون التربیة والتعلیم موجھین لحاجات تعلم كل التالمیذ ییجب أن  :شامالً  •
إعاقات ومجموعات  يذوطفال ومن بینھم أ المھّمشینتلبیة حاجات ل امیصمّ 

 طفال غیر الملتحقین بمدارس.واأل فقراً  كثر األطفالمھمشة وأ
في المدرسة حیوي في ضمان أكبر قدر من  المعتمدالمنھج الدراسي  :مؤات •

علیم باللغة المحلیة تلیجب أن یكون اوخفض انعدام المساواة.  فيلتعلیم اتأثیر 
فقط أصحاب النتائج العالیة. ألطفال ولیس كل ابوتیرة یستفید منھا  ُیقّدمن وأ
األنواع بین  ةلاالعدعلى صعید دیة یكیات التقلون یواجھ المنھج السلیجب أو

 ویدفع األطفال إلى التفكیر النقدي. االجتماعیة
لیات آمجھزة ب النوعیة: تكون النظم التربویة ا لمساءلة األھل والمواطنیناضعً خ •

ذلك خضوع كل مدرسة للتدقیق والمساءلة من قبل الذین ویضمن إشراف عامة. 
 تخدمھم.

 المجاني حكوميالاالستثمار في التعلیم 
 للجمیع 

أّن البنك الدولي وآخرون  یرىللجمیع استثمارا. و الحكوميیتطلب توفیر التعلیم 
من أجل النمو االقتصادي  اأساسیً  اجزءً یشكل االستثمار في رأس المال البشري 

ك وقد زادت بشكل كبیر جدا لذات تدرك الكثیر من الحكومو 32العادل والمستدام.
 تمویلھا لقطاع التعلیم. 
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 مجال التعلیم في إثیوبیا  التقدم في: 2إطار 

 مقارنتھال یمكن على نطاق ا جدً  االدول النامیة قطاع خدمات عامة واسعً من  ُتدیر العدید
 .اتقریبً  في تاریخ الدول الغنیة عند تساوي مستویات الدخلبمثیلھ 

نھا خامس إال أ 1840.33 عامفي كندا  ھلفرد منامستوى دخل فیھ  یقربإثیوبیا بلد فقیر 
 سبة إلى حجم میزانیتھا: دول منفقة للمال في مجال التعلیم في العالم ن كبرأ

 34ألف مدرس في المدارس االبتدائیة  400أكثر من إثیوبیا توظف 
ملیون طفل إضافي إلى المدرسة  15استقطاب في نجحت  2015و 2005وبین العامین 

 35.ملیون 25 ن إلىیمالی 10لیرتفع عددھم من 
إال  36،وتحسین جودة التعلیمعلى صعید نتائج التعلم خطیرة یات تواجھ تحدّ إثیوبیا ال تزال 

 علیم للفتیات والفتیان ھائل.تن نطاق التزامھا وجھودھا لتوفیر الأ

ال مالیین طفل  10. ففي نیجیریا أكثر من لم تفعل ذلك ةرى كثیرخأ إال أن دوالً 
 37ا على التعلیم.ن أقل الدول في العالم إنفاقً م وھي رساالمدیرتادون 

نفاق من خالل فرض ضرائب على األفراد زیادة اإلء األكبر من زیمكن تغطیة الجو
ثالث نفاقھا إكوادور اال ضاعفتعلى سبیل المثال فالمیسورین والشركات الغنیة. 

علة واعطاء امن خالل سیاسة حشد ضریبي ف 2010و 2003ن العامین یمرات ب
 38في المیزانیة. ولویةتعلیم األلا

كبیرة في  ةالدول بحاجة إلى زیادإال ان الضرائب بمفردھا لیست كافیة. فأفقر 
ر دوالر املی 340دول الغنیة في مجال التعلیم. فمن أصل لمستوى المساعدات من ا

 تا من زیادات في مساعداملیارً  40ن یأتي یجب أ ،إلیھا ھذا القطاع یحتاج
األطراف المانحة. وأصبحت مساعدات التعلیم مستقرة اآلن بعدما تراجعت وھي 

 39مس الحاجة إلیھا.أالتي ھي بدول لحجب عن اتُ 

 التعلیم لمحاربة انعدام المساواة
  "لمحاربتھ وسیلة بل الفقر من للھروب وسیلة التعلیم لیس"

