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تم	إعداد	هذا	الدليل	من	قبل	جو	ووكر	)رصد	اإلنفاق	
الحكومي(	وكجيرستي	جاهنسن	ومو	)الحملة	العاملية	للتعليم(،	

مع	الشكر	للدعم	املقدم	من	فريق	البحث	في	)رصد	اإلنفاق	
الحكومي(،	واإلسهامات	الواسعة	من	قبل	ديفيد	آرتشر	
وبريدجيت	باروز	)أكشن	أيد	الدولية(،	وأنطونيا	وولف،	

ولويز	هوج	الرسن،	دينيس	سنيولو،	ونيكوال	واشتر	)الدولية	
للتربية(،	شهرزاد	عبدااله	وريبيكا	وايت	وأنجيال	تانيجا	

)الحملة	العاملية	للتعليم(.	قام	بعملية	التحرير	إيما	بيرس.

شكر	خاص	ألليباشاو	ميكونين	)شبكة	التعليم	األسا�ضي	في	
إثيوبيا(،	أندريسا	بيالندا	)الحملة	البرازيلية	من	أجل	الحق	في	
التعليم(،	بينيدكتو	كوندو	)تحالف	املجتمع	املدني	للتعليم/

مالوي(،	دياميد	أوسوليفان	)أكشن	أيد	اململكة	املتحدة(،	إيفي	
متولي	وتحالف	زامبيا	للتعليم،	لورا	جيانكيشيني	وكاميال	كروسو	

)حملة	أميركا	الالتينية	للتعليم	للجميع(،	ماغدا	بيبن	)املنتدى	
االجتماعي	للتعليم	في	جمهورية	الدومينيكان(،	موسوندا	كابينغا	

وفريق	)أكشن	أيد	زامبيا(،	تنوير	منتظم	وسيفيور	موانبوا،	
واندرس	دهلبك	)أكشن	أيد	الدولية(،	الفتوح	يونس	)الحملة	

العربية	للتعليم	للجميع(،	بواز	واركو	وصوالنج	اكبو	)حملة	الشبكة	
األفريقية	للتعليم	للجميع(،	ورافي	براكاش	)أوكسفام	الهند(،	رينيه	
راية	)رابطة	آسيا	وجنوب	املحيط	الهادي	للتعليم	األسا�ضي	وتعليم	
الكبار(،	سالي	جولدنج،	ماتي	كوهنن،	كاترين	ماكغورين،	ديفيد	
ماكنير،	صوفي	باول،	جورج	مارتن	)كريستين	أيد(،	آن	سورنسن	
)أوكسفام	Ibis(،	واملشاركات	التحليلية	املعمقة	من	املشاركين	

بشأن	التدريب	حول	التمويل	املحلي،	أكرا،	غانا،	في	كانون	األول/
.Ibis	أوكسفام	منظمة	نظمتها	التي	2015،	عام	ديسمبر

والشكر	الجزيل	إلى	مجموعة	من	التحالفات	الوطنية	للتعليم	والتي	
ساهمت	من	خالل	قصص	وتجارب	تتعلق	بقضايا	تمويل	التعليم.

الدليل	عبارة	عن	مشروع	مشترك	بين	أكشن	أيد	الدولية،	والدولية	
للتربية	والحملة	العاملية	للتعليم،	وصدر	بصورة	مستقلة	عن	
الحملة	العاملية	للتعليم	بتمويل	من	الشراكة	العاملية	للتعليم.

ملزيٍد	من	املعلومات	حول	دليل	األدوات،	ُيرجى	االتصال	بأمانة	
 الحملة	العاملية	للتعليم	هنا:

http://www.campaignforeducation.org/en/contact-us 

©	الحملة	العاملية	للتعليم،	أيلول/سبتمبر	
2016،	جميع	الحقوق	محفوظة.

 6	جادة	بالكوود،	باركتاون،	
جوهانسبرج	2193،	جنوب	أفريقيا

www.campaignforeducation.org

شكر وتقدير
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أكشن	أيد	الدولية 	AAI

الحملة	العربية	للتعليم	للجميع 	ACEA

حملة	الشبكة	األفريقية	للتعليم	للجميع 	ANCEFA

رابطة	آسيا	وجنوب	املحيط	الهادي	للتعليم	األسا�ضي	وتعليم	الكبار 	ASPBAE

تحالف	املنظمات	من	أجل	التعليم	للجميع	في	بنين 	CBO-EPT

صندوق	تعليم	الكومنولث 	CEF

حملة	أمريكا	الالتينية	للحق	في	التعليم 	CLADE

التحالف	من	أجل	التعليم	للجميع	في	بوركينا	فاسو 	CN-EPT/BF

تحالف	املجتمع	املدني	للتعليم	)مالوي( 	CSEC

صندوق	التعليم	للمجتمع	املدني 	CSEF

منظمات	املجتمع	املدني 	CSO

التعليم	للجميع 	EFA

الدولية	للتربية 	EI

إطار	العمل	للتعليم	2030  	FFA

املنتدى	االجتماعي	للتعليم	في	جمهورية	الدومينيكان 	FSE

دعم	املوازنة	العامة 	GBS

الحملة	العاملية	للتعليم 	GCE

حملة	من	أجل	التعليم	في	جواتيماال 	GCNE

الناتج	املحلي	اإلجمالي 	GDP

تقرير	الرصد	العالمي	للتعليم	للجميع	 	GMR

الناتج	القومي	اإلجمالي 	GNP

الشراكة	العاملية	للتعليم 	GPE

رصد	اإلنفاق	الحكومي 	GSW

اتحاد	املعلمين	في	غامبيا 	GTU

املختصرات
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نقابة	املعلمين	في	غامبيا 	GTUCCU

شراكة	املوازنة	الدولية 	IBP

العهد	الدولي	الخاص	بالحقوق	االقتصادية	واالجتماعية	والثقافية 	ICESCR

صندوق	النقد	الدولي 	IMF

األهداف	اإلنمائية	لأللفية 	MDGs

حملة	وطنية	لحقوق	اإلنسان	للداليت	)الهند( 	NCDHR

شراكة	التعليم	للمنظمات	غير	الحكومية	)كمبوديا( 	NEP Cambodia

منظمة	غير	حكومية 	NGO

املساعدة	اإلنمائية	الرسمية 	ODA

منظمة	التعاون	االقتصادي	والتنمية 	OECD

شراكة	القطاعين	العام	والخاص 	PPP

جمعية	اآلباء	واملعلمين 	PTA

الخطة	الفرعية	للطوائف	والطبقات	املهمشة	)الهند( 	SCSP

أهداف	التنمية	املستدامة 	SDG

لجنة	إدارة	املدرسة 	SMC

املشاريع	الصغيرة	واملتوسطة 	SME

تحالف	التعليم	في	تيمور	الشرقية	 	TLCE

اإلعالن	العالمي	لحقوق	اإلنسان 	UDHR

اتفاقية	األمم	املتحدة	لحقوق	الطفل 	UNCRC

برنامج	األمم	املتحدة	اإلنمائي 	UNDP

منظمة	األمم	املتحدة	للتربية	والثقافة	والعلوم	 	UNESCO

صندوق	األمم	املتحدة	للطفولة 	UNICEF

ضريبة	القيمة	املضافة 	VAT
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امليزانية العمومية، 
العجز والفائض

تكون	امليزانية	متوازنة	عندما	يتساوى	إجمالي	اإليرادات	الحكومية	مع	إجمالي	نفقاتها	
لسنة	مالية	معينة.	وعندما	ال	تكون	امليزانية	متوازنة،	تكون	إما	في	حالة	العجز	أو	الفائض.	
ويشير	العجز	في	امليزانية	إلى	التوازن	السلبي	بين	نفقات	وإيرادات	امليزانية	-	أي	عندما	تنفق	

.	ويشير	فائض	امليزانية	إلى	التوازن	اإليجابي	بين	النفقات	
ً
	أكثر	مما	لديها	فعال

ً
الحكومة	أمواال

واإليرادات	-	أي	عندما	يكون	لدى	الحكومة	املزيد	من	األموال	وأكثر	مما	يجب	أن	تنفق.

تخصيص	األموال	الستخدامات	معينة	في	امليزانية.	وتنفق	هذه	األموال	على	إنتاج	مدخالت امليزانية
خدمات	معينة	-	على	سبيل	املثال،	دعم	البنية	التحتية	للمدارس.

التأثير	على	املجتمع	األوسع	أو	االقتصاد	من	مخصصات	امليزانية	لدعم	برنامج	أو	قطاع	نتائج امليزانية
معين.	على	سبيل	املثال،	فإن	الهدف	النهائي	من	برنامج	التغذية	املدرسية	هو	تحسين	
الحالة	التغذوية	لألطفال،	وبالتالي	قدرتهم	على	التعلم	في	املدرسة.	وهكذا،	فإن	نتيجة	

امليزانية	هي	أن	تحدث	تغييرات	في	الوضع	التغذوي	لألطفال	والقدرة	على	التعلم.

الخدمات	العامة	التي	تقدمها	الحكومة	من	خالل	مدخالت	امليزانية.	على	سبيل	املثال	عدد	مخرجات امليزانية
األطفال	الذين	تلقوا	مواد	التعليم	والتعلم	أثناء	السنة	الدراسية	أو	السنة	املالية.

 اإلنفاق/النفقات 
الرأسمالية 

ف	اإلنفاق	على	األصول	ألكثر	من	سنة	واحدة	بالنفقات	الرأسمالية.	وهذا	يشمل	املعدات	 ُيصنَّ
واألرا�ضي	واملباني	واملصاريف	القانونية	وتكاليف	النقل	األخرى	املرتبطة	باملمتلكات.	للمشاريع	

الرأسمالية	)مثل	بناء	املدارس(،	تعتبر	جميع	النفقات	املرتبطة	بها	نفقات	رأسمالية.

 الضرائب على أرباح 
رأس املال

الضرائب	على	األرباح	من	بيع	األصول	الرأسمالية	مثل	األسهم	واألوراق	املالية	
واألرا�ضي	واملباني،	واألعمال	التجارية،	واألصول	القيمة	مثل	األعمال	الفنية.

القروض	التي	تقدم	بشروط	ميسرة	إلى	حد	كبير	مقارنة	مع	قروض	السوق.	ويتم	قروض ميسرة
تحقيق	الشروط	امليسرة	سواًء	من	خالل	أسعار	فائدة	أقل	من	تلك	املتاحة	في	

السوق	أو	فترات	سماح،	أو	كليهما	معا،	وعادة	بفترات	سماح	طويلة.

الضرائب	مثل	ضريبة	القيمة	املضافة	والضرائب	العامة	على	املبيعات،	والضرائب	غير	املباشرة.ضرائب االستهالك

أموال	خصصت	لتلبية	االحتياجات	غير	املتوقعة	والتي	ال	يمكن	تجنبها	)مثل	التكاليف	احتياطيات طوارئ 
الناجمة	عن	الكوارث	الطبيعية(	التي	قد	تحدث	خالل	السنة	املالية.

الضرائب	على	األرباح	التي	تحققها	الشركات	ذات	املسؤولية	املحدودة	والكيانات	األخرى	املماثلة.	الضرائب على الشركات
تفرض	ضريبة	عامة	على	الدخل	الصافي	الخاضع	للضريبة،	واملحددة	في	البيان	املالي	للشركة.

النفقات	املتكررة	على	السلع	والخدمات	وليس	من	خالل	نقل	مبالغ	مالية	أو	أصول	اإلنفاق الحالي 
رأسمالية.	وتشمل	الرواتب	واإليجارات	ومتطلبات	املكاتب	ومصروفات	تشغيل	

الصناعات	والخدمات	الحكومية	والفائدة	والحفاظ	على	رأس	املال.

تسديد	الدفعات	على	أصل	الدين	والفوائد	على	القروض	غير	املسددة.	خدمة الدين

الضرائب	التي	تفرض	على	األشخاص	الطبيعيين	أو	االعتباريين	مباشرة	على	الضرائب املباشرة
رواتبهم،	واألرباح	وأرباح	األسهم	واإليجارات	أو	أي	أنواع	أخرى	من	الدخل.

مسرد مصطلحات التمويل1

1	بالتصرف	عن	كريستيان	أيد/سومو	2011
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ت	لبرنامج	أو	غرض	معين.	في	بعض	أموال مخصصة رسَّ
ُ
عندما	تخصص	األموال،	يعني	أنها	ك

الحاالت،	يتم	تخصيص	تيار	معين	من	اإليرادات	لغرض	معين.

الضرائب	املفروضة	على	مجموعة	محدودة	من	السلع،	مثل	السلع	الفاخرة،	فرض الضرائب
أو	على	املنتجات	التي	يمكن	أن	يكون	لها	تأثيٌر	ضاٌر	على	املستهلك.

يشير	إلى	اإلنفاق	الحكومي	لتمكين	الحكومة	من	الوفاء	بالتزاماتها	اإلنفاق/النفقات
بشكل	عام	من	خالل	إصدار	الشيك	أو	نقًدا.

منطقة	مسيجة	داخل	الدولة،	حيث	تتم	عملية	تجهيز	الصناعات	التصديرية،	مع	قليل	من	منطقة تجهيز الصادرات 
التفاعل	مع	األسواق	املحلية،	ويتم	فيها	تعليق	القوانين	واللوائح	التنظيمية	املعتادة	أو	تخفيفها.

يشير	الحيز	املالي	إلى	مساحة	في	امليزانيات	الحالية	تتمكن	الحكومات	من	خاللها	من	تحريك	الحيز املالي
إنفاقها،	اعتماًدا	على	النمو	واالتجاهات	في	عجز	امليزانية	واإليرادات	ومستويات	الدين.

 الضريبة العامة 
على املبيعات

ضريبة	على	قيمة	جميع	املبيعات	مع	عدم	وجود	بديل	للمطالبة	بالخصم	على	الضريبة	املدفوعة.

الدين	الحكومي	هو	املبلغ	املستحق	على	الحكومة	للمقرضين	في	أي	لحظة	معينة	من	الزمن.	وتقترض	الدين الحكومي
الحكومات	عند	حدوث	العجز،	ولكنها	تخفض	الديون	املستحقة	عندما	يحدث	فائض	امليزانية.	

فالدين	يمثل	أساًسا	مجموع	العجز	السنوي،	ناقص	أي	فوائض	سنوية،	على	مر	السنين.

املنح	هي	األموال	التي	تصرفها	الحكومة	الوطنية	مباشرة	إلى	مستويات	أدنى	املنح
من	الحكومة	والشركات	واملنظمات	غير	الربحية،	واألفراد.

 الناتج املحلي اإلجمالي 
)GDP(

 القيمة	اإلجمالية	للسلع	والخدمات	املنتجة	داخل	حدود	بلد	ما	في	
فترة	زمنية	محددة.

 الناتج القومي اإلجمالي 
)GNP(

القيمة	اإلجمالية	للسلع	والخدمات	التي	تنتجها	وسائل	اإلنتاج	التي	يملكها	سكان	البلد	في	فترة	زمنية	
محددة.	على	عكس	الناتج	املحلي	اإلجمالي،	فإنها	تأخذ	بعين	االعتبار	صافي	عائدات	الدخل	من	الخارج.

وقف	الضريبة	عن	أي	�ضيء	خاضع	للضريبة	)إعفاء(.	على	سبيل	املثال،	إعفاء	الحوافز
بعض	املواد	من	الضريبة	على	القيمة	املضافة،	ويمكن	إعفاء	بعض	الشركات	

لتشجيعها	على	االستثمار،	على	سبيل	املثال	في	حقل	أو	بلد	معين.

الضرائب	على	الدخل	واألرباح،	وامليراث،	والرواتب	وأرباح	رأس	املال،	التي	ضريبة الدخل
تنقسم	عادة	بين	الضرائب	التي	يدفعها	األفراد	والشركات.

شكل	من	أشكال	الضريبة	املفروضة	على	املعامالت،	وعادة	على	قيمتها	اإلجمالية.	ومن	الضرائب غير املباشرة
األمثلة	على	ذلك	ضرائب	املبيعات	والضرائب	القيمة	املضافة	والسلع	والضرائب	والخدمات،	

ورسوم	الدمغة	وضرائب	األرض	واملكوس	والرسوم	الجمركية،	والضرائب	من	كل	نوع.

السلع	أو	الخدمات	التي	تدخل	في	توفير	الخدمات	الحكومية.	على	سبيل	املثال،	فإن	مدخالت	املدخالت
تمويل	ميزانية	التعليم	تتضمن	رواتب	املعلمين،	وبناء	املدارس،	وشراء	الكتب	املدرسية.

دين	مستحق	لشخص	آخر.	وبالنسبة	للحكومات،	الدين	العام	هو	املسؤولية	األولى،	املسؤولية
والتي	تعكس	املبالغ	املقترضة	التي	يجب	تسديدها	في	وقت	ما	في	املستقبل.
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 املساعدات ضمن 
وخارج امليزانية 

تشمل	املساعدات	ضمن	امليزانية	املساعدات	الثنائية	ومتعددة	األطراف،	فضال	عن	
دعم	املوازنة	العامة	والقطاع،	ويتم	من	خالل	األنظمة	الحكومية	واملسجلة	في	ميزانيات	

و/أو	حسابات	النفقات	العامة.	يمكن	أن	يكون	مشروع	معين	أو	برنامج	أو	األموال	
املجمعة،	وتكون	بدرجات	تتما�ضى	مع	أولويات	امليزانية	الخاصة	للحكومات.

وتشمل	املساعدات	خارج	امليزانية	التمويل	من	الجهات	املانحة	خارج	النظم	
الحكومية	وامليزانيات،	أي	للمشاريع	التي	تنفذها	املنظمات	غير	الحكومية	

أو	الكيانات	الخاصة	التي	غالًبا	ما	تكون	دون	تدخل	حكومي.

يتم	تقييم	أداء	البرامج	الحكومية	من	خالل	دراسة	ما	إذا	كانت	قد	حققت	املخرجات	والنتائج	مخرجات/نتائج
املرجوة.	وتعرف	النواتج	بأنها	السلع	أو	الخدمات	التي	تقدمها	الجهات	الحكومية،	مثل	ساعات	

التعليم.	وتشمل	النتائج	تأثير	البرنامج	على	املؤشرات	االجتماعية	واالقتصادية،	أو	غيرها،	
مثل	ما	إذا	كانت	الزيادة	في	ساعات	التعليم	قد	حسنت	من	درجات	االختبار	للطالب.

نظام	الضرائب	الذي	يزيد	نسبة	الضرائب	مع	زيادة	الدخل،	بحيث	يتم	جمعها	بمستوى	أعلى	من	الضرائب التصاعدية
الضرائب	على	دافعي	الضرائب	الذين	يكسبون	أكثر	ومستوى	أقل	من	أولئك	الذين	يكسبون	أقل.

نظام	الضرائب	الذي	يقلل	من	نسبة	الضريبة	على	زيادة	املبلغ	الذي	يخضع	للضريبية.الضرائب التنازلية

عائدات	أو	الضرائب	األموال	التي	تجمعها	الحكومة	من	الشعب	نتيجة	لسلطاتها	السيادية.	اإليرادات 
وتشمل	اإليرادات	الضرائب	على	دخل	األفراد	والشركات،	والضرائب	املفروضة	على	
الرواتب	والضرائب	على	القيمة	املضافة	وضريبة	املبيعات	والضرائب	غير	املباشرة.

الرسوم	واملدفوعات	على	أساس	االستخدام	املستمر	لألصل	على	النحو	املنصوص	عليه	في	اتفاقية	رسوم
الترخيص،	على	سبيل	املثال	املوارد	الطبيعية	مثل	النفط	واملعادن	والثروة	السمكية	والغابات،	

ولكن	أيًضا	امللكية	الفكرية	بما	في	ذلك	املوسيقى	واملنتجات	الصيدالنية.	ويتم	االتفاق	على	الرسوم	
عادة	كنسبة	مئوية	من	العائدات	املتحصلة	من	االستخدام	التدريجي	لألصل	أو	نضوبه.

 التشريعات الضريبية 
السرية

تشريعات	سرية	تقدمها	بلدان	وأقاليم	توفر	السرية	املالية	التي	تقوض	
نظام	والية	أخرى	لصالح	غير	املقيمين	في	نطاق	الجغرافي.

 مدفوعات الضمان
االجتماعي

السداد	من	قبل	األفراد	الستمرار	خدمات	الصحة،	والبطالة،	واملعاشات	التقاعدية	التي	توفرها	
الحكومة	وغيرها	من	الحقوق	االجتماعية	األساسية.	وتعتبر	في	كثيٍر	من	األحيان	من	الضرائب.

 منطقة اقتصادية 
خاصة

 على	غرار	منطقة	تجهيز	الصادرات	ولكن	يمكن	أن	تشمل	األنشطة	التجارية	املوجهة	
نحو	السوق	املحلية.

رسوم	تفرضها	الحكومة	أو	كيان	إقليمي	على	املعامالت	واملنتجات	والنشاطات	ضريبة
لتمويل	اإلنفاق	الحكومي.	وتقرر	معدالت	الضرائب	والقاعدة	الضريبية	من	

خالل	هيئة	تشريعية	تمثيلية،	على	أساس	األحكام	الدستورية.

يشير	هذا	املصطلح	إلى	أية	ممارسة	تسعى	لتخفيض	فاتورة	الضريبة	في	حدود	القانون	)على	العكس	التجنب الضريبي
من	األساليب	غير	القانونية،	التي	من	شأنها	أن	تصنف	كتهرب	من	دفع	الضرائب	أو	االحتيال(.	

وهذا	غالًبا	ما	ينطوي	على	التالعب	في	القاعدة	الضريبية	للحد	من	الضريبة	املستحقة.

قيمة	جماعية	من	املعامالت	واألصول	واألدوات	وغيرها	من	القاعدة الضريبية
األنشطة	التي	تقرر	السلطات	إخضاعها	للضريبة.
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املبلغ	اإلجمالي	من	الضرائب	املدفوعة	من	قبل	أي	فرد	أو	منظمة	العبء الضريبي
أو	السكان.	ويشار	إليها	باالستحقاق	الضريبي.

قدرة	دولة	ذات	سيادة	على	زيادة	اإليرادات	فيما	يتعلق	بهيكلها	املالي.القدرة الضريبية

الضغط	على	الحكومات	للحد	من	الضرائب،	وعادة	لجذب	االستثمارات،	إما	عن	طريق	املنافسة الضريبية
خفض	معدالت	الضرائب	املعلنة	أو	من	خالل	منح	العالوات	الخاصة	والحوافز.

دفع	الضريبة	املستحقة	دون	الدخول	في	التجنب	أو	التهرب	الضريبي.االلتزام الضريبي

مصطلح	غير	دقيق	من	الناحية	القانونية	وكثيًرا	ما	يستخدم	من	قبل	دعاة	العدالة	الضريبية	التحايل الضريبي
عندما	ال	يكون	واضًحا	فيما	إذا	كانت	الضرائب	يتم	تجنبها	أو	التهرب	منها.	وهو	يسلط	الضوء	على	

حقيقة	أن	العديد	من	استراتيجيات	التهرب	من	دفع	الضرائب	هي	سيئة،	بينما	تعتبر	قانونية.

مصطلح	يستخدم	للداللة	على	أساليب	غير	قانونية	لدفع	ضرائب	التهرب الضريبي
أقل.	وتعرف	أيًضا	باسم	االحتيال	الضريبي.

تكلفة	جميع	أنواع	الحوافز	الضريبية	من	حيث	العائدات	املفقودة	الضريبية	املحتملة.	وكما	هي	النفقات الضريبية
الحال	مع	أية	نفقات	أخرى،	يجب	أن	تعتبر	استثماًرا	وتقييمها	على	أساس	التكلفة	واملنفعة.

انظر	التشريعات	الضريبية	السرية.املالذ الضريبي

الفترة	التي	ال	تقوم	خاللها	أية	شركة	تستثمر	في	بلد	ما	بدفع	ضريبة	بموجب	اتفاق	مع	الحكومة.إعفاء ضريبي

الحوافز	الضريبية	هو	جانب	من	جوانب	القانون	الضريبي	الوطني	وتهدف	إلى	تشجيع	الحوافز الضريبية
نوع	معين	من	السلوك.	ويمكن	تحقيق	ذلك	من	خالل	وسائل	مثل	فترات	محدودة	من	

اإلعفاءات	الضريبية	أو	التخفيضات	الضريبية	الدائمة	على	بعض	البنود.

أي	عندما	يسمح	التشريع	الضريبي	بوضع	حلول	ملعاملة	ضريبية	ما،	ويستخدم	التخطيط الضريبي
هذا	املصطلح	للمقارنة	بين	مختلف	وسائل	االمتثال	لقانون	الضرائب.

الشفافية	املالية	وامليزانية	أمام	الجمهور	من	خالل	توفير	معلومات	شاملة	الشفافية
ودقيقة،	في	الوقت	املناسب	ومفيدة	عن	األنشطة	املالية	في	الحكومة.

 ضريبة القيمة املضافة 
)VAT(

هي	ضريبة	مركبة	تفرض	على	فارق	سعر	التكلفة	وسعر	املبيع	للسلع،	فهي	ضريبة	تفرض	
على	تكلفة	اإلنتاج،	ويمكن	القول	بأن	الضريبة	على	القيمة	املضافة	هي	ضريبة	غير	

مباشرة	وهي	ضريبة	تفرض	على	جميع	األموال	والخدمات	املستهلكة	محلية	الصنع	كانت	
	على	كون	

ً
أم	مستوردة.	وتختلف	عن	ضريبة	الخدمات	العامة،	والتي	ال	تتطلب	دليال

ا.	وكثيرا	ما	تنتقد	ضريبة	القيمة	املضافة	لكونها	ضريبة	تراجعية.
ً
نِتج	وسيط

ُ
امل
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املقدمة





1- حول هذه األدوات

ملاذا تم وضع هذا الدليل؟
	)GCE(	للتعليم	العاملية	الحملة	قبل	من	الدليل	هذا	إصدار	تم
	،)EI(	للتربية	والدولية	)AAI(	الدولية	أيد	أكشن	مع	بالتعاون

وبتمويل	من	الشراكة	العاملية	من	أجل	التعليم	)GPE(.	ويهدف	
إلى	دعم	منظمات	املجتمع	املدني	والناشطين	في	مجال	التعليم	

في	البلدان	منخفضة	ومتوسطة	الدخل	للمناصرة	والقيام	
بالحمالت	بشأن	القضايا	املتعلقة	بتمويل	التعليم،	كمجال	تركيز	
الستراتيجية	حركة	الحملة	العاملية	للتعليم،	كما	جاء	هذا	الدليل	
نتيجة	لتزايد	االهتمام	في	املناصرة	حول	التمويل	املحلي	للتعليم	

كما	تم	تحديده	من	خالل	برنامج	الحملة	العاملية	للتعليم	لصندوق	
تعليم	املجتمع	املدني	)CSEF(	)موقع	الحملة	العاملية	للتعليم(.	

وقامت	الحملة	العاملية	للتعليم	بالتعاون	مع	أكشن	أيد	الدولية	
)AAI(	والدولية	للتربية	)EI(،	بإطالق	هذا	الدليل	مع	شروع	العالم	
بالقيام	باملهمة	الصعبة	واملتمثلة	بوضع	هدف	التنمية	املستدامة	

رقم	4 “هدف	التعليم”	)SDG4(	وإطار	العمل	)FFA(	للتعليم	
2030	حيز	التنفيذ.	وكال	الهدفين	يتضمنان	االلتزام	الجماعي	
بتوفير	التعليم	الشامل	والعادل	والنوعي	والتعلم	مدى	الحياة	

للجميع	بحلول	عام	2030.	وحيث	إن	تطبيق	هذه	األجندة	تتطلب	
تخصيص	املزيد	من	األموال	لصالح	التعليم،	يحدد	إطار	العمل	
للتعليم	معايير	للتمويل	تلزم	الحكومات	بإنفاق	4-6%	على	األقل	
من	الناتج	املحلي	اإلجمالي،	و15-20%	من	إجمالي	امليزانيات	على	
التعليم،	ويسلط	الضوء	على	املوارد	املحلية	باعتبارها	السبيل	
األكثر	أهمية	في	تمويل	التعليم.	وباإلضافة	إلى	ذلك،	ومن	أجل	
معالجة	قضايا	الجودة	واملساواة	واإلنصاف	في	التعليم،	يعترف	
الية،	 إطار	العمل	للتعليم	بالحاجة	لقدر	أكبر	من	الكفاءة	والفعَّ

وإنفاق	هادف	وزيادة	املساءلة	)اليونسكو،	2015أ(.

وبمقدور	املجتمع	املدني،	وعليه	أن	يلعب	دوًرا	حاسًما	في	هذا	
األمر	الذي	يتطلب	بناء	قاعدة	أدلة	قوية	تقوم	عليها	أنشطة	
املناصرة	والضغط	على	الحكومات	لتوفير	التمويل	املحلي	
الكافي	للتعليم	في	املقام	األول،	يكمله	الدعم	الخارجي	عند	
الضرورة.	ومن	املأمول	أن	يساعد	الدليل	على	بناء	املعرفة	

والقدرات	بحيث	يمكن	لدعاة	التعليم	والناشطين	في	مختلف	
أنحاء	العالم	النامي	مساءلة	حكوماتهم	بطريقة	أكثر	فعالية.

ولدى	العديد	من	تحالفات	وشبكات	واتحادات	املجتمع	املدني	
للتعليم	تاريخ	طويل	من	تتبع	امليزانيات	واملناصرة	من	أجل	
اإلنفاق	بشكل	أفضل،	وهذا	الدليل	يستنبط	من	الخبرات	

العريقة	ألعضاء	الحملة	العاملية	للتعليم	وغيرها،	وكذلك	البناء	
على	دليل	“أدوات	تمويل	التعليم	)بالتعاون	بين	أكشن	أيد	

الدولية	والدولية	للتربية	2009(	وصندوق	تعليم	الكومنولث	
ودليل	امليزانية	لصندوق	تعليم	الكومنولث،	2009،	وأدوات	
تتبع	امليزانية	التي	وضعتها	رابطة	آسيا	وجنوب	املحيط	الهادي	

.)2010	،ASPBAE(	الكبار	وتعليم	األسا�ضي	للتعليم

كما	تم	وضع	هذا	الدليل	باالشتراك	مع	الحملة	العاملية	للتعليم،	
بالتعاون	بين	أكشن	أيد	الدولية	والدولية	للتربية،	حيث	تم	تأطير	

اآلراء	والخبرات	وبؤر	التركيز	في	هذه	املنظمات	الثالث،	وكذلك	
املداخالت	املهمة	التي	قدمها	أعضاء	الحملة	العاملية	للتعليم	
والشركاء،	واملناقشات	املستفيضة	ضمن	صندوق	املجتمع	
املدني	للتعليم	ضمن	فعاليته	حول	التعلم	في	جوهانسبرج	في	

شباط/فبراير	2015،	وكذلك	بالتعاون	مع	منظمة	رصد	اإلنفاق	
الحكومي،	ضمن	مبادرة	مشتركة	بين	منظمة	أوكسفام	ومنظمة	

تمويل	التنمية	)موقع	منظمة	رصد	اإلنفاق	الحكومي(.	وقد	
تضمنت	قاعدة	بيانات	منظمة	رصد	اإلنفاق	الحكومي	مسارات	

اإلنفاق	في	80	بلًدا	من	البلدان	منخفضة	ومتوسطة	الدخل	
بشأن	قطاعات	رئيسية	ملكافحة	الفقر	والتنمية	وربطها	باألهداف	

اإلنمائية	لأللفية،	وتحويلها	إلى	بيانات	سهلة	الفهم	ومتاحة	
مجاًنا	على	شبكة	اإلنترنت،	ليتم	استخدامها	لتتبع	وتحليل	

اتجاهات	التمويل	واإلنفاق،	باستخدام	معلومات	امليزانية	املتاحة	
للجمهور،	ويهدف	إلى	تسهيل	تتبع	امليزانية	لألهداف	اإلنمائية.

وفي	املستقبل،	تعتزم	الحملة	العاملية	للتعليم	تطوير	مواد	وبرامج	
	لهذا	الدليل،	وسنعمل	مع	الشركاء	اإلقليميين	

ً
تدريبية	استكماال

والوطنيين	لضمان	تلبية	احتياجات	أعضائنا	في	السياقات	

اإلقليمية	والقطرية	املختلفة،	وفقا	ألجندات	املناصرة	لديهم.
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ما هي أهداف دليل األدوات؟
الهدف	النهائي	من	مجموعة	األدوات	هو	املساهمة	في	
مناصرة	وحمالت	طموحة	وقوية	حول	التمويل	املحلي	

للتعليم	العادل	واملنصف	والنوعي	من	خالل	دعم	تحالفات	
واتحادات	املعلمين	ومنظمات	املجتمع	املدني	والناشطين	
في	مجال	التعليم	في	البلدان	منخفضة	ومتوسطة	الدخل	

من	حيث	التأثير	على	امليزانيات	والعمليات	السياسية	
نحو	تخصيص	ميزانية	أكبر	وإنفاق	أكثر	فعالية.

تهدف	األدوات	على	وجه	التحديد	إلى:

● ● توفير	معلومات	سهلة	املنال	لدعم	مناصرة	امليزانية		
والتمويل	لزيادة	وتحسين	اإلنفاق	الحكومي	لتوفير	التعليم	

النوعي	والعادل	واملنصف	للجميع	بحلول	عام	2030.

● ● مساعدة	نشطاء	التعليم	لتعزيز	فهمهم	لعمليات		
امليزانية،	بما	في	ذلك	من	خالل	تنفيذ	تمارين	عملية	

لبناء	مهارات	تحليل	وتتبع	حقيقية	للميزانية.

● ● مساعدة	نشطاء	التعليم	على	بناء	فهم	أفضل	لقضايا		
جديدة	في	تمويل	التعليم	املحلي	-	على	وجه	الخصوص،	

واتجاهات	تمويل	إطار	العمل	للتعليم	2030	جديد	وقضايا	
السياسات	املتعلقة	بالعدالة	الضريبية،	والتمويل	لتعزيز	
التعليم	العادل	واملنصف	والنوعي	-	وضمان	استراتيجيات	

الة	للرد	على	هذه	االتجاهات	الناشئة. مناصرة	فعَّ

● ● املساعدة	في	بناء	مهارات	جديدة	ألولئك	الذين	ليست	لديهم		
خلفية	قوية	تتعلق	بامليزانية	وتحليلها	واملناصرة	املرتبطة	بها	
في	حين	تقدم	أيًضا	معارف	جديدة	حول	مجاالت	املناصرة	

الناشئة	ملن	لديهم	خبرة	واسعة	في	عمل	امليزانيات.

● ● دعم	التفكير	حول	كيفية	تطوير	برنامج		
املناصرة	حول	هذه	القضايا.

من هو الجمهور املستهدف لألدوات؟
يتضمن	الجمهور	الرئي�ضي	كل	من	يريد	القيام	بحملة	للحصول	على	
تمويل	محلي	أكثر	وأفضل	لدعم	التعليم	النوعي	واملنصف	للجميع!	

ولذلك،	تهدف	مجموعة	األدوات	إلى	دعم	جميع	نشطاء	تعليم	
املجتمع	املدني	وممثلي	التحالفات،	ونقابات	املعلمين	والناشطين	في	
مجال	التعليم	في	البلدان	النامية	ذات	الدخل	املنخفض	واملتوسط.

ومجموعة	األدوات	هذه	قابلة	للتكيف	مع	السياقات	املختلفة،	
وتهدف	إلى	أن	تكون	ذات	شمولية	لتمكين	التحالفات	واالتحادات	

والشبكات	من	استخدامها	كمورد	لتدريب	األعضاء	والشركاء	
ا	بسياقها،	كما	

ً
داخل	البلد	واختيار	املواضيع	األكثر	ارتباط

ويمكن	استخدامها	من	قبل	ناشطي	التعليم	الذين	يركزون	
على	عمل	ميزانية	التعليم	والعاملين	بقضايا	التمويل	العام	
والذين	يرغبون	في	التواصل	مع	الجهات	الفاعلة	في	التعليم.

“صّوتوا	لصالح	التعليم!”	أحد	املشاركين	في	
الحملة	يحمل	ملصًقا	ألسبوع	العمل	العالمي	
للحملة	العاملية	للتعليم	عام	2015	في	فلسطين.
الصورة	إهداء	من	الحملة	الفلسطينية	
للتعليم	للجميع.
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كيف يتم هيكلة األدوات وكيف 
يمكن استخدامها؟

تم	تأطير	هذا	الدليل	ضمن	منهجية	الحملة	العاملية	للتعليم	
بالتعاون	بين	أكشن	أيد	الدولية	والدولية	للتربية	بشأن	التمويل	

املحلي	للتعليم،	بناًء	على	ما	نسميه	منهجية	“4Ss”	أي	زيادة	
الحصة والحجم والحساسية والوعي	والتدقيق	في	ميزانيات	

التعليم	واإلنفاق،	وتبين	كيف	أن	هذه	العناصر	األربعة	
جميعها	عناصر	حاسمة	وتربط	بين	مكونات	عملية	امليزانية.

وفي	حين	يمكن	استخدام	األدوات	في	مجملها،	إال	أنه	تم	تصميم	
الوحدات	ليتم	استخدامها	بصورة	مستقلة،	حيث	إن	بعض	

القضايا	قد	تكون	أكثر	أو	أقل	أهمية	اعتماًدا	على	الخبرة	واملعرفة،	
والسياق	أو	املصلحة.	وتقدم	كل	وحدة	القضايا	الرئيسية	

املتصلة	باملوضوع،	وتتضمن	املفاهيم،	ومراجع	مفيدة	ألولئك	
الذين	يرغبون	في	قراءة	املزيد	حول	مواضيع	محددة.	وكل	وحدة	
تحتوي	تمارين	عملية	يمكن	للقارئ	أن	يعمل	من	خاللها	لتعزيز	
معارفه	ومهاراته،	وتستخدم	بعض	التمارين	سيناريوهات	عامة	
أو	خيالية	ملساعدة	املستخدم	ملحاولة	الخروج	بمهارة	جديدة.	

وعلى	املستخدم	تكرار	التمارين	باستخدام	بيانات	حسب	سياقه،	
وقد	تبدو	بعض	التمارين	بسيطة	جًدا،	ولكن	عند	تنفيذها	
باستخدام	معلومات	حقيقية	خاصة	بكل	بلد،	فإنها	غالًبا	ما	
تكون	أكثر	تعقيًدا.	ولكل	من	التمارين	العملية	هناك	أيًضا	

اقتراحات	حول	كيفية	تكييفها	لالستخدام	في	سياق	التدريب.

أقسام األدوات
املقدمة

تشرح	املقدمة	أصل	ومحتوى	وهيكلية	األدوات،	كما	تقدم	
	ألجندة	سياسة	التعليم	2030	والتمويل	املحلي،	ومطالب	

ً
تحليال

السياسة	املشتركة	لـ	“أكشن	أيد	الدولية”	و”الدولية	للتربية”.

الوحدة 1: فهم أساسيات امليزانية
تقدم	الوحدة	)1(	أساسيات	ميزانية	ملساعدة	القراء	على	التعرف	

على	أشكال	مختلفة	من	امليزانية،	وطرق	التحليل	األساسية	
للميزانية،	ومساحات	للمشاركة	في	عمليات	امليزانية	الرسمية	
)ملراقبة	اإليرادات	والنفقات(.	وعلى	أي	شخص	جديد	ينوي	

العمل	في	مجال	تمويل	التعليم	قراءة	هذه	الوحدة	قبل	كل	�ضيء.

الوحدة 2: زيادة حصة امليزانية املخصصة للتعليم
تركز	هذه	الوحدة	على	القضية	األولى	من	قضايا	4Ss:	زيادة	
حصة	التعليم	في	امليزانية،	وتطالب	الحملة	العاملية	للتعليم	

من	البلدان	تخصيص	20%	على	األقل	من	ميزانياتها	الوطنية،	
أو	على	األقل	6%	من	ناتجها	املحلي	اإلجمالي	لقطاع	التعليم.	
وتضع	الوحدة	2	السياقات	والسياسات	املتعلقة	بالحصة	

املخصصة	للتعليم	في	امليزانية،	وتثبت	كيف	أن	غياب	
املخصصات	في	امليزانية	الحكومية	للتعليم	قد	أدت	إلى	رداءة	

نوعية	التعليم،	كما	تحدد	أهمية	توسيع	تمويل	التعليم	
لتحسين	الجودة،	وتتناول	مجاالت	أخرى	لتمويل	التعليم،	مثل	

إنفاق	األسر	على	التعليم	واالتجاهات	نحو	الخصخصة.
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الوحدة 3: زيادة حجم امليزانية الحكومية العامة
تتناول	هذه	الوحدة	القضية	الثانية	من	قضايا	4Ss:	حجم	

امليزانية	الحكومية	العامة.	ففي	العديد	من	البلدان	يكون	حجم	
امليزانية	الحكومية	العامة	أصغر	بكثير	مما	ينبغي.	وفي	مثل	هذه	

الحاالت،	يجب	اتخاذ	خطوات	بسيطة	لزيادة	حجم	املوازنة	
زيد	بشكل	

ُ
العامة	من	خالل	زيادة	اإليرادات	الضريبية	والتي	ت

كبير	من	اإليرادات	املحلية	املتاحة	للتعليم.	وهذه	الوحدة	تحدد	
االتجاهات	والقضايا	املتعلقة	بالضرائب	الرئيسية	وتساعد	

الناشطين	في	مجال	التعليم	للحصول	على	فهم	أفضل	لكيفية	
زيادة	اإليرادات	للتعليم	عن	طريق	رفع	الضرائب	إلى	حد	العدالة.	
ال،	على	املجتمع	املدني	أن	يتعاون	 ولكي	يحدث	ذلك	على	نحو	فعَّ
من	خالل	منصاته،	مثل	التحالفات	الوطنية،	والتحدث	بصوت	

واحد،	كما	تتناول	الوحدة	أيًضا	كيفية	التعامل	مع	اآلخرين	
وكيفية	البدء	في	التخطيط	للدعوة	للعدالة	الضريبية.

 الوحدة 4: زيادة الحساسية والوعي إزاء 
ميزانية التعليم

تتناول	هذه	الوحدة	القضية	الثالثة	من	قضايا	4Ss:	الحساسية	
والوعي	إزاء	اإلنفاق.	ونعني	بالحساسية	القدرة	على	تحليل	

اإلنفاق	في	قطاع	التعليم	من	خالل	عدسة	العدالة.	فاألرقام	
الرئيسية	لإلنفاق	على	التعليم	قد	تخفي	أحياًنا	تفاصيل	مهمة	

ا،	ومعالجة	التباين	
ً
لعدم	قيام	امليزانية	بدعم	األكثر	تهميش

وتحسين	فرص	الحصول	على	التعليم	النوعي	للجميع.	فمن	
األهمية	بمكان	أن	يكون	اإلنفاق	على	التعليم	حساًسا	من	أجل	
معالجة	املساواة	واإلنصاف	في	التعليم.	وتبدأ	هذه	الوحدة	من	
خالل	تقييم	القضايا	املشتركة	املتعلقة	بحساسية	امليزانية،	مع	
التركيز	على	عدم	املساواة	في	نظم	التعليم،	وعدم	املساواة	في	

النتائج،	وتبدأ	في	شرح	األمور	الواجب	البحث	عنها	عند	دراسة	
امليزانيات	من	زاوية	املساواة	واإلنصاف	-	مثل	فيما	إذا	كان	

اإلنفاق	على	التعليم	يفيد	بشكل	غير	متناسب	األطفال	من	األسر	
واملناطق	الغنية.	وتتضمن	الوحدة	عدًدا	من	التمارين	العملية	
لبناء	مهارات	التحليل	العملي	للميزانية	-	من	زاوية	اإلنصاف.

 الوحدة 5: زيادة تدقيق املواطنين 
مليزانية التعليم

تتناول	هذه	الوحدة	القضية	األخيرة	من	قضايا	4Ss:	تدقيق	
املواطنين.	وتبدأ	الوحدة	بتقييم	اتجاهات	السياسة	العامة	

وديناميكية	شفافية	املوازنة،	وقابليتها	للمساءلة	واملشاركة	في	
وضعها،	ثم	تنتقل	للنظر	في	كيفية	املشاركة	بتتبع	امليزانية	أو	

مراقبة	النفقات	كشكٍل	من	أشكال	التدقيق	التي	يقوم	بها	املواطن	
النشط.	وتقدم	مختلف	املفاهيم	املتعلقة	بصياغة	امليزانية،	تليها	
تمارين	عملية	لدعم	التدقيق	في	النفقات.	وتتضمن	هذه	الوحدة	
أمثلة	واقعية	من	عمل	منظمات	املجتمع	املدني	في	هذه	املجاالت.

الوحدة 6: وضع جميع هذه القضايا 
مًعا: وضع خطة املناصرة

تتركز	على	استخدام	املعرفة	والتحليل	التي	توفرت	من	خالل	
الة	للمناصرة،	وتعزز	قدرة	 الوحدات	السابقة	لوضع	خطة	فعَّ
الناشطين	على	استخدام	األدلة	والبيانات	التي	تم	إنشاؤها	

من	خالل	التمارين	في	الوحدات	1-5	لتقرير	األولويات	
الشاملة	ووضع	أهداف	واقعية	قابلة	للتحقيق	ورسم	خرائط	

القوى	وتحديد	األهداف	والحلفاء	والفعاليات	والفرص	
الرئيسية،	وتقييم	املوارد،	واالتفاق	على	رسائل	املناصرة.
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2- الخلفية السياسية

التمويل املحلي للتعليم وأجندة 
التنمية املستدامة 2030

تضع	أهداف	التنمية	املستدامة/الهدف	4	وإطار	العمل	للتعليم	
2030	األطر	العريضة	ألجندة	املناصرة	لتمويل	التعليم.	وتهدف	
هذه	األدوات	لدعم	الناشطين	في	مجال	التعليم	)كاملنظمات	غير	
الحكومية	ونقابات	التعليم	والتحالفات	الوطنية	للتعليم(	التي	

تعمل	في	البلدان	منخفضة	ومتوسطة	الدخل	لتكييف	مناصرتهم	
ودعوتهم	لتمويل	التعليم	حسب	هذا	اإلطار	الجديد	والطموح.

وتعكس	أهداف	التنمية	املستدامة/الهدف	4	رؤية	واسعة	
للتعليم،	والراسخة	في	منظور	حقوق	اإلنسان،	وتتضمن	
االلتزامات	الواردة	فيه	أبعاًدا	أكثر	طموحا	وسعة	مقارنة	

باألهداف	اإلنمائية	لأللفية.	ويوضح	إطار	العمل	للتعليم	2030 
املبادئ	التي	يرتكز	إليها	الهدف	4	ويوسع	من	نظريتها	وأهدافها،	

في	حين	يضع	استراتيجيات	للمساعدة	على	تنفيذها.	

وتعد	هذه	األهداف	دولية	وعاملية،	وهو	ما	يعني	أنه	من	املتوقع	
أن	تعمل	جميع	دول	وبلدان	العالم	نحو	تحقيقها	والوفاء	بها	

بحلول	عام	2030.	وفي	الوقت	نفسه،	ستتمكن	جميع	البلدان	

في	العالم	من	تكييف	التنفيذ	حسب	احتياجاتها	وأولوياتها	
وسياقاتها.	وسيتم	تتبع	التقدم	نحو	تحقيق	األهداف	من	

خالل	املؤشرات	العاملية	واإلقليمية	والوطنية،	والتي	ستكون	
بمثابة	أدوات	للمجتمع	املدني	الستخدامها	عند	التدقيق	في	
عمل	الحكومة.	وقد	تم	وضع	مؤشرات	موضوعية	ألهداف	
التنمية	املستدامة/الهدف	4	وإطار	العمل	للتعليم	2030. 

وااللتزامات	الجماعية	واألهداف	الطموحة	لتحقيق	هذه	األجندة	
الجديدة	للتعليم،	تتطلب	رفع	حجم	التمويل	وبشكل	كبير،	

وعلى	الحكومات	أيًضا	توسيع	التمويل	ملا	بعد	التعليم	األسا�ضي	
لتحقيق	أهداف	التعليم	في	مرحلة	الطفولة	املبكرة،	والتعليم	
اإلعدادي	الثانوي،	والتعليم	والتدريب	التقني	واملنهي،	والتعليم	

العالي	وتعليم	الشباب/الكبار،	وفرص	التعلم	مدى	الحياة.	