 40نییریره الرئیس المؤسس لتنزانیا جولیوس

 

طبیعة نظام التعلیم في أي بلد تأثیر لازدیاد. و فيانعدام المساواة االقتصادیة إّن 
 نوعيصول األطفال إلى تعلیم یوّفر واالستجابة لذلك. وقدرتھ على  فيرئیس 
الحقوق األساسیة.  إحقاقاالتجاه نحو ور من الفقر والمرض ي إلى التحرّ ا یؤدّ طریقً 
خرج األطفال من ظل الفقر والتھمیش. ا في حیاة األفراد وتجذریً  ث تحوالً حدتُ  وقد

ن یشكل یجب أاة. لتحقیق مزید من المساو تشكل عامالً  ،وعلى صعید المجتمع
  أولویة لكل األمم. حكومي نوعيتثمار في تعلیم اإلسراع في االس
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 التوصیات
المساواة انعدام  مكافحةعادل ونوعي یساعد في  حكوميجل بناء تعلیم من أ

دابیر ن یركز واضعو السیاسات على الت، یجب أاألنواع االجتماعیةاالقتصادي وبین 
 التالیة: 

 من الحضانة إلى الثانویةللجمیع توفیر تعلیم مجاني  .1
المرحلة  إلى  االبتدائیةلمرحلة من ا النوعيوضع الخطط لضمان التعلیم العادل و •

سنة كاملة كما ھو وارد في ھدف التنمیة المستدامة الرابع حول  12 ةالثانویة مدّ 
 التعلیم.

غیر الرسمیة وصوال كل المستویات بما في ذلك الرسوم في إلغاء األقساط  •
 فيخطط لذلك بعنایة لعدم التأثیر ن یُ . یجب أمجانيمنصف وا إلى تعلیم تدریجً 

ا لسنة واحدة على األقل من التعلیم یجب توسیع المجانیة تدریجً كما الجودة. 
 .في المرحلة قبل االبتدائیة النوعيالمجاني 

من خالل مساعدة عاقات اإلذوي واألقلیات واألطفال  فقراً  كثر الناسدعم أ •
 ذه حتى یبقوا في المدرسة ویتعلموا.مواطن الضعف ھ إضافیة لمعالجة

 .یات الفقیرات والضعیفات لكي یلتحقن بالمدرسة ویبقین فیھاتدعم الف •

 التركیز على سیاسات تساعد على توفیر الجودة للجمیع  .2
محددة الكلفة والتمویل بالكامل لتوفیر ید عاملة مدربة ومؤھلة  ةوضع استراتیجی •

سین والموظفین اآلخرین لتوفیر التعلیم للجمیع ومدعومة مع عدد كاف من المدرّ 
 .في المدرسة الثانویة

االعتبار اللغات وحاجات تأخذ بوغیر تمییزیة  مؤاتیةاالستثمار في مواد  تعلیم  •
القواعد القائمة فیھ حارب تن تكون المدارس مكانا ألغالبیة والحاجة إلى التغییر ل

 .افیھُتدّرس  ل أنو ،على التمییز الجنسي والذكوري
طفال وبناء تعزیز آلیات المساءلة المحلیة بین المدارس ومجتمعاتھا واألھل واأل •

مستویین الوطني والمحلي تشمل ضمان لعلى ا آلیات ضمانات ومساءلة أفضل
فرة علنا وبشفافیة لیدقق بھا اومات األخرى متوكون المیزانیات والمعل

 المواطنون.
استخدام التقییم المناسب الذي یساعد على إعطاء اآلراء التقییمیة لتطویر المنھج  •

نتائج أفضل في  تحقیقوتكییف الصفوف على المستوى المحلي وعدم اعتبار 
 نة.حسّ جودة مُ  داللة على االمتحانات

 مساواةنظمة تعلیم أكثر توفیر أ .3
مواطن انعدام طط تربویة وطنیة تركز بتماسك وشمولیة على تحدید عداد خإ •

حول الثغرات والحاجات  تتعلیم وتوفیر البیانالفي ا المساواة الموجودة أصالً 
 مناسبة.لووضع االستراتیجیات ا
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المدرسیة آت المنش علىنفاق عادل إیترافق مع لمدرسین لعادل ضمان انتشار  •
قد یتطلب ذلك تدابیر و .التعلیم للمساھمة في معالجة النقاط السلبیةومدخالت 