فضمان	وفاء	الحكومات	بهذه	االلتزامات	يتطلب	إشراك	األطراف	
ذات	العالقة،	وللمجتمع	املدني	كذلك	دور	حاسم	في	مساءلة	

الحكومات	إليصال	هذه	األهداف	والغايات،	بما	في	ذلك	تخصيص	
املوارد	الكافية	للبرامج	ذات	العالقة.	ويجب	على	التمويل	مواجهة	

تحديات	توفير	التعليم	العادل	واملنصف	والنوعي	للجميع.

املربع 1- أهداف التنمية املستدامة/الهدف 
4: ضمان التعليم النوعي والشامل واملنصف 

وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع

املستهدفات

● ● ضمان	أن	يتمّتع	جميع	البنات	والبنين	والفتيات	والفتيان		
بتعليم	ابتدائي	وثانوي	مجاني	ومنصف	وجّيد،	مما	يؤدي	إلى	

تحقيق	نتائج	تعليمية	مالئمة	وفعالة	بحلول	عام	2030

● ● ضمان	أن	تتاح	لجميع	البنات	والبنين	فرص	الحصول	على	نوعية		
جيدة	من	النماء	والرعاية	في	مرحلة	الطفولة	املبكرة	والتعليم	قبل	
االبتدائي	حتى	يكونوا	جاهزين	للتعليم	االبتدائي	بحلول	عام	2030

● ● ضمان	تكافؤ	فرص	جميع	النساء	والرجال	في	الحصول		
على	التعليم	املنهي	والتعليم	العالي	الجّيد	وميسور	التكلفة،	

بما	في	ذلك	التعليم	الجامعي،	بحلول	عام	2030

● ● الزيادة	بنسبة	كبيرة	في	عدد	الشباب	والكبار	الذين	تتوافر	لديهم		
املهارات	املناسبة،	بما	في	ذلك	املهارات	التقنية	واملهنية،	للعمل	
وشغل	وظائف	الئقة	ومباشرة	األعمال	الحرة	بحلول	عام	2030

● ● القضاء	على	التفاوت	بين	الجنسين	في	التعليم	وضمان	تكافؤ		
فرص	الوصول	لجميع	مستويات	التعليم	والتدريب	املنهي	للفئات	
الضعيفة،	بما	في	ذلك	ذوي	اإلعاقة	والشعوب	األصلية	واألطفال	

الذين	يعيشون	في	ظل	أوضاع	هشة،	بحلول	عام	2030

● ● 	ونساًء	على		
ً
ضمان	إملام	نسبة	كبيرة	جميع	الشباب	من	الكبار،	رجاال
حد	سواء،	بالقراءة	والكتابة	والحساب	بحلول	عام	2030

● ● مين	املعارف	واملهارات	الالزمة	لدعم		
ّ
ضمان	أن	يكتسب	جميع	املتعل

التنمية	املستدامة،	بما	في	ذلك	بجملة	من	الُسُبل	من	بينها	التعليم	
باع	أساليب	العيش	املستدامة،	

ّ
لتحقيق	التنمية	املستدامة	وات

وحقوق	اإلنسان،	واملساواة	بين	الجنسين،	والترويج	لثقافة	السالم	
وعدم	العنف	واملواطنة	العاملية	وتقدير	التنوع	الثقافي	وتقدير	

مساهمة	الثقافة	في	التنمية	املستدامة،	بحلول	عام	2030

● ● بناء	املرافق	التعليمية	التي	تراعي	الفروق	بين	الجنسين،	واإلعاقة،		
واألطفال،	ورفع	مستوى	املرافق	التعليمية	القائمة	وتهيئة	بيئة	

الة	ومأمونة	وخالية	من	العنف	للجميع تعليمية	فعَّ

● ● الزيادة	بنسبة	كبيرة	في	عدد	املنح	املدرسية	املتاحة	للبلدان	النامية	على		
الصعيد	العالمي	للبلدان	النامية،	وبخاصة	ألقل	البلدان	نمًوا	والدول	الجزرية	
الصغيرة	النامية	والبلدان	األفريقية	لاللتحاق	بالتعليم	العالي،	بما	في	ذلك	منح	
التدريب	املنهي	وتكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت	والبرامج	التقنية	والهندسية	

والعلمية	في	البلدان	املتقدمة	والبلدان	النامية	األخرى،	بحلول	عام	2020

● ● الزيادة	بنسبة	كبيرة	في	عدد	املعلمين	املؤهلين،	بما	في	ذلك	من	خالل		
التعاون	الدولي	لتدريب	املعلمين	في	البلدان	النامية،	وبخاصة	في	أقل	
ا	والدول	الجزرية	الصغيرة	النامية،	بحلول	عام	2030 البلدان	نموًّ
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الوصول والحصول على التعليم الجيد
مما	ال	شك	فيه	أنه	قد	تم	تحقيق	تقدم	على	مدى	األعوام	

الخمسة	عشر	املاضية.	ووفًقا	لتقرير	الرصد	العالمي	للتعليم	
للجميع	الصادر	عن	اليونسكو/2015،	التحق	نحو	34	مليوًنا	

من	أطفال	املدارس	نتيجة	للتقدم	السريع	منذ	عام	2000	)تقرير	
الرصد	العالمي	للتعليم	للجميع،	2015أ(.	كما	تحسنت	معدالت	

االنتقال	عبر	املراحل	املدرسية	والبقاء	في	املدارس	وتم	قطع	شوٍط	
نحو	تحقيق	املساواة	بين	الجنسين	-	على	الرغم	من	أن	البيانات	
العاملية	حول	التمييز	الجنساني	تكذب	الروايات	املختلفة	على	

املستويات	اإلقليمية	والوطنية	بهذا	الخصوص.	ومع	ذلك،	فقد	
تباطأ	التقدم	في	الحصول	على	التعليم	منذ	عام	2007،	وتظل	

الحقيقة	أن	أًيا	من	أهداف	التعليم	للجميع	الستة	أو	أًيا	من	هدفّي	
األهداف	اإلنمائية	لأللفية	التي	تركز	على	التعليم	قد	تحققت	
بالكامل؛	حيث	تزايدت	نسب	عدم	املساواة	في	التعليم.	وتشير	

الطبيعة	الترقيعية	وغير	املكتملة	للتقدم	إلى	املجاالت	التي	تحتاج	
إلى	تخصيص	زيادات	كبيرة	في	التمويل	لتحقيق	األجندة	الجدية	
للتعليم.	وال	تزال	قضيتا	الجودة	واملساواة	تشكالن	مصدر	قلق	

خاص،	وغياب	التمويل	واالستثمار	فيهما	يلعب	دوًرا	رئيسًيا	في	ذلك.	

وقد	اتخذت	بلدان	كثيرة	بالفعل	خطوات	مهمة	لتوسيع	نطاق	
الوصول	والحصول	على	التعليم،	وكان	من	أبرزها	إلغاء	الرسوم	
الدراسية.	وفي	الواقع،	فإن	أهداف	التنمية	املستدامة/الهدف	

4	وإطار	العمل	للتعليم	2030	مبنية	على	طموح	الهدف	2 
ملبادرة	التعليم	للجميع	لضمان	“تمكين	جميع	األطفال	من	

الحصول	على	تعليم	ابتدائي	جيد	ومجاني	وإلزامي،	وإكمال	هذا	
التعليم”	من	خالل	االلتزام	بتوفير	تسع	سنوات	من	التعليم،	
والتوصية	بالوصول	إلى	12	عاًما	من	التعليم	املجاني،	وتشمل	

ما	قبل	االبتدائي	والتعليم	االبتدائي	والثانوي	)موقع	اليونسكو(.	
ويجب	أن	يتم	توسيع	فرص	الحصول	على	التعليم	املجاني	
والنوعي،	علًما	بأن	أنظمة	التعليم	سعت	بالفعل	للتعامل	

مع	هذا	الطلب	املتزايد	ولكن	دون	املزيد	من	التمويل.

وقد	وضعت	دول	العالم	رؤية	لجودة	التعليم	خالل	املنتدى	العالمي	
للتعليم	2015	الذي	ُعقد	في	إنشيون،	كوريا	الجنوبية،	وهو	ما	
انعكس	في	إطار	العمل	للتعليم.	ويحدد	إعالن	إنشيون	التعليم	
النوعي	والجيد	بأنه	“ُيعّزز	اإلبداع	واملعرفة،	ويضمن	اكتساب	

املهارات	األساسية	املتمثلة	في	معرفة	القراءة	والكتابة	والحساب،	
وكذلك	املهارات	التحليلية	واملهارات	الالزمة	لحّل	املشكالت	

وغيرها	من	املهارات	املعرفية	واملهارات	الخاصة	بالتواصل	بين	
الناس	واملهارات	االجتماعية	املتقدمة.	ويؤدي	التعليم	أيًضا	إلى	
ن	املواطنين	من	التمتع	 ِ

ّ
تنمية	املهارات	والِقيم	واملواقف	التي	تمك

بموفور	الصحة	والسعادة	في	حياتهم،	واتخاذ	قرارات	مستنيرة،	
والتصدي	للتحديات	املحلية	والعاملية...”	)اليونسكو،	2015ب(.

كما	يشير	إطار	العمل	للتعليم	إلى	أن	“هذا	يتطلب	أساليب	تعليم	
ال	يلبي	احتياجات	جميع	املتعلمين،	 وتعلم	ومحتوى	تعليمي	فعَّ
وأن	يتم	تعليمهم	من	قبل	املعلمين	واملربين	وتوظيفهم	توظيًفا	
	مهنًيا	مناسًبا،	

ً
مالئًما	وتدريبهم	تدريًبا	جيًدا	وتأهيلهم	تأهيال

وسنضمن	تمتعهم	بالحوافز	وأوجه	الدعم	الالزمة	في	إطار	ُنظم	
الة	وُتزّود	بموارد	كافية	والتي	 تعليمية	ناجعة	ُتدار	بطريقة	فعَّ

تدعمها	تكنولوجيا	املعلومات	وتسخير	تكنولوجيات	املعلومات	
واالتصاالت	لتعزيز	ُنظم	التعليم،	وتعزيز	نشر	املعرفة	وإمكانية	
ال	وفعالية	تقديم	 م	الجيد	والفعَّ

ّ
الحصول	على	املعلومات	والتعل

الخدمات	وخلق	بيئات	آمنة	وصحية،	ودعم	السياسات	والخطط	
م	املراعية	لقضايا	الجنسين	واملوارد	الشاملة	

ّ
وبيئات	التعل

الكافية	التي	تسهل	عملية	التعلم” )اليونسكو،	2015أ(
فهذه	الرؤية	التي	يجب	أن	تكافح	دول	العالم	لتحقيقها،	ولكن	
عندما	تعاني	املدارس	من	نقص	املوارد	وتدني	رواتب	املعلمين	
ال.	فالتعليم	يعاني	 ورداءة	تدريبهم،	فلن	يتحقق	التعلم	الفعَّ
من	تدني	مستوياته	في	كثيٍر	من	البلدان	بحيث	إن	املاليين	من	
األطفال	على	مقاعد	الدراسة	وغير	قادرين	على	التعلم.	على	

سبيل	املثال،	هناك	أكثر	من	130	مليون	طفل	في	جميع	أنحاء	
العالم	ال	يستطيعون	القراءة	أو	الكتابة،	على	الرغم	من	أنهم	

قد	أمضوا	أربع	سنوات	على	األقل	في	املدارس	االبتدائية.	وعالوة	
على	ذلك،	على	التعليم	الجيد	دعم	تطوير	األفراد	وبناء	مجموعة	

واسعة	من	املعارف	واملهارات	والكفاءات،	مع	االعتراف	بتنوع	
الهويات	-	وكلها	تتطلب	االستثمار	الكافي	)وزيادته(	في	نظم	التعليم	

النوعي	)تقرير	الرصد	العالمي	للتعليم	للجميع،	2015أ(.

تتضمن	أهداف	التنمية	املستدامة/الهدف	4	التزاًما	صريًحا	
بضمان	الجودة	وتقر	بأن	املدخالت	-	وخاصة	استراتيجيات	ضمان	
تدريب	املعلمين	وتأهيلهم	وضمان	كرامتهم	ودعمهم	وكذلك	ضمان	

وجود	بيئات	تعليمية	آمنة	وشاملة	–	تعد	ضرورية	لتحسين	
األنظمة	التعليمية.	ففي	العديد	من	البلدان،	أدت	ميزانيات	التعليم	

الشحيحية	إلى	االعتماد	على	التعاقد	مع	املعلمين	غير	املدربين،	
أو	املعلمين	الهواة	برواتب	متدنية	وفي	ظروف	سيئة	–	وبالتالي	

تقويض	نوعية	التعليم	والتعلم	ووضع	مهنة	التعليم.	وفي	الواقع،	
ولعقود	عديدة	تناقضت	املمارسات	االقتصادية	السائدة	مع	
توفير	رواتب	الئقة	للمعلمين:	فقد	حدد	معيار	قرض	صندوق	

النقد	الدولي	واملقدم	لـ	17	دولة	في	الفترة	2003	-	2005،	املتعلقة	
ببرامج	التكيف	الهيكلي،	سقف	األجور	)أكشن	أيد،	2007(.	وفي	
حين	أكد	صندوق	النقد	الدولي	في	وقت	الحق	أنه	قد	أزال	هذا	
ا	على	الحكومات	من	وراء	الكواليس	

ً
املعيار،	إال	أن	هناك	ضغط

للحد	من	اإلنفاق	على	األجور	)أوكسفام	2011(.	كما	أدت	األزمة	
املالية	العاملية	من	2008/2007	إلى	ارتفاع	حاد	في	االقتراض	من	

صندوق	النقد	الدولي	وبنفس	الشروط.	في	كوت	ديفوار،	على	سبيل	
املثال،	كان	احد	الشروط	“تحديث	وتنفيذ	استراتيجية	متوسطة	
األجل	للسيطرة	على	فاتورة	األجور”	)غريفيث	وتودولوس	2014(.
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الشمول واإلنصاف
زيادة	التمويل	الهادف	واألفضل	هو	شرط	أسا�ضي	للتعليم	العادل	
-	وإلعمال	الحق	في	التعليم؛	حيث	أدى	فشل	الحكومات	في	معالجة	
قضية	اإلنصاف	إلى	وجود	خبرات	تعليمية	غير	متكافئة	في	معظم	
البلدان.	وهناك	نمط	متكرر	من	استبعاد	بعض	املتعلمين	مثل	
الفتيات	والنساء،	وذوي	اإلعاقة،	واألقليات	العرقية	واإلثنية	

والدينية	اللغوية،	والذين	يعيشون	في	املناطق	املحرومة،	وأولئك	
الذين	يفتقرون	إلى	التعليم	الجيد	بين	صفوف	الفئات	األشد	

ا	والذين	يصعب	الوصول	إليهم.	وعلى	سبيل	
ً
فقًرا	واألكثر	تهميش

املثال،	فاألكثر	فقًرا	هم	أكثر	عرضة	وبخمسة	أضعاف	إلكمال	
دورة	كاملة	من	التعليم	االبتدائي	مقارنة	مع	األغنى	في	العالم	

النامي	)تقرير	الرصد	العالمي	للتعليم	للجميع،	2015أ(،	ووفًقا	
للتقديرات،	فإن	5%	فقط	من	جميع	األطفال	ذوي	اإلعاقة	
في	جميع	أنحاء	العالم	تمكنوا	من	إكمال	التعليم	االبتدائي	

)اليونيسيف،	2013(.	وعالوة	على	ذلك،	وعندما	يتقاطع	الفقر	
مع	أشكال	أخرى	من	عدم	املساواة	تزداد	فرص	حرمانهم	من	

التعليم.	على	سبيل	املثال،	ووفًقا	ملعهد	اليونسكو	لإلحصاء،	في	
البلدان	النامية	يكون	األطفال	من	أشد	األسر	فقًرا	أكثر	عرضة	
وبأربعة	أضعاف	للتسرب	من	املدارس	مقارنة	مع	20%	من	األسر	
األغنى.	وفي	15	بلًدا	أفريقًيا،	ال	يزيد	عن	1	من	كل	5	من	األطفال	
الفقراء	يصل	إلى	الصف	األخير	من	املرحلة	االبتدائية	ويتعلم	
األساسيات	)تقرير	الرصد	العالمي	للتعليم	للجميع،	2014أ(.

فمدى	عدم	املساواة	في	)وخالل(	نظم	التعليم	ال	يزال	
صادًما	في	كثيٍر	من	النواحي.	وعدم	وجود	تكافؤ	في	فرص	
التعليم	له	تأثير	هدام	على	املجتمعات،	ويفاقم	من	حالة	
عدم	املساواة	وعلى	نطاق	أوسع.	وهذا	يجب	أن	يتوقف.

يطالب	الهدف	4-5	من	أهداف	التنمية	املستدامة	البلدان	بـ	
“القضاء	على	الفوارق	الجنسية	في	التعليم	وضمان	املساواة	في	
الحصول	على	جميع	مستويات	التعليم	والتدريب	املنهي	للفئات	

الضعيفة،	بمن	فيهم	األشخاص	ذوي	اإلعاقة	والشعوب	األصلية	
واألطفال	في	حاالت	الضعف”	)األمم	املتحدة،	التنمية	االقتصادية	

واالجتماعية	UN-DESA،	2015(.	كما	قدم	إعالن	إنشيون	
أيًضا	التزاما	واضًحا	باإلنصاف،	مشيًرا	إلى	أنه	“ملا	كان	ضمان	

الشمول	واإلنصاف	في	التعليم	وتحقيق	اإلدماج	واإلنصاف	عن	
طريق	التعليم	الركن	األسا�ضي	لجدول	أعمال	التعليم	الرامي	إلى	
تغيير	حياة	الناس،	فإننا	نتعّهد	بالتصّدي	لكل	أشكال	االستبعاد	
والتهميش	ولكل	أوجه	انعدام	التكافؤ	واملساواة	في	مجال	االنتفاع	
م	والتعليم	واملشاركة	ولكل	أوجه	التفاوت	في	نتائج	

ّ
بفرص	التعل

	نعتبر	أننا	بلغنا	أية	غاية	من	الغايات	
ّ
م.	وينبغي	لنا	أال

ّ
التعل

الخاصة	بالتعليم	ما	لم	يبلغها	الجميع.	ولذلك	فإننا	نتعهد	بإجراء	
التغييرات	الالزمة	في	السياسات	التربوية	وبالتركيز	في	جهودنا	

على	الفئات	األشد	حرماًنا،	وال	سّيما	األشخاص	ذوي	اإلعاقة،	
لضمان	عدم	ترك	أي	شخص	بدون	تعليم	نتعّهد	بالتصّدي	
لكل	أشكال	االستبعاد	والتهميش	ولكل	أوجه	انعدام	التكافؤ	

م	والتعليم	واملشاركة	
ّ
واملساواة	في	مجال	االنتفاع	بفرص	التعل

م”.	)اليونسكو،	2015ب( ولكل	أوجه	التفاوت	في	نتائج	التعلّ
فيجب	اتخاذ	تدابير	اإلنصاف	أيًضا	لضمان	توفير	فرص	
التعليم	والتعلم	مدى	الحياة	ملئات	املاليين	من	البالغين	

الذين	ال	يزالون	غير	قادرين	على	القراءة	والكتابة.

والروابط	بين	التعليم	وعدم	املساواة	االقتصادية	تعد	مهمة	
	عن	

ً
أيًضا.	وتاريخًيا،	لطاملا	كان	التعليم	غير	املنصف	مسؤوال

توليد	وإعادة	إنتاج	الالمساواة	واستدامة	هذه	الفوارق.	بيد	أن	
التعليم	هو	الوسيلة	األساسية	التي	يمكن	من	خاللها	التغلب	على	
عدم	املساواة:	فاإلنصاف	في	التعليم	له	تأثير	على	املساواة	وتعزيز	

الحراك	االجتماعي	وخلق	تكافؤ	الفرص	ومكافحة	التمييز.

أحد	الدروس	املستفادة	من	الفترة	2000	-	2015	يتمثل	
في	التركيز	الضيق	على	الوصول	للتعليم	فحسب	جاء	على	
حساب	تقديم	تعليم	عالي	الجودة.	فالجودة	هي	اآلن	في	

صميم	أهداف	التنمية	املستدامة/الهدف	4،	وحان	الوقت	
املناسب	إلعمال	الحق	في	التعليم	الجيد	للجميع.

21



املربع 2. التعليم باعتباره حق 
من الحقوق اإلنسانية

يقوم	عملنا	على	التأكيد	على	أن	التعليم	حق	أسا�ضي	
من	حقوق	اإلنسان.	ويجب	تحليل	االتجاهات	في	

التمويل	الحكومي	واإلنفاق	من	خالل	هذه	العدسة.

منهجية عدسة الـ 4As من أجل الحق في التعليم:
أحد	الطرق	لتحقيق	الحق	في	التعليم	هي	أنه	يجب	أن	
	للتكيف.	وقد	تم	

ً
	وقابال

ً
يكون	متاًحا	وميسًرا	ومقبوال

تطوير	هذا	املفهوم	من	قبل	مقرر	األمم	املتحدة	الخاص	
املعني	بالحق	في	التعليم	السابق،	كاتارينا	توماسيفسكي،	

ويعد	وسيلة	جيدة	للتقييم	وإعمال	حقوق	التعليم.

ويمكن تلخيص الـ 4As على النحو التالي:
● ● متاًحا –	التعليم	مجاني	وتموله	الحكومة	وتوفر		

بنية	تحتية	مالئمة	وتعمل	على	تدريب	املعلمين	
لتمكينهم	من	تأدية	خدمة	التعليم.

● ● ميسًرا	–النظام	التعليمي	غير	تمييزي	ومتاح	للجميع،		
ا.
ً
ويتم	اتخاذ	خطوات	إيجابية	ليشمل	األكثر	تهميش

● ● 	–	يكون	محتوى	ومضمون	التعليم	ذا	مغزى	وغير		
ً
مقبوال

تمييزي	ومناسًبا	ثقافًيا	وذا	نوعية	جيدة.	وأن	تكون	املدرسة	
نفسها	آمنة	وأن	يكون	املعلمون	مهنيين	ومحترفين.

● ●  للتكّيف –	يتطور	التعليم	وفًقا	لالحتياجات	املتغيرة		
ً
قابال  

للمجتمع	واملساهمة	في	التصدي	لتحديات	عدم	املساواة	
الصعبة،	مثل	التمييز	الجنساني،	وأنه	يمكن	تكييفه	محلًيا	

ليناسب	سياقات	محددة	)توماسيفسكي،	2001(

وتلخص	هذه	الجوانب	مضمون	العديد	من	معاهدات	حقوق	
اإلنسان،	بما	في	ذلك	اإلعالن	العالمي	لحقوق	اإلنسان	1948 

)اإلعالن	العالمي(،	والعهد	الدولي	الخاص	بالحقوق	االقتصادية	
واالجتماعية	والثقافية	)ICECSR(	1966	واتفاقية	األمم	
املتحدة	لحقوق	الطفل-	والتي	تؤكد	جميعها	على	الحق	في	

التعليم	االبتدائي	املجاني	واإللزامي،	والحق	في	توفير	التعليم	
الشامل	واملجاني	تدريجًيا	في	املرحلة	الثانوية،	والحق	في	

التعلم	مدى	الحياة	من	التعليم	في	مرحلة	الطفولة	املبكرة	
وحتى	مرحلة	البلوغ،	والحق	في	التعليم	الجيد	والنوعي،	والحق	

ا.
ً
بالتعليم	دون	تمييز	وبما	يلبي	احتياجات	األكثر	تهميش

وهذا	يجعل	من	الواضح	أنه:	1(	يجب	أن	يكون	التعليم	متاًحا	
وفي	متناول	الجميع.	2(	يجب	توفير	ذلك	مجاًنا	)على	األقل	
للتعليم	األسا�ضي(	ودون	تمييز.	3(	يجب	أن	يكون	ذا	نوعية	
جيدة.	4(	يجب	أن	يستجيب	ويسهم	في	السياق	االجتماعي.

	فحقوق	اإلنسان	تتحقق	من	خالل	االستحقاقات	وااللتزامات؛	
فالحكومات	التي	وافقت	على	تنفيذ	معاهدات	حقوق	اإلنسان	

تتحمل	التزامات	قانونية	وأخالقية	خطيرة.	فمن	مسؤولية	
الدولة	احترام	وحماية	وتحقيق	حقوق	اإلنسان.	وتمثل	العوائق	

املالية	عقبة	رئيسية	لكثير	من	األفراد	واملجتمعات	عندما	
يتعلق	األمر	بالحصول	على	حقوق	اإلنسان	-	مع	وجود	عدٍد	
كبيٍر	جًدا	من	األسر	األكثر	فقًرا	في	العالم،	في	البلدان	األشد	

فقًرا	واألكثر	هشاشة	وحرمانهم	من	حقهم	في	التعليم.

وهذا	يعني	أن	على	الحكومات	أن	تتحرك	اآلن	للتغلب	
على	هذه	العقبات	من	خالل	تخصيص	موارد	كافية	

ودعم	البلدان	األكثر	فقًرا	لتحقيق	هذا	الحق.
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 كيف سيتم تمويل أجندة 
التعليم الجديدة؟

تعد	املؤشرات	التي	تشير	إلى	وجود	121	مليون	طفل	في	سن	املدرسة	
االبتدائية	واإلعدادية	والثانوية	والذين	ال	يزالون	خارج	املدرسة	
)اليونسكو	تقرير	رصد	التعليم،	2016(	واالستخدام	املكثف	

للمعلمين	غير	املدربين	)معهد	اليونسكو	لإلحصاء،	2015ج(	أو	
أشباه	املعلمين	غير	املدربين	في	جميع	أنحاء	شبه	الصحراء	األفريقية	
)وتزايد	ما	يسمى	باملدارس	الخاصة	“منخفضة	الرسوم”(،	وتدمير	
وإساءة	استخدام	البنية	التحتية	للمدارس	في	املناطق	املتضررة	
من	النزاع	وحاالت	الطوارئ،	ووجود	757	مليون	من	البالغين	
األميين	)معهد	اليونسكو	لإلحصاء،	2015أ(	كلها	تذكرنا	بمدى	

بعدنا	عن	إعمال	الحق	في	التعليم	للجميع،	والحاجة	امللحة	لهذه	
املهمة.	فالتغلب	على	هذه	التحديات	يكمن	في	صميم	أهداف	

التنمية	املستدامة/الهدف	4	والتي	هي	نفسها	تتضمن	التزامات	
نحو	التعليم	من	الطفولة	املبكرة	وحتى	التعليم	العالي	والتعلم	
مدى	الحياة،	ويأتي	كل	هذا	على	خلفية	تزايد	أعداد	الشباب	في	

العديد	من	البلدان	منخفضة	ومتوسطة	الدخل	)الحملة	العاملية	
.
ً
للتعليم،	2015(.	ومن	ثم	فإن	حجم	التحديات	املالية	يعد	هائال

ومع	ذلك،	لم	تتضمن	أجندة	2030	للتنمية	املستدامة	أي	التزامات	
لتمويل	محدد	للتعليم؛	وااللتزامات	الوحيدة	التي	تتعلق	بالتمويل	
في	أجندة	التعليم	الجديدة	تم	تضمينها	في	إعالن	إنشيون	وإطار	
العمل	للتعليم	2030.	كما	تمت	اإلشارة	أيًضا	إلى	تمويل	التعليم	
في	أجندة	أديس	أبابا،	التي	اتفق	عليها	في	املؤتمر	الدولي	الثالث	
لتمويل	التنمية	في	تموز/يوليو	عام	2015،	على	الرغم	من	أن	

اللغة	كانت	محدودة	)التركيز	على	األطفال	فقط(	ومبهمة	)إشارات	
غامضة	إلى	تشجيع	الدول	على	وضع	األهداف	املناسبة(.

ويقر	إطار	العمل	للتعليم	2030	بأن	التزامات	أهداف	التنمية	
املستدامة/الهدف	4	ال	يمكن	أن	تتحقق	دون	زيادة	التمويل،	
وأكد	على	ضرورة	تمسك	الدول	بمعايير	استثمار	15-20%	من	
اإلنفاق	العام	و4-6%	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي	على	التعليم.	

كما	يحث	الدول	املتقدمة	على	بذل	جهود	ملموسة	لبلوغ	
الهدف	املتمثل	في	تخصيص0.7%	من	الناتج	القومي	اإلجمالي	

للمساعدة	اإلنمائية	الرسمية	للبلدان	النامية	بحلول	عام	
2030	وذلك	بهدف	سد	فجوة	التمويل	السنوية	واملتمثلة	بـ	

39	مليار	دوالر	أمريكي	خالل	2015	-	2030	–	في	حال	أوفت	
البلدان	النامية	بتوصيات	التمويل	املحلية	-	لتحقيق	التعليم	ما	
قبل	االبتدائي	واالبتدائي	والثانوي	الشامل	والنوعي	في	البلدان	

منخفضة	وقليلة	ومتوسطة	الدخل	)اليونسكو،	2015ب(.
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أجندة مشتركة لتمويل التعليم
تؤمن	الحملة	العاملية	للتعليم	وأكشن	أيد	الدولية	والدولية	للتربية	

بأن	جميع	الدول	مسؤولة	عن	ضمان	الحق	في	التعليم	للجميع	
وأن	ذلك	يتطلب	التمويل	العام	والكافي	واملستدام	للتعليم.	وكما	
هي	الحال	مع	السلع	العامة	األساسية	األخرى،	يجب	أن	يكون	

الطموح	ترتيب	تمويل	مستدام	من	املوارد	املحلية.	ومن	ثم	تكون	
السياسات	واملمارسات	خاضعة	للمساءلة	الديمقراطية	التي	

تعكس	األولويات	الوطنية	واحتياجات	األطفال	والشباب	والكبار.

وينص	إطار	العمل	للتعليم	2030	على	أن	“الجهود	لسد	
فجوة	التمويل	تبدأ	بالتمويل	املحلي”	)اليونسكو،	2015أ(،	
وهذا	يتطلب	التركيز	بشكل	أعظم	والضغط	على	الحكومات	
لرفع	مستوى	امليزانيات	بشكل	عام.	ونحن	نكرر	مطالبنا	من	
جميع	الحكومات	لتخصيص	20%	على	األقل	من	امليزانيات	

الوطنية	للتعليم،	أو	على	األقل	6%	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي.	
ومساءلة	الحكومات	لتحقيق	الحد	األق�ضى	من	معايير	التمويل	

الواردة	في	إطار	العمل	للتعليم	يتطلب	مناصرة	مستمرة	
لضمان	أن	يظل	التعليم	ذا	أولوية	قصوى	في	امليزانية.

وترى	بعض	الحكومات	أن	تحقيق	هذه	األهداف	يخلق	ضغط	
مالًيا	ضخًما	-	وخاصة	أنها	تواجه	مطالب	متزايدة	لزيادة	التمويل	

لعدد	من	عناصر	أجندة	التنمية	املستدامة.	ونحن	نعتقد	
أن	الطريقة	العملية	والواقعية	الوحيدة	للبلدان	للتعامل	مع	
هذه	الضغوط	املتنافسة	على	ميزانيات	الحكومة	هي	من	خالل	
تحقيق	أق�ضى	قدر	من	اإليرادات	املتاحة	عن	طريق	بناء	النظم	

الضريبية	املحلية	التصاعدية	والتوسع	في	فرض	الضرائب	
ومراجعة	االتفاقيات	الضريبية	والرسوم	في	قطاع	الشركات،	
وبخاصة	قطاع	املوارد	الطبيعية	وسد	الثغرات	التي	تسهل	من	
عملية	التهرب	وتجنب	دفع	الضرائب	من	قبل	القطاع	الخاص.

فضمان	التعليم	العادل	أيًضا	يتطلب	تخصيص	أكثر	فعالية	
ا	للتمويل	العام،	وعلى	الحكومات	للتأكد	من	أن	ميزانياتها	

ً
وإنصاف

ا	ملعالجة	
ً
أكثر	حساسية،	وأن	اإلنفاق	هو	أفضل	استهداف

قضايا	الجودة	واملساواة.	وأخيًرا،	على	نشطاء	التعليم	التدقيق	
في	امليزانية	لضمان	قيام	الحكومات	بإنفاق	مواردها	بحكمة،	

ومساءلة	حكوماتهم	بشأن	توفير	املوارد	الكافية	لتحقيق	أجندة	
التعليم	2030.	وتهدف	هذه	األدوات	إلى	دعم	هذه	الغاية.

وفي	حين	يجب	تخصيص	التمويل	العام	لنظم	التعليم	من	قبل	
الدول،	هناك	حاجة	أيًضا	للمساعدات	الخارجية	لدعم	تطوير	
التعليم	في	العديد	من	البلدان	ذات	الدخل	املنخفض.	ويجب	

أن	تحترم	املساعدات	وغيرها	من	أشكال	العون	الخارجي	للتعليم	
األولويات	الوطنية،	ويجب	أن	تكون	قابلة	للتنبؤ	بها،	وتقديمها	

بهدف	دعم	البلدان	لوضع	إطار	للتمويل	املحلي	املستدام.	
وسنواصل	الحملة	لصالح	أجندة	تمويل	التعليم،	ودعوة	جميع	
الجهات	الفاعلة	-	املحلية	والوطنية	والعاملية	-	للعب	دورها،	

على	النحو	املبين	في	مطالب	التمويل	في	املربع	3	أدناه.

أطفال	يشاركون	في	مسيرة	“صندوق	تمويل	املستقبل”	في	الصومال	خالل	
أسبوع	العمل	العالمي	للحملة	العاملية	للتعليم	عام	2016.

.)EFASOM(	الصومال	في	للجميع	التعليم	تحالف	من	إهداء	الصورة
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املربع 3. مطالب السياسة
على جميع الحكومات:

● ● الوفاء	بالتزاماتها	املالية	تجاه	التعليم،	بما	في	ذلك	االلتزامات	املحلية		
والجهات	املانحة	نحو	الشراكة	العاملية	للتعليم،	وااللتزامات	الثنائية	
من	الجهات	املانحة،	وااللتزامات	العاملية	الواردة	في	أهداف	التنمية	

املستدامة،	إطار	العمل	التعليم	2030	وأجندة	أديس	أبابا.

● ● وضع	خطط	ممولة	بالكامل	وقابلة	للتنفيذ	وعلى	مراحل،	تهدف	إلى	ضمان		
الحصول	على	التعليم	املجاني	والنوعي	في	مرحلة	الطفولة	املبكرة	والتعليم	

االبتدائي	والثانوي	ومحو	األمية	والتعلم	مدى	الحياة	للجميع	بحلول	2030. 
ويجب	أن	تهدف	هذه	الخطط	إلى	تعزيز	نظم	التعليم	العامة،	وال	سّيما	من	

خالل	إعطاء	األولوية	لالستثمارات	في	الجودة	واإلنصاف،	وتلبية	االحتياجات	
التعليمية	للمجتمعات	واملناطق	التي	تعاني	تاريخًيا	من	الحرمان.

● ● ضمان	أن	خطط	التنفيذ	تتضمن	تحديًدا	أولويات	سد	الفجوة		
من	املعلمين	املدربين	واملؤهلين	وضمان	ظروف	عمل	الئقة	

فضال	عن	التدريب	قبل	وأثناء	الخدمة	لجميع	املعلمين.

● ● استعراض	مقترحات	امليزانية	واإلنفاق	وتأثيرها	التفضيلي	على	الفتيات		
والنساء	والفئات	املحرومة	األخرى	)مثل	األشخاص	ذوي	اإلعاقة	واملجتمعات	

األصلية(،	من	خالل	التدقيق	على	القضايا	الجنسانية	والشمول.

● ● تخصيص	6%	على	األقل	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي	و20%	على	األقل	من		
امليزانيات	الوطنية	للتعليم،	وتخصيص	50%	منها	على	األقل	للتعليم	األسا�ضي.

● ● تحقيق	أق�ضى	قدر	من	اإليرادات	املتاحة	عن	طريق	بناء	النظم		
الضريبية	املحلية	التصاعدية	والتوسع	في	فرض	الضرائب،	
ومراجعة	االتفاقيات	الضريبية	والرسوم	في	قطاع	الشركات،	
وبخاصة	قطاع	املوارد	الطبيعية	وسد	الثغرات	التي	تسهل	من	
عملية	التهرب	وتجنب	دفع	الضرائب	من	قبل	القطاع	الخاص.

● ● اإلبالغ	عبر	التقارير	املنتظمة	وبشفافية	حول	امليزانيات	واإلنفاق	على	وعبر		
التعليم	وتمكين	واملجتمعات	واملجتمع	املدني	من	مراقبة	أين	ينفق	املال	العام.

● ● منح	دور	رسمي	ملنظمات	املجتمع	املدني	في	عمليات	التخطيط		
لوضع	امليزانية	على	املستويين	الوطني	واإلقليمي.

● ● ضمان	توفير	التعليم	لصالح	املتعلمين	واملجتمع	ككل،	وليس	من	أجل		
تحقيق	أرباح	لصالح	لشركات	الخاصة	واألفراد	والجهات	الفاعلة	األخرى،	

وضمان	أن	أموال	الحكومة	ال	تستخدم	لدعم	التعليم	الربحي.	ويجب	
على	الحكومات	أيًضا	أن	تضمن	أن	أنشطة	الجهات	الخاصة	في	قطاع	

التعليم	تخضع	للتنظيم،	التدقيق	العام	واملساءلة	االجتماعية.2

على البلدان املانحة:
● ● وضع	خطط	وطنية	لتخصيص	0.7%	من	الناتج	القومي		

اإلجمالي	للمساعدة	اإلنمائية	الرسمية	بحلول	2020.

● ● االلتزام	بما	ال	يقل	عن	15	-	20%	من	جميع	املساعدات	اإلنمائية	الرسمية		
للتعليم.	وتخصيص	ما	ال	يقل	عن	نصف	مساعدات	التعليم	للتعليم	األسا�ضي

● ● تخصيص	4%	على	األقل	من	املساعدات	اإلنسانية	للتعليم.	

● ● تركيز	املساعدات	على	دعم	تحقيق	أهداف	املساواة	من	خالل	التركيز		
على	البلدان	التي	هي	في	أمس	الحاجة	وعلى	املجموعات	املعرضة	

للخطر	االستبعاد.	وينبغي	تقسيم	بيانات	تأثير	املساعدة	اإلنمائية	
الرسمية	إلظهار	تأثيرها	على	املجتمعات	املهمشة	)بما	في	ذلك	األشخاص	

ذوي	اإلعاقة(	وتمويل	برامج	محددة	ملعالجة	االستبعاد.

على منظومة األمم املتحدة واملجتمع الدولي:
● ● االتفاق	على	قواعد	دولية	جديدة	لتعزيز	الشفافية	الضريبية	العاملية		

ومنع	التهرب	من	الضرائب،	وتمكين	البلدان	النامية	من	الوصول	
لحسابات	الشركات	متعددة	الجنسيات	لغايات	التدقيق	وتقييم	

االلتزام	الضريبي	وضمان	دفع	الشركات	للضرائب	املستحقة.

● ● دعم	وتقوية	الشراكة	العاملية	للتعليم،	مع	اإللزام		
بتمويل	ودعم	أجندة	التعليم	عام	2030.

● ● ممارسة	الضغط	على	صندوق	النقد	الدولي	لضمان	أن	يستخدم		
نفوذه	على	السياسات	الضريبية	في	البلدان	منخفضة	ومتوسط	
وقليلة	الدخل	لرفع	قدرتها	على	رفع	الضرائب	التي	تصب	في	الناتج	

املحلي	اإلجمالي	مع	تخفيف	العبء	الضريبي	على	الفقراء.

● ● 	يقر	بالحاجة	لتمويل	مستدام	لتوفير		
ً
بناء	نظام	إنساني	أكثر	شموال

التعليم	بحاالت	الطوارئ،	بما	في	ذلك	الحاالت	املزمنة.

● ● الدعوة	لزيادة	اإلنفاق	لتعزيز	املساواة	واملشاركة	والتعليم		
الجيد	للمتعلمين	من	الفئات	املهمشة	مثل	األشخاص	ذوي	

اإلعاقة	واملجتمعات	الزراعية	والشعوب	األصلية.

الحملة	العاملية	للتعليم	أسبوع	العمل	العالمي	للتعليم	2016 
املطالب	السياسية	)املوقع	اإللكتروني	لحملة	تمويل	املستقبل(

2	مقتبس	من	سياسة	الحملة	العاملية	للتعليم	بشأن	دور	الدولة	فيما	يتعلق	بالفاعلين	ومقدمي	خدمة	التعليم	من	القطاع	الخاص.	وتم	تحديثها	
http://fund-the-future.org/en/about/campaign-demands .2015	شباط/فبراير	للتعليم،	العاملية	للحملة	العاملية	الجمعية	في
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منهجية “4Ss” لدعم التمويل املحلي
يمكن	أيًضا	شرح	أجندة	عملنا	من	خالل	“منهجية	

“4Ss”	لدعم	التمويل	املحلي”،	مع	التركيز	على	الحصة	
والحجم	والحساسية	والتدقيق	في	ميزانية	التعليم:

زيادة	حصة	امليزانية	املخصصة	للتعليم:	على	البلدان	تخصيص	-	1
20%	على	األقل	من	ميزانياتها	الوطنية،	أو	على	األقل	%6	

من	ناتجها	املحلي	اإلجمالي	لقطاع	التعليم.	وتضع	الوحدة	2 
السياقات	والسياسات	املتعلقة	بالحصة	املخصصة	للتعليم	
في	امليزانية،	وتثبت	كيف	أن	غياب	املخصصات	في	امليزانية	
الحكومية	للتعليم	قد	أدت	إلى	رداءة	نوعية	التعليم،	كما	

تحدد	أهمية	توسيع	تمويل	التعليم	لتحسين	الجودة،	وتتناول	
مجاالت	أخرى	لتمويل	التعليم،	مثل	إنفاق	األسر	على	التعليم	
واالتجاهات	نحو	الخصخصة.	وتدفع	القارئ	لتنفيذ	العمليات	
الحسابية	األساسية	وتجزئة	امليزانية	اإلجمالية	لتحديد	املبلغ	

الذي	ينفق	على	التعليم	وكذلك	فهم	مصادر	التمويل.

زيادة	حجم	امليزانية	الحكومية	العامة:	بعض	الدول	تنفق	-	2
بالفعل	حصة	معقولة	من	ميزانياتها	على	التعليم،	والعديد	
من	البلدان	هي	قريبة	من	املعايير	املعترف	بها	دولًيا.	وفي	هذه	
الحاالت،	فما	الذي	نتوقعه	وبشكل	معقول	في	تعبئة	املوارد	
املحلية،	وفي	كثيٍر	من	األحيان،	يكون	الجواب	هو:	الكثير	

منها.	ففي	العديد	من	البلدان	يكون	حجم	ميزانية	الحكومية	
عموًما	أصغر	بكثير	مما	كان	يمكن	أو	ينبغي	أن	يكون.	وفي	

هذه	الحاالت،	يمكن	لخطوات	بسيطة	لزيادة	حجم	امليزانية	
أن	تزيد	بشكل	كبير	من	املوارد	املحلية	املتاحة	للتعليم،	
على	وجه	التحديد	عن	طريق	زيادة	اإليرادات	الضريبية.	

والوحدة	3	تساعد	الناشطين	في	مجال	التعليم	على	اكتساب	
فهٍم	أعمق	للقضايا	الضريبية	وكيفية	العمل	مع	مناصرة	
العدالة	الضريبية	لزيادة	املوارد	املحلية	من	أجل	التعليم.

زيادة	الحساسية	والوعي	تجاه	ميزانية	التعليم:	تغفل	أرقام	-	3
اإلنفاق	على	التعليم	التفاصيل	الحاسمة	فيما	يتعلق	بدعم	
ا،	واملساعدة	في	تحسين	

ً
امليزانية	للفئات	األكثر	فقًرا	وتهميش

فرص	الحصول	على	التعليم	الجيد	للجميع.	والوحدة	4	تساعد	
الناشطين	في	مجال	التعليم	على	التركيز	على	الكيفية	التي	يعمل	
فيها	اإلنفاق	على	تصحيح	هذا	التفاوت	وكيف	أنه	يلعب	دوًرا	
.
ً
رئيسًيا	في	املساعدة	على	بناء	وتشكيل	مجتمعات	أكثر	عدال

زيادة	تدقيق	املواطنين	مليزانية	التعليم:	يعد	دور	املواطنين	-	4
واملجتمع	املدني	في	رصد	امليزانيات	الحكومية	واإلنفاق	وممارسة	

الضغط	لضمان	املساءلة،	أمًرا	بالغ	األهمية.	والوحدة	5 
تركز	على	فهم	ملاذا	أن	املساءلة	حول	امليزانية	تعد	واحدة	من	
أقوى	األدوات	في	إعمال	الحق	في	التعليم،	وكيفية	مساءلة	

الحكومات	بشأن	االلتزامات	باإلنفاق	من	خالل	تتبع	امليزانية.

سوف	يساعد	هذا	الدليل	نشطاء	التعليم	لفهم	هذه	املجاالت	
األربعة،	والتعرف	على	أهم	الجوانب	للم�ضي	قدًما	في	سياق	

بالدهم،	من	املستوى	الوطني	إلى	املستوى	املحلي.

لالستفسار	أو	ملزيٍد	من	املعلومات	حول	هذا	الدليل	أو	عمل	الحملة	
العاملية	للتعليم	في	تمويل	التعليم	املحلي،	ُيرجى	االتصال	بأمانة	

 الحملة	العاملية	للتعليم:	
.http://www.campaignforeducation.org/en/contact-us
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الوحدة 1: فهم امليزانية

ملخص:
تقدم	هذه	الوحدة	فكرة	عن	عمليات	امليزانية	الحكومية	والفاعلين	

فيها	واملصطلحات،	وتهدف	إلى	بناء	املعرفة	حول:

●● أهمية	االشتراك	واالنخراط	بعمليات	وضع	امليزانيات	

●● االرتباط	بين	امليزانيات	وحقوق	اإلنسان	

●● الجهات	الفاعلة	املعنية	في	وضع	امليزانيات	وإنفاقها	

●● دورة	امليزانية	

●● وثائق	امليزانية	

●● تصنيف	امليزانية	

بنهاية هذه الوحدة ستتمكنون من:
●● تحديد	الجهات	الرئيسية	املشاركة	في	وضع	ميزانية	التعليم	وإنفاقها	في	بلدكم.	

●● تحديد	املراحل	الرئيسية	في	دورة	امليزانية	في	بلدكم.	

●● فهم	كيفية	الوصول	إلى	الوثائق	الرئيسية	للميزانية	في	بلدكم.	

●● التعرف	على	تصميم	ومحتوى	ميزانية	بلدكم	وكيفية	استخراج	املعلومات	املفيدة	منها.	

●● تحديد	املجاالت	ذات	األولوية	إلنفاق	حكومتكم	على	التعليم	كما	وردت	في	امليزانية.	

●● تحديد	القضايا	املتعلقة	بميزانية	التعليم	في	بلدكم.	

يجب االطالع على محتوى هذه الوحدة قبل الشروع في بقية الوحدات.