 ا من غیرھا. ا وتھمیشً إیجابیة في مناطق أكثر فقرً 
شین ھمّ ملطفال اق اإلضافي یستھدف مواطن الضعف لألالتحقق من أن االنفا •

 تھا.علیّ ات فتثبوالفقراء بطرق أ
حاجات التعلیم الخاصة سین على الدعم لمواجھة ضمان حصول المدارس والمدرّ  •

تدریب المدرسین على تعلیم ذلك یتطلب و. منھم حتى ذوي اإلعاقةلكل األطفال 
 عن جمع صحیح للبیانات والتشخیص. مختلف فضالً 

 ةصخووقف دعم الخص والً لتركیز على بناء األنظمة العامة أا .4
 مدارسال لیموتلضمان  الحكوميللتعلیم من الموارد تكریس القدر األكبر المتاح   •

و أالربح  يموال عامة لمدارس تجاریة تبغص أیتخصوعدم  بشكل مناسب وعادل
تجنب تحویل الموارد القلیلة و الخاصوبین القطاعین العام تجاریة كات اشر

 للجمیع مجانیة  حكومیة نوعیةاألساسیة في بناء مدارس واالنتباه عن المھمة 
 في متناول كل التالمیذ.تكون 

نظام مناسب لمزودي التعلیم الخاص ال سیما المدارس التجاریة لضمان  توفیر •
 تعزیز جودة التعلیم ومعاییره.

 وال سیما النساء منھم في القطاعین العام والخاص.ضمان حقوق عمل المدرسین  •
دة األطراف مثل البنك الدولي المانحة والمؤسسات متعدّ  الجھاتیجب أن تدعم  •

ة العامّ موال المساعدات أعھ ویجب أال توجھ یوستام وتحسین توفیر التعلیم الع
 .الخاصوبین القطاعین العام تجاریة ت اتجاریة تبغى الربح أو شراكدارس لم

 ضمان نجاح التعلیم في تعزیز المساواة للفتیات والنساء .5
و التعلیم مثل توفیر ة أالفتیات خارج المدرسالعوائق الخاصة التي تبقي  معالجة •

مرتبطة لسة غیر ااتكالیف الدراالھتمام بمع مراحیض منفصلة للفتیان والفتیات 
 النوع االجتماعيدوار ألین سز المناھج وتدریب المدریباألقساط وضمان تعز

 الصور النمطیة.اإلیجابیة وتجنب 
التي تأخذ االستثمار في الرعایة في مرحلة الطفولة المبكرة والبرامج التربویة  •

عتیادیة) والفتیات تتماشى مع ساعات العمل االأي (عتبار حاجات النساء باال
الوقت للنساء من خالل تخفیف ذلك قد یوفر  :توقع منھن رعایة أطفالاللواتي یُ 

ا في رعایة التي یمضونھا یومیً األجر مدفوع عبء مالیین ساعات العمل غیر 
 عائالتھن ومنازلھم.

بالكامل لتوفیر الجودة  الحكوميیم تمویل أنظمة التعل .6
 ساواة للجمیعموال

الدول في  .یجب أن تزید الحكومات االنفاق لتوفیر الجودة والمساواة في التعلیم •
% من میزانیة 20ذلك ما ال یقل عن تطلب سی ،والمتوسط ذات الدخل المتدني

 للتعلیم. وقد المحلي اإلجمالي% من إجمالي الناتج 6أو تخصیص  الحكومة
إلى  ،من الشباب ةكبیرالد اعداأل ذواتأكبر والدول التي تحتاج إلى جھود ضطر تُ 

 .االستثمار أكثر من ذلك على المدى القصیر
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مواطن الضعف بما في ذلك  ياستباقاإلنفاق الحكومي بشكل ح أن یصحّ یجب  •
عاني منھا عدالة التمویل لمواجھة مواطن الضعف التاریخیة التي تإقرار نھوج 

 .الجماعاتأفقر 
لمدرسة إلى المستوى المحلي فالوطني من ااالستثمار في بناء منشآت متینة من  •

 .زانیات التعلیمیمعلى صعید عل والمساءلة اأجل االشراف الف
وقف و ال بمستویات أكثر عدالً وماأل سؤوعلى الثروات ور ضرائبفرض  •

القضاء على وعلى صعید الدخل الفردي وضرائب الشركات التنازلي السباق 
االتفاق على و األشخاص األكثر ثراءً ب الضریبي من قبل الشركات والتھرّ 