1- ملاذا تبرز أهمية االنخراط في عمليات 
وضع امليزانيات؟

تعد	امليزانيات	الوسيلة	املهمة	التي	تقوم	من	خاللها	الحكومات	
بواجبها	في	ضمان	الحق	في	التعليم،	وتعد	من	الوثائق	الحكومية	

العامة	املهمة	التي	تحدد	أولوياتها	والتزاماتها؛	حيث	تقترح	الحكومة	
مقدار	اإليرادات	التي	تخطط	لجمعها	وكيفية	التخطيط	الستخدام	

هذه	األموال	لتلبية	االحتياجات	امللحة	في	البالد،	كتعزيز	األمن	
وتحسين	الرعاية	الصحية	والتخفيف	من	حدة	الفقر.	وعمليات	

وضع	امليزانية	هي	سياسية	وتقنية	لها	آثار	بعيدة	املدى	على	
املواطنين،	ويجب	أن	تخضع	امليزانية	الوطنية	للتدقيق	والنقاش	

على	نطاق	واسع.	ويلعب	املجتمع	املدني	دوًرا	حيوًيا	في	ضمان	وجود	
تدقيق	مستقل	للميزانيات	الحكومية	واإليرادات	واإلنفاق	على	

التعليم	يتطلب	إشراك	املواطنين	في	جميع	مراحل	العملية-	من	
تخصيص	اإليرادات،	ووضع	امليزانية	واإلنفاق،	ليمثل	اإلنفاق	

الفعلي-	وعلى	جميع	مستويات	الحكومية،	من	املستوى	املحلي	إلى	
املستوى	الوطني.	ويمكن	للمجتمع	املدني	والناشطين	اآلخرين	في	

مجال	التعليم	أن	يساعدوا	في	تحسين	سياسات	امليزانية	من	خالل	
توفير	املعلومات	حول	االحتياجات	واألولويات	العامة	من	خالل	

عالقاتهم	مع	املجتمعات	املحلية،	وضمان	تحقيق	أفضل	استهداف	
للمناطق	األشد	احتياًجا،	والعمل	بالتعاون	مع	املشرعين	ومدققي	
الحسابات	ووسائل	اإلعالم،	ويمكن	للجمهور	أن	يلعب	دوًرا	مهًما	
في	املساءلة	التنفيذية	لكيفية	استخدام	املوارد	العامة.	وتتضمن	
الوحدة	)5(	عملية	تدقيق	املواطنين	مليزانيات	التعليم	بالتفصيل.

املربع 4. حقوق اإلنسان وامليزانيات
تحدد	املادة	2	من	العهد	الدولي	الخاص	بالحقوق	

االقتصادية	واالجتماعية	والثقافية	التزامات	
الحكومات	لتمكين	إعمال	الحقوق:

● ● تتعهد	كل	دولة	طرف	في	هذا	العهد	بأن	تتخذ،	بمفردها		
وعن	طريق	املساعدة	والتعاون	الدوليين،	وال	سّيما	على	

الصعيدين	االقتصادي	والفني،	وبأق�ضى	ما	تسمح	به	مواردها	
املتاحة،	ما	يلزم	من	خطوات	لضمان	التمتع	الفعلي	التدريجي	

بالحقوق	املعترف	بها	في	هذا	العهد،	سالكة	إلى	ذلك	جميع	
السبل	املناسبة،	وخصوًصا	سبيل	اعتماد	تدابير	تشريعية.

● ● تتعهد	الدول	األطراف	في	هذا	العهد	بأن	تضمن	جعل	ممارسة		
الحقوق	املنصوص	عليها	في	هذا	العهد	بريئة	من	أي	تمييز	
بسبب	العرق،	أو	اللون،	أو	الجنس،	أو	اللغة،	أو	الدين،	
أو	الرأي	سياسًيا	أو	غير	سيا�ضي،	أو	األصل	القومي	أو	

االجتماعي،	أو	الثروة،	أو	النسب،	أو	غير	ذلك	من	األسباب.3

وحتى	عندما	تكون	موارد	الدولة	محدودة،	فهي	ملزمة	
بوضع	األولويات	لاللتزامات	العاجلة،	مثل	التعليم	للجميع	
دون	تمييز،	وتكريس	املوارد	الالزمة	وتوفير	التعليم	املجاني	
االبتدائي،	وتدريجًيا	مجانية	التعليم	الثانوي	والعالي،	األمر	
الذي	يتطلب	خطوات	فورية	تصاعدية	-	وليست	تنازلية	-	

ملساعدة	املواطنين	لكي	يدركوا	تماًما	حقهم	في	التعليم.

ويمكن	للطريقة	التي	تقوم	الحكومات	من	خاللها	برفع	اإليرادات	
وااللتزام	باإلنفاق	أن	تؤثر	على	املجموعات	املختلفة	بشكل	
مختلف،	وغالًبا	ما	ُيثقل	كاهل	الفقراء	بشكل	مفرط	خالل	
األعباء	الضريبية	غير	العادلة،	أو	من	خالل	اإلنفاق	غير	

املشروع	الذي	يمكن	أن	يهمش	بعض	الفئات	إلى	أبعد	حد.	
وعلى	سبيل	املثال،	ومن	قبيل	املفارقة	وفي	كثيٍر	من	األحيان	ال	
يتم	تخصيص	أي	موارد	من	امليزانية	لألطفال	غير	امللتحقين	

باملدارس	أو	األطفال	ذوي	اإلعاقة،	الذين	ليس	لديهم	إمكانية	
الحصول	على	التعليم.	وهذا	مجرد	مثال	واحد	للميزانيات	

التي	لم	تحدد	أولوياتها	بما	يتناسب	مع	االحتياجات.	وفي	كثيٍر	
من	األحيان،	الجماعات	التي	تحتاج	إلى	قدر	أكبر	من	الدعم	

الحكومي	يحصلون	على	دعم	أقل،	ويتحملون	مثل	هذه	
األعباء	بصورة	أشد	ظلًما	من	خالل	الطريقة	التي	يتم	بها	جمع	
موارد.	وثمة	نهج	آخر	هو	استخدام	امليزانية	لتصويب	أخطاء	
طويلة	األمد.	مثال،	تخصيص	املوارد	املباشرة	للمجموعات	

املحرومة	تاريخًيا.	ولتنفيذ	الحق	في	التعليم	بفعالية،	
على	الدول	أن	تتعهد	بتخصيص	نسبة	كافية	من	امليزانية	

ال	 الوطنية	للتعليم	وأن	يتم	استخدام	هذه	األموال	بشكل	فعَّ
ومنصف	لضمان	التعليم	للجميع	وللتعاطي	مع	مسألة	عدم	

املساواة	)املوقع	اإللكتروني	ملشروع	الحق	في	التعليم(.

3	ملزيد	من	املعلومات،	راجع	بالبيرغ	وهوفباور	2014.
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2- من يضع امليزانيات وينفقها؟

تعد	عملية	فهم	كيفية	وضع	امليزانيات	ومن	يسيطر	على	التخطيط	
أو	اإلنفاق	املفتاح	لنجاح	املناصرة	ومساءلة	الحكومات.	ولذلك،	من	

املهم	جًدا	أن	نفهم	كيف	تعمل	الحكومة	على	مختلف	املستويات	
)املستوى	الوطني	واإلقليمي	وعلى	مستوى	املناطق	واملدارس(	

وكيف	تتصل	هذه	ببعضها	البعض،	ومستويات	صنع	القرارات.

والفرق	بين	النظام	املركزي	أو	الالمركزي	مهم	لهذا	الفهم.	ففي	
العديد	من	البلدان،	تقترن	الديمقراطية	بالالمركزية،	مما	يقرب	
امليزانية	أكثر	من	املجتمعات	املحلية.	وهذا	يختلف	عن	النظام	
املركزي،	حيث	تتركز	السلطة	على	املستوى	الوطني	املركزي	أو	
الوزارة	التي	تقرر	كيفية	استخدام	املوارد	من	خالل	النظام	
	إلى	مستوى	املرافق.	وفي	النظام	املركزي،	فإن	التأثير	

ً
وصوال

الوحيد	للمجتمع	املدني	يمكن	أن	يكون	على	املستوى	املحلي	
لضمان	إنفاق	املال	بشكل	جيد.	وفي	هذه	الحالة،	تسعى	املناصرة	
لتحسين	مخصصات	امليزانية،	أو	لزيادتها	لدعم	برامج	محددة،	

وتنفذ	عملية	املناصرة	في	هذه	الحالة	على	الصعيد	الوطني.

وفي	النظام	الالمركزي،	تنقل	السلطة	من	املركز	إلى	املناطق	أو	
األقاليم،	بهدف	خلق	مزيد	من	الحكم	الذاتي.	وبعض	البلدان	

تتبنى	الفيدرالية	حيث	ينقسم	اتخاذ	القرارات	بين	املركز	
واملحافظات.	وتتخذ	الدول	األخرى	قرارات	التخصيص	على	

الصعيد	املركزي،	مع	مسؤولية	تنفيذ	المركزية.	والبعض	اآلخر	ال	
تزال	لديها	توليد	المركزي	للدخل	)لدرجة	ما(،	وكذلك	اإلنفاق.

وهذا	قد	يعني	ربط	ثالثة	مستويات	)كما	هي	الحال	في	غانا(،	
أو	أربعة	مستويات	)كما	هي	الحال	في	إثيوبيا(	أو،	في	حالة	

الهند	أو	باكستان،	أي	الربط	عبر	القرى	واألحياء	واملقاطعات	
واملحافظات	)باكستان(	أو	الواليات	)الهند(،	والحكومة	الوطنية.	

وعندما	يتعلق	األمر	بتخصيص	واستخدام	املوارد	العامة،	
فلكل	مستوى	صالحيات	صنع	القرار	أطراف	ذات	عالقة	خاصة	

به،	ولكل	مستوى	أيًضا	صلة	خاصة	مع	الهياكل	الوطنية.

وفي	بعض	الحاالت،	بعض	املهام	املعينة	-	على	سبيل	املثال،	رعاية	
وتعليم	الطفولة	املبكرة	–	تكون	ضمن	حالة	الالمركزية	بشكل	

كامل،	كما	تتفاوت	نوعية	وقدرة	النظم	الالمركزية	من	بلد	إلى	آخر.	
ففي	العديد	من	البلدان،	غالًبا	ما	تنشأ	مشاكل	تتعلق	باإلنفاق	

على	التعليم	على	املستوى	الالمركزي.	ويمكن	أن	يحدث	هذا	حتى	
لو	كان	التخطيط	على	املستوى	الوطني	واإلنفاق	ذا	فعالية؛	حيث	
تفتقر	السلطات	املحلية	أحياًنا	للقدرة	على	إنفاق	األموال	بشكل	
ال.	كما	قد	تحدث	حاالت	الفساد	على	املستوى	املحلي.	ومع	 فعَّ
ذلك،	ففي	حين	يمكن	أن	تعمل	الالمركزية	على	تعقيد	عملية	
رصد	امليزانيات	على	املستوى	الوطني،	إال	أنها	قد	تخلق	فرًصا	

للمشاركة	التشريعية	املحلية	وتسهم	في	زيادة	مشاركة	املواطنين.

ويعتمد	مدى	انخراط	املجتمع	املدني	مع	الجهات	الفاعلة	الرئيسية	
في	مختلف	املستويات	على	مستوى	الالمركزية	الحكومية	في	

البالد،	والتي	لديها	السلطة	على	مستويات	مختلفة	من	النظام	
لوضع	امليزانية	واإلنفاق.	وهذا	هو	سبب	أهمية	أن	نفهم	مسؤولية	

مختلف	الجهات	الفاعلة	على	مختلف	املستويات.	فكلما	زادت	
مركزية	اإلدارة،	خاصة	إذا	تم	وضع	امليزانية	على	املستوى	دون	
الوطني،	تزداد	أهمية	التعامل	مع	عمليات	امليزانيات	الحكومية	

املحلية؛	حيث	سيزيد	ذلك	من	فرص	التأثير	املباشر.

وتعمل	معظم	التحالفات	الوطنية	في	الحملة	العاملية	للتعليم	من	
خالل	الدوائر	االنتخابية	املوسعة،	مما	يعني	أن	بعض	أعضائها	

يشاركون	على	املستوى	الوطني	وغيرهم	على	مستوى	املناطق.	فتلك	
التي	تعمل	على	املستوى	الوطني/في	العاصمة	تنخرط	في	املقام	األول	
مع	صناع	القرار	في	الحكومة	الوطنية	واملسؤولين	واألطراف	املعنية،	
ووسائل	اإلعالم	الوطنية.	وهذا	النوع	من	العمل	يسعى	للتأثير	على	
املستوى	الكلي	على	الرغم	من	أنه	قد	يترتب	إجراء	البحوث	بشأن	
القضايا	التي	تحدث	أو	تؤثر	على	السياسات	أو	تقديم	الخدمات	
العامة	على	مستوى	املناطق.	وفي	املقابل،	توجد	منظمات	املجتمع	
املدني	وغيرها	من	أعضاء	التحالف	التي	تعمل	على	مستوى	املناطق	

أو	املستوى	املحلي	وعادة	خارج	العاصمة.	ومعظم	املجموعات	
العاملة	في	هذا	املستوى	تسعى	ملراقبة	السياسات	وتنفيذ	امليزانية	

والتأثير	على	املسؤولين	عن	تنفيذها	أو	تفعيل	آليات	الرقابة	املحلية.	
وفي	النظم	الفيدرالية،	قد	تحاول	أيًضا	التأثير	على	سياسات	

الدولة.	وتعد	محاولة	ربط	العمل	الوطني	مع	عمل	املناطق	عملية	
معقدة،	يرافقها	تحليل	االلتزامات	الوطنية	وتدفق	األموال،	وكيفية	
إنفاق	املال	وتسربه	وإساءة	استخدامه؛	ومن	ثم	فإن	فهم	الروابط	
بين	امليزانيات	على	مختلف	املستويات	يقدم	فهًما	أفضل	للنظام،	

ويثري	ثقافة	املنظمات	بشأن	املناصرة	ألجل	ميزانية	التعليم.
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3- دورة امليزانية

لكل	بلد	ميزانية	خاصة	به	تعكس	تنظيم	السلطة	
التنفيذية	وصالحيات	السلطة	التشريعية،	واستقالل	

وفعالية	املؤسسات	الرقابية	في	ذلك	البلد.

وهناك	عدٌد	من	املراحل	في	عملية	امليزانية	تلتزم	بها	
معظم	الحكومات	)على	األقل	إلى	حٍد	ما(.

الشكل1: ملخص ملراحل دورة املوازنة ووثائقها

الوثائق األساسية �� امل��انية:
مق��ح السلطة التنفيذية 

والتقار�ر ال�� تدعم املق��ح
صاغية امل��انية:
تقوم السلطة التنفيذية بصياغة

مسودة امل��انية

الوثائق األساسية �� امل��انية:
تقار�ر التدقيق الصادرة 

عن ��نة التدقيق 
ال�شر�عية

املراقبة واإلشراف ع�� امل��انية:
يتم تدقيق حسابات امل��انية 

ومراجعة النتائج من قبل املشرع�ن، 

واجراءات السلطة التنفيذية 

لتصو�ب نتائج التدقيق

تنفيذ امل��انية:
تقوم السلطة التنفيذية بجمع 

اإليرادات وإنفاق األمول حسب 

ا��صصات �� القانون

الوثائق األساسية �� امل��انية:
تقار�ر خالل ومنتصف 

و��اية السنة 
ومالحق امل��انية

امل��انية: قانون امل��انية:
تقار�ر ال��نة ال�شر�عية 

حول امل��انية

إقرار امل��انية:
تقوم السطلة ال�شر�عية 

بمراجعة و�عديل 

امل��انية ومن ثم س��ا 

ع�� ش�ل قانون.

٢

٣

١

٤
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املرحلة 1: صياغة امليزانية
تبدأ	املرحلة	األولى	من	دورة	امليزانية	عندما	تصوغ	السلطة	

التنفيذية	امليزانية	السنوية،	بما	في	ذلك	سقف	اإلنفاق،	ووضع	
املغلف	املالي	)أي	املبلغ	اإلجمالي	لألموال	الحكومية	املتاحة	
مليزانية	ذلك	العام(.	وعادة،	يقوم	مكتب	امليزانية	في	وزارة	

املالية	بتنسيق	وصياغة	وطلب	املعلومات	من	الدوائر	واقتراح	
املقايضات	الالزمة	لتتناسب	مع	تنافس	األولويات	الحكومية	في	

مجاميع	نفقات	املوازنة.	وتستند	توقعات	امليزانية	في	جزء	منها	على	
معلومات	حول	االقتصاد	واالفتراضات	عن	مساره	املستقبلي،	

كالنمو	االقتصادي	املتوقع	والتضخم	ومستويات	البطالة،	ويتم	
هذا	األمر	عادة	وراء	األبواب	املغلقة،	ولكن	قد	تقوم	السلطة	

التنفيذية	بإصدار	وثيقة	للمناقشة	أو	ملحة	عامة	عن	امليزانية،	
ولكن	بشكل	عام	ال	تتمكن	السلطة	التشريعية	أو	املجتمع	املدني	
من	الوصول	بشكل	مباشر	لهذه	املرحلة	من	العملية.	ومع	ذلك،	

نادًرا	ما	توضع	امليزانية	من	الصفر.	لذلك،	يمكن	توقع	أجزاء	
كبيرة	من	امليزانية	مقدًما،	بما	في	ذلك	ميزانية	التعليم.	ومن	

ح	أن	تشمل	تغييرات	كبيرة	على	 رجَّ
ُ
حيث	اإليرادات،	فمن	غير	امل

النظام	الضريبي	القائم.	وعادة	ما	تتضمن	تغييرات	أكثر	تواضًعا،	
مثل	تعديل	آثار	التضخم	والتغييرات	تطال	عتبة	الضريبة.

املرحلة 2: إقرار امليزانية
تتم	لدى	مناقشة	امليزانية	من	قبل	السلطة	التشريعية،	

وسنها	كقانون.	وخالل	هذه	املرحلة	تقوم	الهيئات	التشريعية	
بمراجعة	وتعديل	واعتماد	امليزانية.	ويتفاوت	مدى	انخراط	

السلطة	التشريعية	حسب	البلد	)أي	إذا	كان	النظام	
برملاني	أو	رئا�ضي(،	وصالحيات	السلطات	التشريعية	

وفًقا	للدستور.	وفي	العديد	من	البلدان،	يكون	للسلطة	
التشريعية	تأثير	أقل	على	العائدات	مقارنة	مع	اإلنفاق.

املرحلة 3: تنفيذ امليزانية
خالل	مرحلة	التنفيذ،	تصدر	العديد	من	الحكومات	تقارير	خالل	
العام	تتضمن	املصروفات	واإليرادات،	إلظهار	التقدم	املحرز	نحو	
أهداف	امليزانية؛	علًما	بأن	مستوى	التفاصيل	وتوقيت	املعلومات	

املقدمة	يختلفان	من	بلٍد	إلى	آخر.	وكثيرا	ما	تقدم	السلطة	التنفيذية	
ميزانية	تكميلية	للمجلس	التشريعي،	واقتراح	تعديالت	على	

امليزانية	خالل	السنة،	وتنتج	أرقاًما	منقحة	لنفقات	امليزانية.	رغم	
أنه	نادًرا	ما	يتم	تعديل	سياسات	اإليرادات	في	منتصف	العام.

املرحلة 4: الرقابة واإلشراف على امليزانية
تشمل	املرحلة	النهائية	في	دورة	امليزانية	عدًدا	من	األنشطة	

الحكومية	لتقييم	كيفية	إنفاق	امليزانية،	وهذه	املرحلة	تمثل	
فرصة	ثمينة	ملنظمات	املجتمع	املدني	ومجموعات	رصد	
امليزانية	للحصول	على	معلومات	حول	فعالية	املبادرات	

املتعلقة	بامليزانية،	وكذلك	تعزيز	املساءلة	عن	طريق	تحديد	
فيما	إذا	كانت	فروع	السلطة	التشريعية	والتنفيذية	تستجيب	

بشكل	مناسب	لنتائج	تقارير	مراجعة	وتدقيق	الحسابات.

وكل	مرحلة	من	مراحل	دورة	امليزانية	تخلق	فرًصا	مختلفة	
ملشاركة	املجتمع	املدني.	وقد	تم	شرح	هذا	األمر	وتوضيحه	في	
الوحدة	)5(،	والتي	تناقش	دور	املواطنين	في	تدقيق	امليزانية.
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4- وثائق امليزانية

تو�ضي	املمارسات	الدولية	الجيدة	أن	تقوم	الحكومات	بنشر	ثمانية	
تقارير	حول	امليزانية،	أربعة	منها	تتعلق	بالصياغة	واعتماد	مراحل	

عملية	امليزانية:	بيان	ما	قبل	امليزانية،	امليزانية	املقترحة	وإقرار	
امليزانية،	وميزانية	املواطنين.	وتتعلق	التقارير	املتبقية	بتنفيذ	

الحكومة	واإلشراف	على	امليزانية	-	تقارير	خالل	ومنتصف	ونهاية	
السنة	وتقرير	مراجعة	وتدقيق	الحسابات.	ومن	الناحية	املثالية،	

ينبغي	تمكين	املواطنين	من	االطالع	على	جميع	وثائق	امليزانية.

ومع	ذلك،	وفي	الواقع،	فهذا	األمر	معقد	في	بعض	البلدان	مقارنة	
مع	غيرها.	وفي	السنوات	األخيرة،	كان	هناك	دفع	نحو	حكومات	أكثر	
انفتاًحا،	وزيادة	التركيز	على	قضايا	الشفافية	واملشاركة	واملساءلة	

واملحاسبة.	وقد	أدى	ذلك	إلى	تحول	واضح	في	كمية	املعلومات	
املتاحة	للجمهور	وميزانية	أكثر	شفافية	ومحاسبة	لإلنفاق.	وهناك	

اآلن	حق	الحصول	على	املعلومات	في	ما	يقارب	من	100	دولة،	
	من	12	عام	1990	Right2INFO.org((.	وقد	وجد	مؤشر	

ً
بدال

املوازنة	املفتوحة	لشراكة	املوازنة	الدولية	IBP،	والذي	يستعرض	
حالة	شفافية	املوازنة	واملشاركة	في	108	دولة،	زيادة	ثابتة	في	

شفافية	امليزانية	على	أساس	سنوي	)IBP،	2015(.	وقد	لوحظت	
نفس	االتجاهات	في	التقرير	السنوي	لرصد	اإلنفاق	الحكومي،	

الذي	أشار	إلى	توفر	ثلث	املعلومات	من	الوثائق	الحكومية	
الرسمية	في	البلدان	منخفضة	ومتوسطة	الدخل	ليتم	تحليلها	

عام	2015	مقارنة	بعام	2011	)رصد	اإلنفاق	الحكومي،	2015(.

وفي	بعض	الحاالت،	فإن	االتجاهات	في	فتح	امليزانيات	أمام	
الجمهور	تكون	مثيرة	لإلعجاب.	ففي	أمريكا	الالتينية،	على	

سبيل	املثال،	هناك	اآلن	عدٌد	من	املواقع	اإللكترونية	املعنية	
بالشفافية،	موقع	وزارة	املالية	واالقتصاد	في	السلفادور	والبرازيل	

وبيرو،	توفر	املعلومات	للمواطنين	في	الوقت	املناسب	حول	
تخطيط	وتنفيذ	امليزانية	)موقع	البنك	الدولي(.	ولكن	العديد	

من	البلدان	ال	تزال	متخلفة	عن	الركب؛	حيث	تحد	الحكومات	
من	فرص	حصول	املواطنين	على	معلومات	امليزانية	الرسمية	
أو	االنخراط	في	عملية	وضع	امليزانية.	وفي	بعض	البلدان	ذات	

امليزانيات	الالمركزية،	من	الصعب	للغاية	الحصول	على	معلومات	
امليزانية	–	ويصعب	معرفة	ما	تم	إنفاقه	على	املستويات	املحلية.

األمر	ال	يتعلق	فقط	بما	إذا	كانت	الحكومات	تنشر	وثائق	
امليزانية	أو	تشرك	الجمهور	في	وضع	امليزانية،	ولكن	أيًضا	كيفية	

الوصول	إليها	وقراءة	املعلومات	ومدى	وضوح	امليزانية.	ففي	
كثيٍر	من	األحيان،	ال	توفر	الحكومات	معلومات	كافية	لتمكين	

املواطنين	من	الربط	بين	املدخالت	واملخرجات،	والنتائج	
واإلنجازات،	الضرورية	لتتبع	فعالية	اإلنفاق.	وقد	يكون	هناك	

أيًضا	نقٌص	في	املعلومات	عن	كيفية	اإلنفاق	فيما	يتعلق	بالفئات	
املختلفة	)كاألطفال	ذوي	اإلعاقة(	أو	املواقع	الجغرافية.

وقبل	قيام	نشطاء	التعليم	بتحليل	امليزانية،	عليهم	جمع	
املعلومات.	يقدم	التمرين	1	والتمرين	2	بعض	املمارسات	الجيدة	

في	التعامل	مع	وثائق	امليزانية	واستنباط	املعلومات	منها.
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التمرين 1. الوصول إلى معلومات امليزانية
الهدف

الوصول	إلى	معلومات	امليزانية.