عادة تصمیم جذریة للنظام ة والمؤسسات إلالعامّ من القوانین  ةمجموعة جدید
 .عدالً  كي یصبح أكثرالضریبي 

تزاماتھا یة والمللتنمیة الرس ابشكل كبیر مساعدتھالمانحة الجھات  أن ترفعجب ی •
أكبر ا التعلیم األساسي وفي الدول التي تسجل التعلیم وخصوصً في مجال 

الحاجات من أجل ضمان كون الدول النامیة قادرة على تخصیص الموارد 
 نوعي.حكومي المناسبة لبناء نظام تعلیم 

  

 
 .لیلسو-الصورة بعدسة :ولیام  فیست .جنوب السودانبثالثة تالمیذ في مدرسة بروجیكت في باجالایر 
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620553-government-of-ranking-alglob-a

  2007نوفمبر /خطاب نلسون ماندیال في إطالق مؤسسة نلسون ماندیال للتعلیم والتنمیة الریفیة تشرین الثاني  7

https://www.education-: نعدام المساواة في التعلیمابیانات مع قاعدة بیانات الیونسكو حول   8
ginequalities.org/indicators/comp_upsec_v2#?sort=mean&dimension=all&group=all&a

For details, see methodology note e_group=comp_upsec_v2&countries=all

ww.educationhttps://w-: السابقالمرجع   9
inequalities.org/indicators/comp_upsec_v2#?sort=mean&dimension=all&group=all&ag

. This is for children from the richest quintile e_group=comp_upsec_v2&countries=all
 and the poorest quintile.  

". ؟ دائرة التنمیة الدولیة2030كیف یمكن ألنظمة التعلیم ان تصبح عادلة بحلول : تقریر): "2015(روز، ووألكوت ب   10
-education-can-how-rtrepo-outputs/assignment-research-https://www.gov.uk/dfid

2030-by-equitable-become-systems 

 4Report.shtml-http://rchiips.org/nfhs/NFHSاستبیان الصحة العائلیة الوطني في الھند .    11

التسبب  والخاص یر التعلیم عبر شراكات بین القطاعین العام): "وعود زائفة: كیف یمكن لتوف2019ك.م. بوس وج. فار (  12
https://policy-من تحقیق المساواة في التعلیم للجمیع" . ورقة إحاطة ألوكسفام الدولیة:   نعدام المساواة بدالً امفاقمة ب
-through-education-delivering-how-promises-practice.oxfam.org.uk/publications/false

620720-ris-partnerships-private-public 

 الثروات الفردیة؟"أم ). "الصالح العام 2019مأخوذة من مقدمة من نیلي كومامباال في : لوسون م وآخرون (  13

من خالل المقارنة بین بیانات االنفاق على كل تلمیذ والدخل الفردي. البیانات التربویة ھذه األرقام أوكسفام منظمة حتسبت إ  14
مصدرھا : معھد الیوسنكو لالحصاءات من المؤشر التالي: "التمویل الحكومي األساسي للتلمیذ في المرحلة االبتدائي مستقر  

واستخدمنا أحدث البیانات المتوافرة   /http://data.uis.unesco.orgشركات القطاعین الخاص والعام". النظر إلى:    
او بعد ذلك في كل الحاالت). اما الدخل الفردي فأخذ من مشروع االستھالك والدخل العالمیین. النظر إلى:   2013(

http://gcip.info/  تكافؤ القدرة  2005ألفقر عشر من السكان (بالدوالر في  2014واستخدام متوسط الدخل الفردي في
    2005الشرائیة بالدوالر 

). تخفیض الفقر العالمي من خالل التعلیم االبتدائي والثانوي. وثیقة سیاسة 2017الیونسكو والتقریر العالمي لرصد التعلیم (  15
  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000250392. 44حقائق /32