النشاط
الخطوة 1:	الدخول	إلى	املواقع	الحكومية

املكان	األول	للبحث	عن	معلومات	امليزانية	هو	اإلنترنت،	زيارة	موقع	وزارة	املالية	والخزينة	)أو	إحدى	وحداتها،	كمكتب	وحدة	امليزانية(.	وأسهل	طريقة	للقيام	بذلك	هي	
طباعة	“ميزانية	]اسم	البلد[”	في	محرك	البحث	وتتبع	الروابط	الحكومية.

ومن	الناحية	النظرية،	وزارة	املالية	هي	املسؤولة	عن	توفير	املعلومات	للجهات	التشريعية	والجمهور	عن	امليزانيات	بصورة	سهلة	الوصول.	في	الواقع،	ال	تنتج	الحكومات	
دائًما	معلومات	امليزانية	بشفافية	يسهل	الوصول	إليها.

الخطوة 2:	إذا	لم	يتم	العثور	على	معلومات	امليزانية	على	اإلنترنت

إذا	لم	يتم	نشر	الوثائق	عبر	اإلنترنت،	يمكن	االتصال	بوزارة	املالية	أو	وزارة	التربية	والتعليم	لطلب	معلومات	امليزانية.

الخطوة 3:	الوصول	للمعلومات	التكميلية

يمكن	زيارة	مواقع	أخرى	للعثور	على	معلومات	تكميلية	لتحليل	امليزانية،	على	سبيل	املثال،	تمويل	بعض	البرامج	أو	الخطط	القطاعية.

تشمل	مصادر	املعلومات	اإلضافية:

● ● البنك	املركزي	واملكتب	املركزي	لإلحصاء	-	معلومات	امليزانية	واملعلومات	املالية	األخرى.	

● ● املدقق	العام	-	حسابات	مراجعة	سابقة.	

● ● 	عن	ميزانية	قطاع	التعليم.	
ً
وزارة	التربية	والتعليم	)أو	مكتب	امليزانية	في	الوزارة(	–	معلومات	أكثر	تفصيال

● ● الجهات	املانحة	الثنائية	ومتعددة	األطراف	-	الستكمال	املعلومات	عن	اإلنفاق	ومعلومات	عن	امليزانيات.	

● ● خطط	قطاع	التعليم	-	فهم	التزامات	امليزانية.	

● ● الشراكة	العاملية	للتعليم،	املجموعات	التعليمية	املحلية	أو	نهج	آليات	تنسيق	قطاع	التعليم	)SWAp(	ملعلومات	امليزانية.	

تحدي جمع املعلومات
ال	 في	كثيٍر	من	البلدان،	هناك	عقبات	أمام	جمع	معلومات	حول	امليزانية.	ودرجة	الصعوبة	في	العثور	على	املعلومات	تحدد	مدى	قيام	الناشط	التعليمي	بإجراء	تحليل	فعَّ

للميزانية.	فحين	ال	يمكن	العثور	على	الوثائق	واملعلومات	الالزمة	لتحليل	املوازنة،	يجب	الكفاح	للم�ضي	قدما!

وقد	يكون	هناك	عدٌد	من	التحديات	عند	محاولة	الحصول	على	املعلومات	امليزانية،	مثل:

● ● غياب	قانون	الحق	في	الحصول	على	املعلومات	

● ● عدم	وجود	بيانات	ميزانية	دقيقة	مناسبة؛	

● ● عدم	وجود	بيانات	موزعة	بطريقة	مفيدة	)بيانات	مفصلة:	يتم	تقسيمها	حسب	العمر،	الجنس،	أو	غيرها	من	الخصائص(؛	

● ● انعدام	الشفافية،	و	

● ● عدم	وجود	آليات	مؤسسية	ملشاركة	الجمهور.	

فإذا	تعذر	الوصول	للمعلومات،	فيمكن	البدء	باملناصرة	بدفع	الحكومة	لنشر	مزيد	من	معلومات	امليزانية	وبصورة	أكثر	شفافية.	وفي	هذه	الحالة،	يجب	توحيد	الجهود	مع	
الشركاء	أو	الجماعات	الذين	يعملون	في	حمالت	الحق	في	الحصول	على	املعلومات	والشفافية	لتحسين	توفر	البيانات	والشفافية.
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تكييف التمرين ملالءمة ورشة العمل
الخيار1:	اطلب	من	املشاركين	البحث	عن	معلومات	امليزانية	لبلدهم	قبل	االجتماع.	قم	بتقسيمه	ملجموعات	صغيرة	لتبادل	اآلراء	ومناقشة	النتائج	التي	توصلوا	إليها.	
في	السياق	الدولي،	يمكن	للمشاركين	إما	العمل	في	مجموعات	للبلد	الواحد	لجمع	ومناقشة	النتائج	التي	توصلوا	إليها	أو	في	مجموعات	مختلطة	للبالد	ملقارنة	النتائج	في	

سياقات	مختلفة.

الخيار2:	إذا	تمكن	املشاركون	من	الوصول	إلى	اإلنترنت	أثناء	جلسة	التدريب،	فيمكنهم	العثور	على	معلومات	امليزانية.	ويجب	فهم	التحديات	املختلفة	للحصول	على	
امليزانيات	في	البلدان	املختلفة	أثناء	التدريب.	والوقت	الالزم	لتنفيذ	هذا	التمرين	يعتمد	على	توافر	الوثائق	-	بعض	البلدان	لديها	الكثير	من	املعلومات	يمكن	الوصول	إليها	
	للعمل	عليها(،	وغيرها	من	البلدان	أقل	من	ذلك	بكثير.	فيجب	السماح	لبعض	املشاركين	بمزيٍد	من	التقدم	عن	غيرهم.	وقد	ترغب	في	تعيين	

ً
بسهولة	)تتطلب	وقًتا	طويال

مسهل	)أو	مشاركين	من	ذوي	الخبرة(	في	كل	مجموعة	من	املجموعات	لدعم	)ولكن	ليس	قيادة(	العملية.

أسئلة إضافية للمناقشة
● ● هل	كان	من	السهل	العثور	على	معلومات	عن	ميزانية	بلدك؟	

● ● ما	هي	املواقع	التي	قمت	بزيارتها	للعثور	على	املعلومات	الحكومية	حول	امليزانية؟	

● ● ما	هي	املواقع	التي	قمت	بزيارتها	للعثور	على	معلومات	تكميلية	بشأن	امليزانية؟	

● ● ما	هي	الخطوات	التي	تعتقد	أن	على	الحكومة	اتخاذها	لجعل	املعلومات	في	امليزانية	سهلة	املنال؟	

● ● ما	مدى	سهولة	فهم	املعلومات	على	موقع	الحكومة؟	

● ● ما	الذي	برأيك	يمكن	عمله	لجعل	املعلومات	أسهل	للفهم؟	

5- تصنيفات امليزانية

ال	 ُيعّد	تصنيف	امليزانية	من	اللبنات	األساسية	لنظام	فعَّ
إلدارة	امليزانية،	ويحدد	طريقة	تسجيله	ورفع	التقارير،	وله	
تأثيٌر	مباشر	على	الشفافية	واالتساق	في	امليزانية.	وتصنيف	
املوازنة	الصحيح	مهٌم	لصياغة	السياسات	وتحليل	األداء	

وتخصيص	املوارد	بكفاءة	بين	القطاعات،	وضمان	االمتثال	
ملوارد	امليزانية	املعتمدة	من	قبل	املجلس	التشريعي.

وهناك	عدٌد	من	الطرق	لتصنيف	امليزانيات	
)جاكوبس،	هيليس،	وبويللي2009(:

● ● التصنيف اإلداري:	يحدد	الجهة	املسؤولة	عن	إدارة	األموال		
العامة	كوزارة	التربية	والتعليم،	أو	على	مستوى	أدنى،	إدارات	

التعليم	االبتدائي،	وعلى	مستوى	أقل	من	ذلك،	املدارس.

● ● التصنيف الوظيفي:	ينظم	أنشطة	الحكومة	وفًقا	للمقاصد		
واألهداف	العريضة	)كالتعليم(.	وهي	مستقلة	عن	الهيكل	
اإلداري	أو	التنظيمي	للحكومة.	ومثل	هذا	التصنيف	مفيٌد	
بشكل	خاص	في	تحليل	تخصيص	املوارد	بين	القطاعات.

● ● التصنيف االقتصادي:	يحدد	نوع	النفقات،	كالرواتب	والسلع		
والخدمات	والنقل	ومدفوعات	الفائدة،	أو	اإلنفاق	الرأسمالي.

● ● التصنيف البرامجي:	يتطلب	تنظيم	امليزانية	حول	مجموعة		
من	البرامج	والبرامج	الفرعية،	مع	أهداف	سياسة	واضحة	

ذات	نتائج	ومخرجات.	هذا	النوع	من	التصنيف	أصبح	

	من	املدخالت.
ً
دارًجا	ألنه	يربط	التمويل	بالنتائج	بدال
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6- التحضير لعمل امليزانية: بعض 
النصائح األساسية

يقدم	هذا	الدليل	الكثير	من	األفكار	لكيفية	القيام	بأعمال	
الة.	وقبل	 امليزانية	املتعلقة	بتمويل	التعليم	بصورة	فعَّ

البدء،	من	املفيد	االطالع	على	الوعود	السياسية	األساسية	
أو	الضمانات	التشريعية	بشأن	التعليم	-	وهذا	سيساعد	
ناشطي	التعليم	لفهم	األولويات	الوطنية	وربطها	بامليزانية	

وكيفية	مساءلة	الحكومات.	وإليكم	بعض	النصائح:

فهم البيئة السياسية والقانونية واالقتصادية
● ● مراقبة	املشهد	السيا�ضي	واستراتيجيات	خطة		

املناصرة	لتحقيق	أق�ضى	قدر	من	التأثير.

● ● فهم	اإلطار	القانوني	واملؤس�ضي	للميزانية	وتوقيت	دورة	امليزانية.	

بناء القدرات في مجال تحليل امليزانية والوعي
● ● تطوير	الخبرات	التدريبية	حول	امليزانية	والتي		

يمكن	توجيهها	لزيادة	القدرة	التحليلية	واملناصرة	
ملنظمات	املجتمع	املدني	واملجالس	التشريعية.

التمرين 2. فهم ميزانية بلدك
الهدف

تعرف	املشاركين	على	ميزانية	بلدهم	والبدء	في	تحليل	املعلومات	املتاحة.

النشاط
مراجعة	وثائق	امليزانية	لبلدك	)راجع	التمرين	1(	واإلجابة	على	األسئلة	التالية:

هل	تم	تقديم	أسباب	الختيارات	امليزانية؟	وما	هي	املجاالت	ذات	األولوية	في	امليزانية؟-	1

هل	تم	تقسيم	امليزانية	لتصنيفات	وظيفية	أو	إدارية	أو	اقتصادية	)راجع	تصنيفات	امليزانية(؟-	2

هل	لدى	امليزانية	معلومات	عن	اإلنفاق	الحكومي	على	البرامج	والبرامج	الفرعية	ومزيٍد	من	املعلومات	عن	تصنيف	اإلنفاق	الحكومي	دون	مستوى	البرنامج	الفرعي؟-	3

فّرِق	امليزانية	بشكل	صحيح	بين	اإلنفاق	على	)التشغيل(	التكاليف	املتكررة	وتكاليف	)تنمية(	رأس	املال؟-	4
ُ
هل	ت

هل	امليزانية	المركزية؟	هل	هناك	ميزانية	إقليمية	و/أو	ميزانية	حسب	املنطقة؟	هل	يمكن	الوصول	إليها؟-	5

هل	بنود	امليزانية	واضحة	بما	فيه	الكفاية	ومتناسقة	عبر	اإلدارات؟-	6

هل	تحتوي	امليزانية	على	تقديرات	للسنوات	الثالث	القادمة	أم	فقط	لهذا	العام	)يمكن	مقارنة	امليزانيات	عبر	السنوات	بسهولة(؟-	7

تكييف التمرين ملالءمة ورشة العمل
على	املشاركين	التأكد	من	أن	لديهم	معلومات	امليزانية	وأن	يعملوا	في	مجموعات	صغيرة	لكل	بلد	لإلجابة	على	األسئلة	أعاله.	والغرض	هو	اطالع	املشاركين	على	نسق	

ومحتويات	موازنة	بلدهم	وتعلم	كيفية	استخراج	املعلومات	املفيدة	منها.

	من	ذلك،	يمكن	إجراء	مناقشة	جماعية	حول	تجربة	تصفح	امليزانية	لإلجابة	على	األسئلة	التالية:
ً
فليس	من	الضروري	مشاركة	اإلجابات	على	األسئلة	في	الجلسات	العامة.	وبدال

● ● ما	مدى	سهولة	العثور	على	املعلومات	التي	تحتاجونها	في	امليزانية؟	

● ● ما	هي	التحديات	التي	واجهتكم؟	

● ● ما	هي	املصطلحات	الجديدة؟	

● ● ما	الذي	يمكن	القيام	به	في	رأيكم	لجعل	امليزانية	أسهل	للفهم؟	
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● ● االستثمار	في	قدرات	وثقة	منظمات	املجتمع		
املدني	للقيام	برصد	ومراقبة	امليزانية.

● ● إنتاج	أدوات	تدريب	بسيطة	وسهلة	االستخدام		
في	متناول	الجماعات	الشعبية.

اءة مع الحكومة 
َّ
إقامة عالقات بن

والبرملان واملجتمع املدني
● ●  تعزيز	الفوائد	املحتملة	لعمل	ميزانية		

للمسؤولين	الحكوميين.

● ● إقامة	عالقات	تعاونية	مع	منظمات	املجتمع	املدني	األخرى،		
لضمان	إنشاء	الفرص	التي	تعتمد	على	قدرات	وخبرات	اآلخرين.

● ● إنشاء	عالقة	متبادلة	املنفعة	مع	الذراع	التشريعي	للحكومة.	

● ● دفع	املشاركة	الشعبية	في	عمل	امليزانية.	

إجراء مجموعة متنوعة من أنشطة عمل امليزانية
● ● ضمان	بناء	القدرات	لألنشطة	التي	تدعم	املناصرة.	

● ● ربط	تتبع	امليزانية	واملناصرة	من	املستوى	املحلي	إلى	املستوى		
الوطني	بحيث	تؤخذ	األصوات	الشعبية	في	صنع	القرار.

● ● دعم	حمالت	املطالبة	حرية	املعلومات،	مما	يؤثر	على		
قدرة	املجتمع	املدني	للقيام	بأعمال	امليزانية.

● ● التركيز	على	إنتاج	البحوث	عالية	الجودة	والقائمة		
على	األدلة	للتأثير	على	عملية	امليزانية.

نشر النتائج على نطاق واسع
● ● توزيع	نتائج	تحليل	امليزانية	بطريقة	متنوعة	وهادفة	وواضحة		

وتشجيع	األطراف	املعنية	للعمل	حسب	التوصيات.

● ● نشر	املعلومات	في	الوقت	املناسب	لتمكين	الجهات		
املعنية	من	التأثير	على	املناقشات	السياسية.

● ● إشراك	وسائل	اإلعالم	لتحقيق	أق�ضى		
قدر	من	الرؤية	من	البحوث.

● ● تقاسم	الخبرات	حول	أفضل	املمارسات	على	نطاق	واسع.	

التمرين 3. أسئلة أساسية عند البدء بعمل امليزانية
الهدف

تفكير	املشاركين	في	عمليات	وضع	ميزانية	بلدهم	والجهات	الفاعلة	وتحديد	أي	ثغرات	في	معرفتهم	والتي	قد	تتطلب	املزيد	من	البحث.

النشاط
مراجعة	األسئلة	التالية	واإلجابة	على	العديد	منها	قدر	املستطاع.	قد	تكون	قادًرا	على	اإلجابة	على	بعضها	فوًرا،	والبعض	اآلخر	قد	

يتطلب	البحث	على	اإلنترنت	أو	ربما	مدخالت	زميٍل	من	الخبراء.	ُيرجى	إبراز	األسئلة	التي	تحتاج	ملزيٍد	من	البحث.

ما هي أولويات الحكومة لتحسين التعليم؟	ما	هي	اإلجراءات	أو	السياسات	التي	تلتزم	بها	الحكومة؟	ما	هي	األولويات	الرئيسية؟	هل	هناك	أية	التزامات	- 1
تعاني	نقًصا	في	التمويل	بشكل	خاص؟	هل	تعرف	خطة	قطاع	التعليم4؟	هل	تضمن	حكومتكم	الحق	في	التعليم	في	التشريعات،	أو	كحق	دستوري؟

من يحدد ميزانية التعليم؟	من	الذي	يضع	األجندة	وامليزانيات	التعليمية؟	هل	يحدد	وزير	املالية	سقف	القطاع؟	ما	هي	الوزارة	املسؤولة	عن	كل	جانب	من	- 2
جوانب	ميزانية	التعليم؟	هل	تحدد	هذه	الوزارة	امليزانية،	وما	هي	الوكاالت	الحكومية	األخرى	التي	تتعامل	معها	بهذا	الخصوص؟	وعلى	مستوى	املناطق،	من	الذي	

يحدد	امليزانيات	والخطط؟	ما	هي	العمليات	التي	تتم	في	البرملانات	لتحديد	امليزانيات؟	ما	هي	مساحات	املشاركة	املكفولة	في	عملية	صنع	القرار	والنقاشات؟

 من الذي ينفق امليزانية؟	ما	الوكاالت	التي	تتحمل	املسؤولية	عن	إنفاق	ميزانية	التعليم؟	ما	هو	املستوى	الحكومي	لهم؟	من	الذي	ينفق	املال	- 3
على	مستوى	املناطق؟

من الذي يراقب اإلنفاق في امليزانية ويتعامل من التغييرات التي يجب القيام بها؟	ما	هي	املساحات	واإلجراءات	املتبعة	- 4
ملراقبة	وفحص	نفقات	امليزانية؟	هل	هي	حكومية	فقط؟	كيف	ومتى	يمكن	ملنظمات	املجتمع	املدني	املشاركة؟

4	خطة	قطاع	التعليم	هي	وثيقة	حكومية	رسمية	تحدد	ما	تسعى	الحكومة	لتحقيقه	في	قطاع	التعليم.	للمزيد،	انظر	الحملة	العاملية	للتعليم	2014.
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الوحدة 2. زيادة حصة التعليم في امليزانية

ملخص:
تركز	هذه	الوحدة	على	حصة	التعليم	في	امليزانية	العامة،	وتهدف	إلى	مساعدة	نشطاء	

التعليم	ملناصرة	حكوماتهم	على	توفير	املبالغ	املو�ضى	بها	دولًيا	أي	20%	من	إجمالي	

ميزانية	الحكومية	أو6	%	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي	لتخصيصها	للتعليم.

وتساعد	هذه	الوحدة	نشطاء	التعليم	في	تحليل	مخصصات	ميزانية	حكوماتهم	املوّجهة	للتعليم	وبناء	

املعرفة	السياسية	املتعلقة	بمسائل	مخصصات	امليزانية،	وتبحث	في	سبب	أهمية	حصة	التعليم	في	

امليزانية	وتوضح	القطاعات	األخرى	التي	تتنافس	على	التمويل	الحكومي	واتجاهاته	وكيف	أن	خفض	

مستويات	املعونة	تهدد	قدرة	الحكومات	على	زيادة	ميزانياتها،	وأثر	الخصخصة	على	تمويل	التعليم.

وتركز	التدريبات	العملية	على	تحديد	أولويات	املناصرة	والبحوث	املرتبطة	بحصة	

امليزانية.	وتعد	تمارين	تحليل	امليزانية	أمثلة	بسيطة	على	امليزانيات،	وهي	مصممة	كمقدمة	

لبناء	املهارات	والثقة	قبل	التعامل	مع	وثائق	امليزانية	الحقيقية،	األكثر	تعقيًدا.

بنهاية هذه الوحدة، ستتمكنون من:
●● فهم	أهمية	حصة	امليزانية	املخصصة	للتعليم.	

●● فهم	االلتزامات	بتلبية	املبالغ	املو�ضى	بها	دولًيا:20%	من	إجمالي	ميزانية		

الحكومة	أو	6%	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي	للتعليم.

●● احتساب	حصة	امليزانية	املخصصة	للتعليم،	وفيما	إذا	كانت	تكفي		

لتحقيق	أهداف	السياسة	وااللتزامات	املعلنة.

●● كيفية	تقسيم	امليزانية	لتحليل	اإلنفاق	على	القطاعات	املختلفة.	

●● فهم	تأثير	التضخم	وكيفية	حساب	مخصصات	التعليم	حسب	الفترات	الزمنية.	





1- ملاذا تبرز أهمية الحصة املخصصة 
للتعليم في امليزانية؟

من	األهمية	بمكان	أن	تنفق	الحكومات	حصة	كافية	من	امليزانية	
املحلية	الشاملة	في	التعليم	لضمان	التعليم	الجيد	لجميع	

املواطنين.	وهناك	إجماع	واسع	داخل	املجتمع	الدولي	بتوفير	ما	
ال	يقل	عن20%	من	ميزانيتها	اإلجمالية	أو	6%	من	الناتج	املحلي	
اإلجمالي	على	التعليم.	ومع	ذلك،	توفر	العديد	من	البلدان	أقل	
من	ذلك	بكثير،	مما	يؤدي	إلى	تردي	الجودة،	والسعي	السترداد	
التكاليف	من	مكان	آخر	وترك	بعض	أجزاء	من	التعليم	دون	

تمويل.	وبطبيعة	الحال،	فالكيفية	التي	يتم	من	خاللها	تخصيص	
األموال	تعد	ذات	أهمية	قصوى،	وعلى	املجتمع	املدني	أن	يلعب	
ا	في	مناصرة	توفير	مخصصات	كافية	للفئات	املهمشة	

ً
دوًرا	نشط

والتي	غالًبا	ما	يتم	تجاهلها	أثناء	عمليات	إعداد	امليزانية،	وعلى	
املجتمع	املدني	أيًضا	محاسبة	الحكومات	على	التزاماتها	وضمان	

إنفاق	األموال	وفًقا	للميزانية.	سيتم	التعرض	لهذه	القضايا	
في	الوحدة	4	)زيادة	الحساسية	والوعي	إزاء	ميزانيات	التعليم	
واإلنفاق(	والوحدة	5	)زيادة	التدقيق	على	ميزانية	التعليم(.

فالنقص	في	اإلنفاق	الحكومي	أدى	إلى	ضعف	أنظمة	التعليم	
في	البلدان	النامية	-	وخصوًصا	عندما	يقترن	مع	زيادة	الطلب	
على	التعليم	بسبب	تزايد	أعداد	السكان	من	الشباب.	وخير	

مثال	على	ذلك	هو	ما	حدث	لإلنفاق	على	كل	تلميذ	بعد	م�ضي	
عشر	سنوات	على	املنتدى	العالمي	للتعليم	في	داكار	عام	2000 
حيث	لم	تتناسق	الزيادات	الكبيرة	في	االلتحاق	-	وفي	كثيٍر	من	
األحيان	بعد	إلغاء	رسوم	التعليم	االبتدائي	-	مع	زيادات	كبيرة	
في	امليزانية	املخصصة	للتعليم.	فالزيادة	في	امليزانية	لم	تتواكب	
مع	عدد	األطفال	الذين	يدخلون	املدرسة	وتراجع	اإلنفاق	لكل	
طالب	عما	هو	مطلوب	لتحقيق	جودة	التعليم.	وعلى	سبيل	

املثال،	في	مالوي،	انخفض	اإلنفاق	لكل	تلميذ	من	74	إلى	54 
دوالر	أمريكي	خالل	تزايد	األطفال	امللتحقين.	وفي	النيجر،	وعلى	
الرغم	من	زيادة	إجمالي	اإلنفاق	العام	على	التعليم	كنسبة	من	
الناتج	املحلي	اإلجمالي،	انخفض	اإلنفاق	لكل	تلميذ	في	املدارس	
االبتدائية	خالل	عشر	سنوات	من	207	إلى	130	دوالر	أمريكي5.