http://wir2018.wid.world/
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/public-good-or-private-wealth-universal-health-education-and-other-public-servi-620599
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/public-good-or-private-wealth-universal-health-education-and-other-public-servi-620599
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/public-good-or-private-wealth-universal-health-education-and-other-public-servi-620599
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/working-for-the-many-public-services-fight-inequality-314724
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/working-for-the-many-public-services-fight-inequality-314724
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/women-and-the-1-how-extreme-economic-inequality-and-gender-inequality-must-be-t-604855
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/women-and-the-1-how-extreme-economic-inequality-and-gender-inequality-must-be-t-604855
https://www.oecd.org/els/soc/dividedwestandwhyinequalitykeepsrising.htm
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/the-commitment-to-reducing-inequality-index-2018-a-global-ranking-of-government-620553
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/the-commitment-to-reducing-inequality-index-2018-a-global-ranking-of-government-620553
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/the-commitment-to-reducing-inequality-index-2018-a-global-ranking-of-government-620553
https://www.education-inequalities.org/indicators/comp_upsec_v2#?sort=mean&dimension=all&group=all&age_group=comp_upsec_v2&countries=all
https://www.education-inequalities.org/indicators/comp_upsec_v2#?sort=mean&dimension=all&group=all&age_group=comp_upsec_v2&countries=all
https://www.education-inequalities.org/indicators/comp_upsec_v2#?sort=mean&dimension=all&group=all&age_group=comp_upsec_v2&countries=all
https://www.education-inequalities.org/indicators/comp_upsec_v2#?sort=mean&dimension=all&group=all&age_group=comp_upsec_v2&countries=all
https://www.education-inequalities.org/indicators/comp_upsec_v2#?sort=mean&dimension=all&group=all&age_group=comp_upsec_v2&countries=all
https://www.education-inequalities.org/indicators/comp_upsec_v2#?sort=mean&dimension=all&group=all&age_group=comp_upsec_v2&countries=all
https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/assignment-report-how-can-education-systems-become-equitable-by-2030
https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/assignment-report-how-can-education-systems-become-equitable-by-2030
http://rchiips.org/nfhs/NFHS-4Report.shtml
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/false-promises-how-delivering-education-through-public-private-partnerships-ris-620720
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/false-promises-how-delivering-education-through-public-private-partnerships-ris-620720
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/false-promises-how-delivering-education-through-public-private-partnerships-ris-620720
http://data.uis.unesco.org/
http://gcip.info/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000250392
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): تعلیم لألفراد والعالم: ضمان تعلیم مستقل مستدام للجمیع (الیونسكو)  2016التقریر العالمي لرصد التعلیم (  16
-creating-planet-and-people-report/report/2016/education-https://en.unesco.org/gem
 all-futures-sustainable 

راد" الیونسكو ). "التربیة تحول حیاة األف2013التقریرالعالمي لرصد التعلیم للجمیع (  17
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000223115  . 

في غلیزر إ وبونزیتو  بالموضوع " ووثائق اكادیمیة ذات صلة4نظر على سبیل المثال مراجعة لبیانات من مؤشر "بولیتي أ  18
. 12128 يتحتاج الدیموقراطیة إلى التعلیم؟ ورقة عمل المكتب الوطني للبحث االقتصاد اذا). "لم2006ج وشلیفر أ (

 https://www.nber.org/papers/w12128. 10.3386/w12128 .معرف الوثیقة الرقمي:  

االلتزام المدني واإلجتماعي؟ في منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي في ). ما أثر التعلیم 2006كامبل ( .ظر دنأ  19
 .119إلى  25ة وااللتزام المدني. مجریات ندوة كوبنھاغن صفحة الصحّ في ) "قیاس أثار التعلیم 2006(

. 2013الوقائع. وثیقة الوقائع تشرین األول/أكتوبر -). تعلیم الفتیات2013تقریر الرصد العالمي للتعلیم للجمیع (  20
en.pdf-factsheet-girlsreport/files/-report/sites/gem-https://en.unesco.org/gem  

) "التربیة تحول الحیاة" 2013التقریر العالمي لرصد للتعلیم للجمیع (  21

 السابق المرجع   22

 الوقائع-). تعلیم الفتیات2013تقریر الرصد العالمي للتعلیم للجمیع (  23

أظھر التقریر العالمي لرصد التعلیم للجمیع أن  2015-2000على سبیل المثال في تقییم انجازات أھداف  التعلیم للجمیع بین   24
ملیون طفل  50والتحق   2015و 2000% بین 42المدرسة وغیر الملتحقین بھا تراجع ارتیاد عدد األطفال في سن 

ي العالم احترمت او اقتربت من احترام التعلیم االبتدائي للجمیع مع إضافي بالمدرسة  وأكثر من نصف الدول والمناطق ف
ھدف التعلیم للجمیع في المساواة بین الجنسین في التعلیم  ضاف إلى ذلك أنّ % بشكل عام. یُ 95المدرسة تبلغ االلتحاق بنسبة 

ملیون طفل غالبیتھم من  57لم یلتحق یات في بعض الدول. فعلى سبیل المثال االبتدائي قد تحقق. لكن یجب عدم إھمال التحدّ 
نجازات إ): 2015لتعلیم للجمیع (االتقریر العالمي لرصد  راجع. 2015ا بالمدرسة االبتدائیة في ا واألكثر تھمیشً فقرً  األشدّ 
  .org/ark:/48223/pf0000232205https://unesdoc.unesco یات. یونسكووتحدّ 

. 2030ت الدول األعضاء خطة التنمیة المستدامة للعام في قمة األمم المتحدة للتنمیة المستدامة أقرّ  2015في أیلول/سبتمبر   25
المنصف والشامل للجمیع وتعزیز فرص التعلم مدى الحیاة  النوعيضمان التعلیم "ویھدف ھدف التنمیة المستدامة الرابع إلى 

عاما من التعلیم االبتدائي والثانوي النوعي والمجاني والممول رسمیا  12للجمیع" ویتضمن سبعة أھداف منھا " توفیر 
https://www.sdg4education2030.org/the-ھدف التنمیة المستدامة الرابع.  إلى راجعوالمنصف والشامل ". 

goal  

e.com/watch?v=_PNJjpwhttps://www.youtub-الخطاب الذي ألقاه الرئیس الغاني اكوفو ادو ھنا: أنظر   26
Qb4  2018شباط/فبرایر  21تم الولوج إلیھ في. 

 مرجع سابق.). وعود زائفة. 2019ك.م. بوس وج. فار (  27

ملیون طفل  2,8بنجاب للتعلیم للوصول إلى  الل من البنك الدولي "زیادة  قدرة صندوق موّ ھو ھدف صریح من البرنامج المُ   28
بنجاب. وثیقة تقییم المشروع:  ال). المشروع الثالث لقطاع التعلیم في 2016المدرسة". البنك الدولي (ال یرتادون 

-PAD-org/curated/en/967701468198234577/pdf/PAD1641http://documents.worldbank.
 9.pdf-OUO-Box394887B-1-0090-R2016-P154524 

" االنصاف والمساواة في الشراكة بین القاطعین العام والخاص في مجال التربیة. دراسة عن الشراكة  ،)2018م. أفریدي (  29
أوكسفام: منظمة باسكتان. ببنجاب الفي المدعومة من البنك الدولي والخاص بین القطاعین العام 

-private-public-education-quality-and-https://www.oxfam.org/en/research/equity
0-partnership 

من أجل التعلیم:  عالمیةال حملةال). ردم ھوة تدریب المدرسین. 2012عالمیة من أجل التعلیم والتعلیم العالمي ( حملة  30
http://www.campaignforeducation.org/docs/reports/ECNAT%20Report_RGB.pdf  

نظر أ ،في أساس أزمة التعلیم ونقص المدرسین في الدول النامیة ھلمساءلة كون دلة حول بعض الحجج الرئیسة األلمناقشة   31
یة على إصالحات المساءلة". البنك الدولي . ) "جعل المدارس ناجحة: أدلة جدّ 2011ب. باربرا ود. فیلمر وه. باترینوس (

-http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200
 1298568319076/makingschoolswork.pdf 

https://en.unesco.org/gem-report/report/2016/education-people-and-planet-creating-sustainable-futures-all
https://en.unesco.org/gem-report/report/2016/education-people-and-planet-creating-sustainable-futures-all
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000223115
https://www.nber.org/papers/w12128
https://en.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/girls-factsheet-en.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232205
https://www.sdg4education2030.org/the-goal
https://www.sdg4education2030.org/the-goal
https://www.youtube.com/watch?v=_PNJjpw-Qb4
https://www.youtube.com/watch?v=_PNJjpw-Qb4
http://documents.worldbank.org/curated/en/967701468198234577/pdf/PAD1641-PAD-P154524-R2016-0090-1-Box394887B-OUO-9.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/967701468198234577/pdf/PAD1641-PAD-P154524-R2016-0090-1-Box394887B-OUO-9.pdf
https://www.oxfam.org/en/research/equity-and-quality-education-public-private-partnership-0
https://www.oxfam.org/en/research/equity-and-quality-education-public-private-partnership-0
http://www.campaignforeducation.org/docs/reports/ECNAT%20Report_RGB.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1298568319076/makingschoolswork.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1298568319076/makingschoolswork.pdf
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https://www.worldbank.org/en/publication/human-شري مشروع البنك الدولي للرأسمال المال البأنظر   32
capital  