	ويقدر	فريق	التقرير	العالمي	لرصد	التعليم	في	2015	أن	الكلفة	
تصل	إلى	ما	ال	يقل	عن	220	دوالر	أمريكي	لكل	طفل	في	املرحلة	
االبتدائية	و331	دوالر	أمريكي	لكل	طالب	في	املرحلة	اإلعدادية	

سنوًيا	لتقديم	تعليم	عالي	الجودة	في	البلدان	النامية.	ومع	ذلك،	كان	
متوسط	اإلنفاق	للطالب	الواحد	في	عينة	من	البلدان	منخفضة	
ومتوسطة	الدخل	فقط	116	دوالر	أمريكي	و168	دوالر	أمريكي	

لكل	طالب	في	االبتدائية	واإلعدادية	على	التوالي	في	2011	-	2012 
)ستير	وسميث،	2015(.	وهذا	يعني	أن	اإلنفاق	منخفٌض	جًدا،	وال	
يغطي	حتى	الضمانات	األساسية	للجودة.	وعالوة	على	ذلك،	نعتقد	
أن	تكلفة	تقديم	تعليم	عالي	الجودة	في	الواقع	هي	أعلى	بكثير.	وعلى	
سبيل	املقارنة،	تنفق	دول	منظمة	التعاون	االقتصادي	بشكل	كبير	

على	التعليم	للفرد	الواحد	)منظمة	التعاون	والتنمية	2014(.

فتوفير	التعليم	الجيد	الذي	يفوق	الحد	األدنى	األسا�ضي	يتطلب	
زيادات	ضخمة	في	نصيب	الفرد	من	اإلنفاق.	ونتيجة	أخرى	

لتخصيص	حصة	غير	كافية	من	امليزانية	للتعليم	تتمثل	في	تقليص	
تمويل	املعلمين،	فعادة،	تخصص	أكبر	حصة	من	اإلنفاق	على	
التعليم	لرواتب	املعلمين،	ولذلك	وعندما	ال	تواكب	ميزانيات	

التعليم	الطلب،	تميل	الحكومات	لخفض	اإلنفاق	على	املعلمين.	
ورًدا	على	محدودية	املوارد،	لجأت	العديد	من	البلدان	في	جنوب	
وغرب	آسيا	وشبه	الصحراء	األفريقية	لتجنيد	معلمي	العقود	

برواتب	أقل	من	نظرائهم	مما	يقوض	بصورة	خطيرة	نوعية	التعليم	
)برمنجهام،	2004(.	لذا،	وعندما	تكون	امليزانيات	ضيقة،	يشكل	
تمويل	املعلمين	التحدي	األكبر	أمام	زيادة	مستوى	جودة	التعليم.

وببساطة،	ال	يمكن	أن	تتحسن	النوعية	والجودة	-	خاصة	مع	
تضمين	مستويات	أعلى	من	التعليم	-	دون	زيادة	حصة	امليزانية	

املخصصة	للتعليم،	وزيادة	اإلنفاق	على	املجاالت	الحيوية	
لتحسين	الجودة،	مثل	تحسين	رواتب	املعلمين	وظروف	عملهم.

5	ما	لم	يذكر	خالف	ذلك،	فإن	جميع	األرقام	مأخوذة	من	تقرير	الرصد	العالمي	للتعليم	للجميع	2015.
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التمرين 4. تحديد املسائل والقضايا املرتبطة بحصة من امليزانية املخصصة للتعليم
الهدف

استكشاف	بعض	القضايا	املتعلقة	بحصة	التعليم	من	امليزانية	وكفايتها	لتحقيق	أهداف	السياسة	وااللتزامات	املعلنة.

النشاط
ُيطلب	من	املشاركين	مراجعة	معلومات	ميزانية	التعليم	والرد	على	سلسلة	من	األسئلة	دون	قدٍر	كبيٍر	من	التفصيل،	فهي	تهدف	إلثارة	

العصف	الذهني	حول	املناصرة	حول	حصة	التعليم	من	امليزانية،	وسيتم	استكشاف	مستويات	معرفتهم	في	بقية	الوحدة.

الخطوة 1: تحديد معلومات ميزانية بلدك )راجع التمرين 1(.

الخطوة 2:	مراجعة	معلومات	امليزانية	لإلجابة	على	األسئلة	التالية:

● ● ما	هي	الحصة	من	ميزانية	الحكومة	املخصصة	لقطاع	التعليم؟	كيف	تتم	مقارنة	اإلنفاق	على	التعليم	)كنسبة	مئوية(	إلى	إجمالي	اإلنفاق	الحكومي؟	

● ● هل	ميزانية	التعليم	الحالية	كافية	لتحقيق	أهداف	السياسة	املعلنة	للحكومة؟	إذا	التزمت	الحكومة	بمجانية		
التعليم	االبتدائي	للجميع،	على	سبيل	املثال،	هل	هناك	ما	يكفي	من	املوارد؟

● ● كيف	تتم	املقارنة	مع	تمويل	املجاالت	األخرى	ذات	األولوية	بالنسبة	للحكومة،	كالصحة؟	

● ● هل	تلتزم	حكومتكم	أو	تكاد	تلتزم	باملعايير	الدولية	بتخصيص	ما	ال	يقل	عن	20%	من	مخصصات	امليزانية	للتعليم،	أو	على	األقل	6%	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي؟	

● ● هل	ميزانية	التعليم	في	صعود	أم	انخفاض؟	

● ● ما	هي	قضايا	املناصرة	الرئيسية	الناشئة	فيما	يتعلق	بحصة	امليزانية	املخصصة	للتعليم؟	

● ● هل	تدرك	سبب	العمل	على	هذه	القضايا،	ما	هي	املشكالت	التي	تسعى	إلى	معالجتها	وما	هو	مستوى	املعرفة	لديك؟	إذا	لم	يكن	كذلك،	ما	هي	املعلومات	التي	تحتاجها؟	

تكييف التمرين ملالءمة ورشة العمل
● ● اطلب	من	املشاركين	العمل	في	مجموعات	صغيرة	لإلجابة	على	األسئلة،	ومن	ثم	إعطاء	مالحظات	على	املجاالت	الرئيسية		

ملناقشتهم.	تأكد	من	تحديد	املجاالت	التي	توجد	فيها	ثغرات	من	حيث	األدلة	التي	يجب	تغطيتها	الحقا.

● ● 	من	التركيز	على	العثور	على		
ً
قد	ترغب	في	تزويد	املشاركين	ببعض	معلومات	امليزانية	الرئيسية	في	البداية	بدال

املعلومات،	وتعلم	كيفية	استخدام	البيانات	لتحليل	حصة	امليزانية	املخصصة	للتعليم.

● ● قد	يجد	املشاركون	أنه	من	املفيد	رسم	مخطط	دائري	كبير	)مخطط	الكعكة(	يبين	حصة	من	امليزانية	املخصصة	لكل	قطاع	أو	تمثيل	ميزانية	التعليم		
كنسبة	مئوية	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي،	لتصور	أقسام	امليزانية	والستخدامها	في	التوعية	داخل	منظماتهم	وعلى	مستوى	املجتمع	املحلي.
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2- ما هي القضايا األخرى التي تنافس على 
املخصصات في امليزانية السنوية؟

عند	النظر	في	ميزانية	الحكومة	كاملة،	قد	يكون	من	املمكن	
تحديد	كيف	أن	تخفيض	اإلنفاق	على	القطاعات	األخرى	قد	

يؤدي	إلى	زيادة	حصة	التعليم	من	امليزانية.	ولذلك	فمن	املهم	أن	
نفهم	امليزانية	ككل.	وأحد	أهم	العوامل	التي	تحدد	مستويات	

اإلنفاق	واتجاهات	كل	حكومة	هو	الحيز	املالي	املتاح،	أي	هامش	
تحرك	اإلنفاق	في	امليزانية،	اعتماًدا	على	النمو	واالتجاهات	
في	عجز	املوازنة،	واإليرادات	الحكومية،	ومستويات	الدين.	

وعموما،	تتحكم	مجموعة	من	العوامل	بقرار	الحكومة	حول	
كيفية	اإلنفاق	على	التعليم؛	بما	في	ذلك	حجم	العائدات	التي	
تجمعها	وهامش	قدرتها	على	إجراء	تغييرات	في	مخصصات	
اإلنفاق	على	القطاعات	املختلفة	ومدى	التزامها	بالتعليم.

ومن	املهم	االطالع	على	القطاعات	االجتماعية	األخرى	كالصحة	
أو	الرعاية	االجتماعية،	وليس	التنافس	معها	على	اإلنفاق.	ففي	
بعض	األحيان،	يمكن	تحديد	الفرص	لتحويل	مخصصات	سيئة	
من	اإلنفاق	العام	إلى	جيدة	من	أجل	زيادة	حصة	امليزانية	لخدمة	

الصالح	العام.	فدعم	الطاقة	مثال،	يفيد	األسر	ذات	الدخل	
املرتفع	)ذات	القدرة	على	الوصول	لخدمات	الطاقة(	مما	يعزز	
عدم	املساواة،	ولهذا	يعتبر	هذا	النهج	تنازلًيا	)صندوق	النقد	
الدولي،	2014(.	بعض	الدول	خفضت	وبنجاح	دعم	الطاقة	
وتخصيص	املال	لإلنفاق	على	التعليم	وغيره	من	القطاعات	

االجتماعية.	ففي	إندونيسيا،	على	سبيل	املثال،	توفرت	دفعة	
قوية	لتمويل	التعليم	عقب	قرار	خفض	دعم	الوقود،	مما	
أتاح	للحكومة	إلغاء	الرسوم	املدرسية،	وتحسين	التعليم	
من	خالل	برنامج	ممول	وطنيا	)ستير	وسميث،	2015(.

وفي	عدٍد	من	البلدان،	يتم	إنفاق	مبالغ	هائلة	من	امليزانية	على	
خدمة	الدين	واإلنفاق	على	الدفاع،	مما	يحد	من	اإلنفاق	على	
القطاعات	االجتماعية،	بما	في	ذلك	التعليم،	وبصورة	صادمة	

في	بعض	الحاالت:	تنفق	غانا	حالًيا	ما	يزيد	على	ثلث	امليزانية	على	
خدمة	الديون	)38%(	وتنفق	سريالنكا	ما	يقرب	من	ثلثي	ميزانيتها	على	
خدمة	الدين	والدفاع،	وتنفق	جامايكا	ما	يقرب	من	نصف	ميزانيتها	
على	خدمة	الديون	)48%(6.	فاالقتراض	وإعادة	تراكم	الديون	آخذ	

في	االرتفاع	في	العديد	من	البلدان،	على	الرغم	من	جهود	إلغاء	
الديون،	بسبب	مجموعة	من	العوامل:	نقص	املساعدات	املوعودة	

	من	املنح.	فمعظم	
ً
أو	املساعدات	التي	تأتي	في	شكل	قروض	بدال

املساعدات	املباشرة	للتعليم	والتعليم	األسا�ضي	كانت	على	شكل	
منح،	ولكن	منذ	عام	2009،	نمت	القروض	غير	امليسرة	للتعليم	

بشكل	كبير،	وبمعدل	يفوق	نمو	املنح:	مما	يعني	مستويات	جديدة	
من	الديون.	وفي	الوقت	نفسه،	كانت	هناك	طفرة	في	اإلقراض	من	
قبل	املصارف	الخاصة	واملؤسسات	املالية	األخرى	بأسعار	فائدة	
منخفضة	من	أوروبا	والواليات	املتحدة،	والتطلع	إلى	تحقيق	أرباح	

كبيرة	من	خالل	أسعار	فائدة	أعلى	بكثير	للحكومات	األفريقية.

وبحلول	عام	2017،	سيرتفع	عدد	البلدان	التي	عليها	ديون	
ال	يمكن	تحملها	إلى	15	باستخدام	عتبة	البنك	الدولي.	
وال	تزال	أفريقيا	تنفق	21	مليار	دوالر	أمريكي	كل	عام	

على	تسديد	الديون.	وبحلول	عام	2018،	سترتفع	خدمة	
الدين	لتساوي	أكثر	من	نصف	ميزانية	التعليم	في	موريتانيا	

)60%(	والنيجر	)53%(	)مصطفى	ووبريزن،	2014(.

ولذلك	فمن	الضروري	فهم	اإلنفاق	الحكومي	على	
التعليم	ولكن	أيًضا	االطالع	على	اإلنفاق	على	قطاعات	

ومجاالت	أخرى.	هذا	هو	محور	التمرين	5.

6	تستند	جميع	األرقام	على	تخطيط	النفقات	2014	)رصد	اإلنفاق	الحكومي	2015(.
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التمرين 5. تحليل امليزانية - مقارنة اإلنفاق على القطاعات املختلفة

الهدف
ممارسة	تحليل	اإلنفاق	على	مختلف	القطاعات	في	امليزانية	للتمكن	من	إجراء	تحليل	مماثل	باستخدام	امليزانية	القطرية	الخاصة.

النشاط
سُيطلب	منكم	إجراء	تحليل	بسيط	مليزانية،	وحساب	حصة	امليزانية	املخصصة	ملختلف	القطاعات،	والتفكير	في	كيفية	ربط	ذلك	باملناصرة،	وتم	تكييف	األرقام	في	

امليزانية	لتسهيل	استخالصها.	يجب	البحث	في	امليزانية	كاملة	وفي	كيفية	توزيع	األموال،	مع	األخذ	في	االعتبار	ما	قرأته	حتى	اآلن	في	هذه	الوحدة،	مع	مالحظة	أن	األرقام	
ح	أن	تكون	أكثر	تعقيًدا. رجَّ

ُ
مبسطة	للغاية،	وهذا	سيعطيكم	فرصة	ملمارسة	أولية	قبل	االنتقال	إلى	تحليل	ميزانية	بلدكم	والتي	من	امل

الخطوة 1:	مراجعة	عينة	امليزانية	أدناه	واإلجابة	على	األسئلة	التالية:

● ● ما	هي	املجاالت	ذات	األولوية	)على	أساس	النسبة	املئوية	من	إجمالي	امليزانية(؟	

● ● ما	هو	رأيكم	بحصة	ميزانية	التعليم،	باملقارنة	مع	مجاالت	أخرى؟	

● ● هل	يمكن	تخفيض	مخصصات	أي	من	املجاالت	لتحرير	املزيد	من	املال	للتعليم؟	

● ● ما	هي	األسئلة	التي	تنشأ	من	األرقام	الواردة	أدناه؟	

● ● هل	هناك	حاجة	ملزيد	من	املعلومات	في	أي	مجال	من	املجاالت؟	

● ● ما	هي	القضايا	الرئيسية	في	مجال	املناصرة	التي	قد	تبرز	من	خالل	تحليلكم؟	

الخطوة 2:	إذا	تمكنتم	من	تحديد	أرقام	قطاعات	امليزانية	في	بلدكم،	ولكن	ليس	النسبة	املئوية	لكل	قطاع،	فحاولوا	حسابها	بأنفسكم.	ولحساب	النسبة	املئوية،	قوموا	
بتقسيم	املبلغ	املعتمد	املخصص	للقطاع/الوزارة	في	امليزانية	إلى	اإلنفاق	الكلي،	وضرب	الرقم	في	100.	وبمجرد	حساب	النسبة	املئوية	للتعليم	والقطاعات	األخرى،	عندها	

يمكن	اإلجابة	على	األسئلة	أعاله	بالنسبة	مليزانيتكم.

عينة امليزانية 

القطاع/وزارة/دائرة
امليزانية املعتمدة 
الحصة املقررة )%()باملاليين(

12%1,888.33وزارة	الدفاع

15%2,389.37وزارة	الطرق	والنقل	والبنية	التحتية	الريفية

3%473.73وزارة	الزراعة

16%2,550.38وزارة	التربية	والتعليم

8%1,281.14وزارة	الصحة

3%420.45وزارة	املياه	والصرف	الصحي

8%1,188.47مكتب	الرئيس

12%1,829.39وزارة	الطاقة	والتنمية	املعدنية

4%554.84اإلدارة	العامة

20%3,082.87الديون	ومدفوعات	الفوائد

100%15,658.97املجموع

تكييف التمرين ملالءمة ورشة العمل
يعمل	املشاركون	في	مجموعات:

● ● مراجعة	عينة	امليزانية	واإلجابة	على	األسئلة.	

● ● تحديد	نقاط	املناصرة	الرئيسية.	

● ● إبداء	التعليقات	واملالحظات	في	الجلسة	العامة	على	النقاط	األساسية	واملنطق	وراء	إقرارها.	

● ● 	من	عينة	امليزانية.	
ً
إذا	كنتم	قادرين	على	تحديد	أرقام	مماثلة	لبلدانكم،	عندها	يمكن	استخدامها	بدال

● ● قد	ترغبون	في	حذف	أرقام	النسبة	املئوية	لكل	قطاع،	ومساعدة	املشاركين	على	حسابها	بأنفسهم.	

مالحظة:	لتوجيه	املناقشات،	يجب	مراجعة	امليزانية	مقدًما	وتحديد	القضايا	الرئيسية	التي	قد	تطرأ	في	املناقشات.
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 3- املناصرة لزيادة حصة التعليم 
في امليزانية

تحظى	زيادة	حصة	ميزانية	التعليم	بأهمية	كبيرة	ملناصرة	ميزانية	
التعليم،	فمع	االلتزامات	واألهداف	الجديدة	الطموحة	ألجندة	

التعليم	2030	)تتنافس	مع	االلتزامات	الجديدة	ألهداف	التنمية	
املستدامة(	وتزايد	أعداد	السكان	الشباب	في	معظم	البلدان	
النامية	وتراجع	مساعدات	التعليم،	تبرز	األهمية	القصوى	

لإلنفاق	العام	على	التعليم؛	حيث	من	الضروري	مراقبة	تقدم	
الحكومة	في	توسيع	هذا	اإلنفاق	على	مر	الزمن،	وبما	يتما�ضى	

مع	املعايير	الدولية.	ويستكشف	القسم	التالي	هذا	األمر	
وبمزيد	من	التفصيل،	تليه	تمارين	ملمارسة	تحليل	امليزانية.

قياس اإلنفاق الحقيقي على التعليم زمنيا

تخفق	املناصرة	التي	تركز	على	ميزانية	واحدة	لعام	بعينه،	أو	لعدد	
محدود	من	السنوات،	في	تحديد	االتجاهات	في	اإلنفاق	على	التعليم.	
فمن	املهم	معرفة	هذه	االتجاهات،	وأال	يكون	اإلنفاق	على	التعليم	
على	املدى	القصير	أو	استثماًرا	ملرة	واحدة،	فهو	استثمار	طويل	
األجل	ويتطلب	التزامات	مالية	إضافية	يمكن	التنبؤ	بها.	وملعرفة	
اتجاهات	اإلنفاق	على	مر	الزمن	ومقارنة	سنة	واحدة	مع	أخرى،	
فمن	املهم	أن	ننظر	إلى	ما	يحدث	بالقيم	الحقيقية	–	أي	هل	زاد	

اإلنفاق	الحكومي	على	التعليم	من	حيث	القيمة	الحقيقية	)أعلى	من	
معدل	التضخم(	على	مر	الزمن	)مقارنة	بالسنوات	السابقة(؟	حيث	
يتم	عرض	امليزانيات	بالقيمة	االسمية	للمبالغ،	أي	األرقام	الفعلية	
املخصصة	أو	تنفق	على	التعليم	في	أي	وقت	من	العام.	ولحساب	
املبلغ	الحقيقي،	فمن	الضروري	أن	نأخذ	التضخم	في	االعتبار،	
من	أجل	مقارنة	سنة	بأخرى،	ومعرفة	ما	إذا	كانت	الحكومة	حًقا	
ترفع	أو	تخفض	اإلنفاق	زمنًيا.	وهذا	موضح	في	التمرين	6	أدناه.

املربع 5. استخدام االلتزامات التشريعية 
لتعزيز االلتزامات التمويلية

من	املهم	أن	تلتزم	الدول	بمستوى	معين	من	اإلنفاق	على	
التعليم	وزيادة	التمويل	لسياسات	وبرامج	التعليم	على	

املدى	الطويل.	فعلى	مدى	السنوات	الخمسة	عشر	املاضية،	
اتخذت	عدة	بلدان	خطوات	إلضفاء	الطابع	الرسمي	على	
هذا	األمر	من	خالل	تعديل	دساتيرها	أو	إدخال	تشريعات	

وطنية،	مما	يوفر	التزامات	قانونية	واضحة	لتمويل	
التزامات	سياسة	التعليم	التي	تعهدت	بها	الحكومات.

فدستور	البرازيل،	على	سبيل	املثال،	ينص	على	أن	“يخصص	
االتحاد	سنوًيا	ما	ال	يقل	عن	18%	من	عائدات	الضرائب،	وأن	
تخصص	الواليات،	ومنطقة	العاصمة	االتحادية،	واألقاليم	ما	
ال	يقل	عن	25%	من	عائدات	الضرائب،	بما	في	ذلك	اإليرادات	
الناتجة	عن	التحويالت	لصون	وتطوير	التعليم”	وعالوة	على	

ذلك،	تحدد	الخطة	الوطنية	للتعليم	في	البرازيل	2014	-	
2024،	التزامات	باإلنفاق	طويلة	األجل	على	التعليم،	مع	هدف	

لزيادة	املوارد	املحلية	إلى	7%	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي	بعد	

خمس	سنوات،	و10%	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي	بحلول	نهاية	
فترة	الخطة	)البرازيل،	وزارة	التربية	والتعليم،	2014(.	وفي	

عام	2002،	عدلت	إندونيسيا	دستورها	حيث	تم	تخصيص	
20%	على	األقل	من	امليزانية	الوطنية	للتعليم.	ونص	دستور	

اإلكوادور	عام	2008	على	أن	يشكل	اإلنفاق	العام	على	التعليم	
6%	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي.	وتلزم	تشريعات	الحق	بالتعليم	

في	األرجنتين	واملكسيك	استثمار	الحكومات	بـ	6%	و8%	من	
الناتج	املحلي	اإلجمالي	على	التوالي.	وينص	دستور	إثيوبيا	
أن	“على	الدولة	تخصيص	موارد	متزايدة	لتوفير	الصحة	
العامة	والتعليم	والخدمات	االجتماعية	األخرى”.	وباملثل،	
فإن	الدساتير	في	الفلبين	وفيتنام	تنص	على	أن	على	الدولة	
إعطاء	أولوية	االستثمار	للتعليم.	وفي	حين	أن	الحكومات	ال	
تحقق	هذه	االلتزامات،	إال	أنها	مهمة	لدفع	العمل	الحكومي	

وتوفير	وسيلة	للضغط	للمواطنين	ملساءلة	السلطات..

املصدر:	حان	الوقت	للقيام	بالصواب:	دروس	من	التعليم	
للجميع	واألهداف	اإلنمائية	لأللفية	للتعليم	2016	-	

2030	)الحملة	العاملية	للتعليم،	2015ب(.
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قياس حصة التعليم في امليزانية 
وفي الناتج املحلي اإلجمالي

ينص	إعالن	إنشيون	على	ما	يلي	“ندرك	أّن	نجاح	أجندات	
ب	وضع	سياسات	وخطط	سليمة	

ّ
التعليم	حتى	عام	2030	يتطل

الة	للتنفيذ.	ويبدو	لنا	جلًيا	أيًضا	أّن	 	عن	ترتيبات	فعَّ
ً
فضال

الطموحات	التي	ينطوي	عليها	الهدف	4	املقترح	للتنمية	املستدامة	
ال	يمكن	أن	تتحّقق	بدون	زيادة	كبيرة	وذات	أهداف	محددة	في	
التمويل،	وال	سّيما	في	البلدان	األكثر	ُبعًدا	عن	توفير	التعليم	

الجيد	للجميع	على	كل	املستويات.	وقد	عقدنا	العزم	على	زيادة	
اإلنفاق	العام	على	التعليم	تبًعا	للظروف	السائدة	في	كل	بلد،	
	على	االلتزام	باملعايير	الدولية	واإلقليمية	التي	تق�ضي	

ّ
ونحث

بتخصيص	نسبة	تتراوح	بين	4	و6	في	املائة	على	األقل	من	الناتج	
املحلي	اإلجمالي	للتعليم	و/أو	إنفاق	نسبة	تتراوح	بين	15	و20	في	

املائة	على	األقل	من	مجموع	النفقات	العامة	على	التعليم.”