الفرد من إجمال الناتج  نصیب أرقام أعید احتسابخاصة باالستناد إلى قاعدة  مؤشرات التنمیة العالمیة للبنك الدولي.  حسابات  33
. أرقام 1990عام ل بالدوالر الشرائیة القدرة تكافؤ إلى بالدوالر 2011 المحلي في إثیوبیا  من تكافؤ القدرة الشرائیة من

"كیف 1820). "نصیب الفرد من إجمالي الناتج في 2014من ج. بولت وآخرین ( خوذةأمإجمالي الناتج المحلي الكندیة 
-https://www.oecd-ilibrary.org/economics/how-was-life/gdp" 1820اه العالمي منذ كانت الحیاة؟ الرف

per-capita-since-1820_9789264214262-7-en; الصالح العام أو 2019رون (وب.إسبینوزا ریفیلو وآخ (
الثروات الفردیة؟ مذكرة منھجیة. 

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620599/tb-public-
good-or-private-wealth-methodology-note-210119-en.pdf?sequence=15  

ملیونا باالستناد إلى  25إلى واحد وعدد تالمیذ المرحلة االبتدائیة البالغ  55باالستناد إلى نسبة التالمیذ إلى المدرسین البالغة   34
بیانات معھد الیونسكو لالحصاءات من بیانات البنك الدولي النظر إلى :  

https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRL.TC.ZS?locations=ET  

یونیسف إثیوبیا.  2016-2006). "موجز عن میزانیة قطاع التعلیم الوطني" 2017ز. بولو وأ زیاده (  35
https://www.unicef.org/esaro/UNICEF_Ethiopia_--_2017_--

_Education_Budget_Brief.pdf  

  المرجع السابق  36

 .2018خفض انعدام المساواة بلتزام اال). مؤشر 2018م. لوسون وم. مارتن (  37

 .120وصفحة  18). التعلیم والتعلم: تحقیق التعلیم النوعي للجمیع" صفحة 2014التقریر العالمي لرصد التعلیم للجمیع (  38

. all-quality-achieving-learning-and-report/report/2014/teaching-https://en.unesco.org/gem 

  الحشد الضریبي وزیادة اإلنفاق على التعلیم حول جھود الدول لتحسین امفیدً  اقاشً نھذه النسخة من التقریر تورد 

 36) "مساعدات التعلیم: عودة إلى النمو؟ وثیقة سیاسة 2018الیونسكو والتقریر العالمي لرصد التعلیم (  39
 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000263616یونیسكو

" الھدنوسیة والفقر التعلیم" 2001 دیمسبر/الول كانون 4. (ك فینكاتاسبرامانیان في ورد كما  40
https://www.thehindu.com/thehindu/op/2001/12/04/stories/2001120400060100.htm 

https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital
https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/how-was-life/gdp-per-capita-since-1820_9789264214262-7-en
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/how-was-life/gdp-per-capita-since-1820_9789264214262-7-en
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620599/tb-public-good-or-private-wealth-methodology-note-210119-en.pdf?sequence=15
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620599/tb-public-good-or-private-wealth-methodology-note-210119-en.pdf?sequence=15
https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRL.TC.ZS?locations=ET
https://en.unesco.org/gem-report/report/2014/teaching-and-learning-achieving-quality-all
https://www.thehindu.com/thehindu/op/2001/12/04/stories/2001120400060100.htm
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www.oxfam.org 

 أوكسفام
دولة، كجزء من  90منظمة مترابطة في أكثر من  19منظمة أوكسفام ھي اتحاد دولي یضّم 

رجى مراسلة أي من مكاتب حركة عالمیة من أجل التغییر ولبناء مستقبل خاٍل من ظلم الفقر. یُ 
أوكسفام للحصول على مزید من المعلومات أو زیارة موقعنا على العنوان منظمة 

www.oxfam.org. 

 (www.oxfamindia.org)أوكسفام الھند 
 (www.oxfamintermon.org)أوكسفام إنترمون، إسبانیا 
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 (www.oxfamamerica.org)ركا یأمأوكسفام 
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