وهناك	اثنان	من	التدابير	التي	يمكن	أن	تستخدم	ملحاسبة	
الحكومات،	وهما	ميزانية	التعليم	كنسبة	مئوية	من	الناتج	
املحلي	اإلجمالي،	أو	كنسبة	مئوية	من	إجمالي	امليزانية،	على	
مدى	فترة	معينة	من	الزمن،	وهذه	التدابير	تسمح	بتحديد	

ما	إذا	كانت	الحكومة	تحافظ	أو	ترفع	من	املستويات	مع	نمو	
االقتصاد،	أو	في	الواقع	أن	املستويات	تتناقص،	وتحديد	مدى	
التزامها	بالتعليم	مقارنة	مع	مجاالت	أخرى.	ولتمكين	نشطاء	
التعليم	من	تقييم	الجهود	النسبية	إلنفاق	الحكومة	وأدائها،	

يجب	وضع	مؤشرات	إنفاقها	حسب	املعايير	الدولية.

ومن	خالل	االتفاق	على	إطار	العمل	للتعليم	2030،	أجمعت	
الدول	على	معايير	من	15-20%	من	اإلنفاق	العام	و4-6%	من	الناتج	

املحلي	اإلجمالي	)اليونسكو،	2015ب(.	وتناصر	منظمات	أكشن	
أيد	الدولية	والدولية	للتربية	والحملة	العاملية	للتعليم	)باتفاق	
عضويتها(	بأن	تشكل	الحدود	العليا	لهذه	املعايير	الحد	األدنى.	

ومع	ذلك،	فإن	تقرير	الرصد	العالمي	للتعليم	يخطو	خطوة	أبعد،	
ويشير	إلى	أنه،	وعلى	األقل	في	املدى	القصير،	قد	تكون	هناك	حاجة	

ألكثر	من	6%	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي	في	البلدان	ذات	الدخل	
املنخفض	)تقرير	الرصد	العالمي	للتعليم	للجميع،	2015ب(.	

وهذه	املعايير	الدولية	ليست	جديدة،	وتم	قبولها	على	نطاق	
واسع	كمستوى	مطلوب	من	اإلنفاق	لسنوات	عديدة.	ومع	ذلك،	
بالكاد	تغيرت	أولوية	للتعليم	في	العديد	من	امليزانيات	الوطنية،	

كنسبة	من	اإلنفاق	الحكومي،	منذ	عام	1999.	فقد	تزايد	مجموع	
اإلنفاق	املحلي	على	التعليم	في	جميع	أنحاء	العالم	النامي	على	

مدى	السنوات	الخمسة	عشر	–	العشرين	املاضية.	ومع	ذلك،	لم	
تتغير	حصة	التعليم	من	امليزانية	إال	قليال:	في	عام	2012،	وصل	

املتوسط	العالمي	إلى	13.7%،	أي	أقل	من	النسبة	املستهدفة	
15%	إلى	20%	املو�ضى	بها	في	إطار	العمل	للتعليم2030،	فقد	

خصصت	بلدان	شبه	الصحراء	األفريقية	الجزء	األكبر	من	اإلنفاق	
الحكومي	على	التعليم	)18.4%(،	تليها	منطقة	شرق	آسيا	واملحيط	

الهادئ	)17.5%(.	فيما	خصصت	بلدان	جنوب	وغرب	آسيا	
12.6%	فقط	)تقرير	الرصد	العالمي	للتعليم	للجميع،	2015أ(.

وحسب	تقرير	الرصد	العالمي	2015،	تم	تخصيص	حوالي	5%	في	
املتوسط	من	الناتج	القومي	اإلجمالي	على	التعليم	في	جميع	الدول	
في	عام	2012.	وحسب	البيانات	املتوفرة	عن	142	بلًدا،	أنفق	96 

بلًدا	4%	أو	أكثر	من	الناتج	القومي	اإلجمالي	على	التعليم	)بما	في	ذلك	
14	بلًدا	ذات	دخل	منخفض	و18	بلًدا	من	البلدان	ذات	الدخل	
األدنى	من	الدخل	املتوسط(،	وأنفق	منها39	بلًدا	6%	أو	أكثر	على	
التعليم.	وفي	البلدان	ذات	الدخل	املنخفض،	بلغ	املتوسط%4.7

يجب	أن	يتزايد	اإلنفاق	بشكل	كبير	لتحقيق	األهداف	
الطموحة	للتنمية	املستدامة	ورؤية	التعليم	2030.

7	ُيرجى	مالحظة	أن	هذه	األرقام	هي	للناتج	القومي	اإلجمالي	وليس	الناتج	املحلي	اإلجمالي	)تقرير	الرصد	العالمي	للتعليم	للجميع	2015(.
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ويمكن	أن	يكون	استكشاف	مدى	قرب	بلٍد	ما	من	تحقيق	واحد	
أو	اثنين	من	معايير	اإلنفاق	على	التعليم	أداة	مفيدة	للدعوة،	
ا	على	الحكومة	لوضع	خطط	

ً
ويضيف	وزًنا	إضافًيا	وضغط

محددة	زمنًيا	لتحقيق	هذه	األهداف	)على	األقل	االقتراب	من	
ظهر	دراسة	الحالة	في	جمهورية	الدومينيكان.

ُ
تحقيقها(،	كما	ت

وفي	كثيٍر	من	األحيان،	من	املفيد	مقارنة	األداء	مع	الدول	
املجاورة	أو	دول	مماثلة،	فإذا	كان	أداء	بلٍد	سيًئا	للغاية	حسب	

هذه	املعايير	باملقارنة	مع	جيرانه،	يتم	استخدام	أسلوب	
التشهير	الذي	غالًبا	ما	يكون	حافًزا	قوًيا	للعمل	الحكومي!

دراسة الحالة رقم 1. الكفاح 
الذي تخوضه منظمات املجتمع 
املدني في جمهورية الدومينيكان 

لزيادة اإلنفاق على التعليم
في	حين	تضاعف	الناتج	املحلي	اإلجمالي	في	جمهورية	الدومينيكان	
ثالث	مرات	تقريًبا	بين	عامّي	2000	و2015،	من	حوالي	24	مليار	
إلى	672	دوالر	أمريكي،	فشل	اإلنفاق	الحكومي	على	التعليم	في	
أن	يعكس	هذه	الزيادة	في	الثروة	الوطنية.	ففي	عام	2010،	

كان	اإلنفاق	الحكومي	على	التعليم	2%	فقط	من	الناتج	املحلي	
اإلجمالي،	ضمن	أدنى	النسب	في	أميركا	الالتينية،	وبقي	عدٌد	كبيٌر	
من	األطفال	خارج	املدارس.	وفي	هذا	السياق،	تم	تأسيس	حملة	

التعليم	للجميع	التي	طالبت	الحكومة	بتلبية	قانون	التعليم	
66-97،	وإنفاق	ما	ال	يقل	عن	4%	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي	
على	التعليم	ما	قبل	الجامعي.	وباستخدام	أدوات	االتصال	
عبر	اإلنترنت،	انتشرت	الحركة	عضويا:	في1	جميع	أنحاء	

البالد،	حيث	نفذ	املواطنون	واملنظمات	االجتماعية	املظاهرات	
السلمية	العفوية	تضمنت	مختلف	القطاعات	والجهات.

وفي	عام	2013،	نجحوا	في	الحصول	على	التزام	بتخصيص	
4%	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي	للتعليم	لعامّي	2014	و2015،	
طع	قبل	16عاما،	ومنذ	تأمين	هذا	االلتزام،	

ُ
ا	لوعٍد	ق

ً
تنفيذ

تعهدت	كل	من	حملة	التعليم	للجميع	في	جمهورية	الدومينيكان	
والتي	هي	عضو	الحملة	العاملية	للتعليم	واملنتدى	االجتماعي	
للتعليم،	عبر	مرصد	ميزانية	التعليم	بالقيام	بعملية	املراقبة	
واملتابعة،	ورغم	اإلنجازات	امللموسة	حتى	اآلن،	ال	تزال	هناك	
ه	من	أجل	أن	يكون	للميزانية	تأثيٌر	أكبر.	 حاجة	إلنفاق	موجَّ

وهناك	حاجة	ملزيد	من	االهتمام	لضمان	مخصصات	جديدة	
تنفق	في	مجاالت	ترتبط	مباشرة	بالجودة،	والتي	سوف	يترتب	
عليها	إعادة	النظر	في	مخصصات	امليزانية	للبرامج	املختلفة	
في	وزارة	التربية	والتعليم.	وهذا	يدل	على	أهمية	العمل	عبر	
	عن	

ً
دورة	امليزانية	برمتها	واملناصرة	إلى	زيادة	األموال،	فضال

رصد	وتتبع	التقدم	املحرز.	وثمة	دوٌر	واضٌح	للمجتمع	املدني	
يجب	مضاعفته	ومواصلة	الرصد	والتدقيق	في	امليزانية.

التحالف	االجتماعي	للتعليم	للجميع،	عضو	الحملة	العاملية	للتعليم	في	
جمهورية	الدومينيكان،	يصدر	تقرير	رصد	التعليم.

الصورة	إهداء	من	التحالف	االجتماعي	للتعليم	للجميع	في	جمهورية	الدومينيكان
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أي معيار من املعايير يجب أن 
يستخدمه نشطاء التعليم؟

من	املهم	تقييم	الفوائد	النسبية	باستخدام	مقياس	
اإلنفاق	الحكومي	)أي20%(	أو	النسبة	املئوية	من	الناتج	

املحلي	اإلجمالي	)أي6%(	في	كل	بلد	ألغراض	املناصرة.	وغالًبا	
ما	يكون	من	املهم	أن	ننظر	إلى	كٍل	من	التدابير؛	إذ	قد	
تكشف	عن	مختلف	قضايا	تمويل	التعليم	في	البالد.

● ●  قياس مخصصات التعليم كنسبة من إجمالي امليزانية.	تعد		
نسبة	ميزانية	الحكومية	املخصصة	للتعليم	أفضل	مقياس	
اللتزام	الحكومة	باإلنفاق	على	التعليم	-	وهذا	هو	الجانب	
ذو	التأثير	املباشر	واألسهل	ملقارنة	اإلنفاق	على	مر	الزمن	

وتعديله	حسب	التضخم.	فإذا	كان	مجموع	امليزانية	يرتفع	أو	
ينخفض،	وبقيت	الحصة	املخصصة	للتعليم	كما	هي،	فمن	
اإلنصاف	أن	نفترض	أن	الحكومة	ذات	التزام	ثابت،	ولكن	

إذا	ارتفعت	أو	انخفضت	الحصة	املخصصة	للتعليم،	فهذا	
يعني	تغييًرا	في	أولوية	الحكومة.	ومع	ذلك،	تجدر	اإلشارة	إلى	
أن	الحصة	املخصصة	للتعليم	تكون	أعلى	في	بعض	البلدان	
منخفضة	الدخل	أو	الدول	الهشة	ألن	ميزانية	الحكومة	ال	
تغطي	سوى	عدٌد	قليٌل	من	القطاعات	األساسية	)الصحة،	
التعليم،	الدفاع(.	وفي	البلدان	ذات	الدخل	املرتفع،	يكون	

اإلنفاق	الحكومي	أكثر	تنوًعا	ويتم	اإلنفاق	بصورة	أكبر	على	
القطاعات	االجتماعية	األخرى	مثل	الرعاية	االجتماعية،	على	
سبيل	املثال.	ولكن	بعض	الدول	يكون	اإلنفاق	فيها	منخفًضا	

على	جميع	القطاعات	االجتماعية،	بما	في	ذلك	التعليم.

● ● قياس حصة التعليم من الناتج املحلي اإلجمالي.	يوفر	تحليل		
أرقام	امليزانية	فيما	يتعلق	بالناتج	املحلي	اإلجمالي	وسيلة	مفيدة	
للنظر	في	االتجاهات	عبر	الزمن،	وُيستثنى	أيًضا	عامل	التضخم.	

وتوفر	نسب	اإلنفاق	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي	إلى	التعليم	
فكرة	عّما	إذا	كانت	التقلبات	في	اإلنفاق	سببها	التقلبات	في	

االقتصاد	ككل.	ويمكن	أن	يكون	هذا	اإلجراء	مفيًدا	لتحديد	
ما	إذا	كانت	الحكومة	تبذل	جهًدا	كافًيا	لجمع	إيرادات	كافية	
لتمويل	ميزانيتها-	وخاصة	عند	جمع	هذا	املقياس	مع	تحليل	
طرق	جمع	اإليرادات.	ويمكن	للحكومة	تخصيص	6%	من	

الناتج	املحلي	اإلجمالي	في	حال	توفرت	نسبة	إجمالية	صحية	
من	اإليرادات	إلى	الناتج	املحلي	اإلجمالي.	لذلك،	فالتخصيص	
املنخفض	للتعليم	كنسبة	مئوية	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي	

قد	يكون	نتيجة	النخفاض	التحصيل	العام	للضرائب	من	قبل	
الحكومة،	والتي	قد	يكون	لها	تأثيٌر	على	جميع	القطاعات.	وسيتم	

مناقشة	هذه	القضية	بمزيٍد	من	التفصيل	في	الوحدة	املقبلة.

● ● تجدر	اإلشارة	إلى	أن	البلدان	ذات	القاعدة	اإلنتاجية	الضيقة،		
يشكل	اإلنفاق	الحكومي	حصة	كبير	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي،	
كما	هي	الحال	بالنسبة	لبعض	الدول	الجزرية	الصغيرة،	مثل	
جزيرة	كيريباتي،	أو	الدول	الصغيرة	مثل	ليسوتو	ذات	النسب	
املرتفعة	جًدا	للناتج	املحلي	اإلجمالي	إلى	التعليم.	وهذا	يعني	أن	
نسبة	الناتج	املحلي	اإلجمالي	التي	تنفق	على	التعليم	تبدو	كبيرة	

جًدا،	في	حين	تكون	املبالغ	نفسها	صغيرة	جًدا	)موقع	رصد	
اإلنفاق	الحكومي(.	فالحصة	املقررة	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي	
التي	تنفق	على	التعليم	ال	تظهر	بالضرورة	كم	االلتزام	من	جانب	

الحكومة	وما	تنفقه	على	التعليم،	لذلك	فإن	حصة	التعليم	
من	امليزانية	هي	املقياس	األفضل	لتحديد	االلتزام	)راجع	أعاله(.	
وعالوة	على	ذلك،	على	النشطاء	التعامل	بنوٍع	من	الحذر	عند	
استخدام	نسبة	الناتج	املحلي	اإلجمالي	كآلية	للمناصرة،	فقد	
تعني	الزيادة	في	النسبة	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي	التي	تنفق	
على	التعليم	خفًضا	في	اإلنفاق	من	حيث	القيمة	الحقيقية.

● ● العالقة	بين	ميزانية	التعليم	إلى	الناتج	املحلي	اإلجمالي		
يمكن	أن	تساعد	على	مقارنة	ميزانيات	مختلف	البلدان.	

ومع	ذلك،	وإلجراء	مقارنات	أكثر	فعالية	على	أساس	
الناتج	املحلي	اإلجمالي	بين	البلدان	التي	تكلف	فيها	السلع	
والخدمات	أكثر	أو	أقل	حسب	القيمة	الحقيقية،	فيمكن	

تعديل	الناتج	املحلي	اإلجمالي	باستخدام	تعادل	القوة	
الشرائية،	وهي	نسبة	التكلفة	حسب	املعايير	القياسية	
)عادة	بالدوالر	األمريكي(	لشراء	سلة	معينة	من	السلع.
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التمرين 6. تحليل امليزانية: حساب املبلغ الحقيقي املخصص للتعليم
الهدف

استخدام	عينة	امليزانية	لفهم	تأثير	التضخم	وتعلم	كيفية	حساب	املخصصات	الحقيقية	للتعليم.

النشاط
فهم	كيفية	تعديل	امليزانية	حسب	التضخم.

عرض	باملبالغ	االسمية،	أي	األرقام	الفعلية	املخصصة	أو	تنفق	على	التعليم.	واملبالغ	الحقيقية،	هي	املبالغ	التي	تم	تعديلها	حسب	التضخم،	والذي	ُيعرف	
ُ
فامليزانيات	ت

بارتفاع	أسعار	السلع	والخدمات،	وهو	ما	يعني	أن	دوالًرا	أمريكًيا	في	جيبك	اليوم	ال	يشتري	ما	اشتريته	به	العام	املا�ضي.	لذلك،	إذا	ما	قورنت	مخصصات	امليزانية	زمنًيا،	
دون	أخذ	التضخم	بعين	االعتبار،	فستكون	الصورة	مشوهة.	فتعديل	أرقام	امليزانية	حسب	التضخم	يساعد	على	مقارنة	األرقام	لسنوات	مختلفة.

وهذا	يتطلب	استخدام	معامل	االنكماش	الذي	يسمح	بتحويل	مبالغ	رمزية	ملبالغ	حقيقية.	وانكماش	التضخم	هو	القيمة	الرقمية	وتختلف	من	بلد	إلى	آخر	ومن	عام	لعام،	وهذا	
يتوقف	على	معدل	التضخم.	فيجب	أن	تكون	قادًرا	على	معرفة	معامل	االنكماش	من	خالل	التشاور	مع	وزارة	املالية	أو	مكتب	اإلحصاء	الوطني،	وعادة	يمكن	العثور	عليه	في	

وثائق	ميزانية	الحكومة.

الخطوة 1: مراجعة	عينة	امليزانية	وفهم	جميع	املصطلحات	وملء	الصفوف	باللون	البرتقالي.

الخطوة 2: مراجعة	عينة	امليزانية	لتحديد	معامل	االنكماش	لكل	سنة	)الصف	4(.	في	هذا	املثال،	تم	اختيار	2013	كسنة	أساس	-	السنة	التي	تفترض	أن	املبالغ	االسمية	
تساوي	املبالغ	الحقيقية.	ومعامل	االنكماش	لسنة	األساس	هو	دائًما	1.	وبالنسبة	لبقية	السنوات،	يمكن	استخدام	معامل	انكماش	لتحديد	قيمة	املبلغ	بمجرد	أخذ	

التضخم	بعين	االعتبار.	ويجب	تحديد	قاعدة	األساس	وضمان	أن	يتم	استخدامه	باستمرار	في	جميع	الحسابات.

الخطوة 3: مراجعة	عينة	امليزانية	واستخدام	معامل	االنكماش	)الصف	4(	لحساب	اإلنفاق	الحقيقي	على	التعليم	)الصف	2(	وإجمالي	اإلنفاق	الحقيقي	)الصف	6(	
إلكمال	الجدول	أدناه.	ولتحديد	القيم	الحقيقية،استخدم	الصيغة	التالية:

القيمة	االسمية 	
القيمة	الحقيقية=

معامل	االنكماش 	

الخطوة 4: حساب	معدل	النمو	الحقيقي.	بمجرد	االنتهاء	من	حساب	اإلنفاق	الحقيقي	على	التعليم	يمكن	حساب	معدل	النمو	الحقيقي)الصف	3(،	والتي	تمكنك	من	
معرفة	النسبة	املئوية	للتغير	في	اإلنفاق	على	التعليم	من	سنة	إلى	أخرى.	استخدام	الصيغة	التالية	لتحديد	ما	إذا	كان	اإلنفاق	يتزايد	أو	يتناقص:

100 x
	 )اإلنفاق	الحقيقي	على	التعليم	للسنة	2	-	اإلنفاق	الحقيقي	على	التعليم	للسنة	1(	 	

معدل	النمو	الحقيقي	=
اإلنفاق	الحقيقي	على	التعليم	للسنة	1 	

السؤال:	هل	اإلنفاق	في	زيادة	أم	في	نقصان؟

الخطوة 5: تكرار	الخطوات	للميزانية	الوطنية.

ستكون	أكثر	تعقيد	وسيتم	استخدام	وثائق	امليزانية	لسنوات	مختلفة،	والعثور	على	مجموع	مقارن	لإلنفاق	على	التعليم-	وستكون	وثائق	امليزانية	كبيرة	وغير	عملية.	لكن	
عليك	اتباع	الخطوات	األساسية:

العثور	على	وثائق	امليزانية	ملدة	3-5	سنوات.-	1

العثور	على	الرقم	اإلجمالي	مليزانية	التعليم	)املجموع	املخصص	لوزارة	التربية	والتعليم	أو	املخصصات	الوظيفية	في	امليزانية	-	أي	مخصصات	“التعليم”(.-	2

العثور	على	معامل	انكماش	من	وزارة	املالية	أو	وثائق	امليزانية	أو	مكتب	اإلحصاء.-	3

إجراء	العملية	الحسابية	باستخدام	الصيغة	أعاله.-	4

تذكر	أنه	يمكنك	استخدام	هذا	النهج	لجميع	القطاعات	الفرعية	أو	برامج	محددة	للتعليم،	مثل	التعليم	االبتدائي	على	سبيل	املثال.-	5

	من	دليل	ميزانية	التعليم	لصندوق	الكومنولث.
ٌ
التمرين	مأخوذ

 

100 x
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التمرين 7. تحليل امليزانية: حساب حصة امليزانية املخصصة للتعليم زمنًيا
الهدف

ممارسة	تحليل	الحصة	اإلجمالية	من	امليزانية	التي	تذهب	للتعليم	على	مدى	أربع	سنوات،	وكيف	يتم	ترتيب	أولويات	التعليم	في	امليزانية.

النشاط
باستخدام	عينة	امليزانية	أعاله،	يتم	حساب	النسبة	املئوية	من	إجمالي	امليزانية	املخصصة	للتعليم	على	مدى	سنوات	اإلنفاق	األربعة	)2012	-	2015(،	وربطها	بالناتج	

املحلي	اإلجمالي،	وتطبيق	املهارات	املكتسبة	في	هذا	التمرين	على	ميزانية	البالد.

الخطوة 1: تحديد	املبلغ	اإلجمالي	املخصص	من	الحكومة	لإلنفاق	العام	في	كل	عام	)الصف	5	في	الجدول	أعاله(.

الخطوة 2: العثور	على	املبلغ	اإلجمالي	املخصص	لقطاع	التعليم	)الصف	1	في	الجدول	أعاله(.

الخطوة 3: استخدام	املبالغ	في	الخطوتين	1	و2	لحساب	النسبة	املئوية	من	إجمالي	النفقات	املخصصة	للتعليم	في	كل	عام.	يجب	ملء	النسبة	في	الصف	7.

ملحوظة:	تأكد	من	مقارنة	املبالغ	املتشابهة	إما	اسمية	أو	حقيقية	للتعليم	واإلنفاق	الكلي	-	ال	تخلط	بينها	عند	مقارنة	الحصص.

100 x
اإلنفاق	على	التعليم	للسنة	1  	

اإلنفاق	العام	للسنة	1 	

الخطوة 4: إجراء	الحسابات	للميزانية	الوطنية.

لحساب	ما	إذا	كان	اإلنفاق	على	برنامج	فرعي	محدد	)على	سبيل	املثال،	التعليم	االبتدائي(	أو	مستويات	فرعية	)التعليم	الثانوي(	قد	نما	أو	انكمش	على	عدد	محدد	من	
السنوات،	بالقيمة	الحقيقية	و/أو	االسمية،	يجب	القيام	بما	يلي:

تحديد	عدد	السنوات	املطلوب	مقارنتها	من	حيث	اإلنفاق	على	سياسة	تعليمية	أو	قطاع	فرعي.-	1

تسجيل	املبلغ	املنفق	بالنسبة	لهذه	السنوات.-	2

تطبيق	الصيغة	أعاله	لحساب	حصة	اإلنفاق	على	التعليم.-	3

اآلن، يجب حساب اإلنفاق على التعليم كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي
الخطوة 1: العثور	على	رقم	الناتج	املحلي	اإلجمالي	لكل	سنة	)الصف	8	في	الجدول	أعاله(.

الخطوة 2: العثور	على	املبلغ	اإلجمالي	املخصص	لقطاع	التعليم	في	كل	عام	)الصف	1	في	الجدول	أعاله(.

 الخطوة 3: باالستعانة	باألرقام	الواردة	في	الخطوتين	1	و2،	يجب	استخدم	الصيغة	التالية	لحساب	اإلنفاق	على	التعليم	كنسبة	مئوية	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي	
وملئه	في	الصف	9.

100 x
اإلنفاق	على	التعليم	للسنة	1  	

الناتج	املحلي	اإلجمالي	للسنة	1 	

الخطوة 4: يجب	إجراء	نفس	الحسابات	للميزانية	الوطنية،	ويمكن	العثور	على	أرقام	الناتج	املحلي	اإلجمالي	لسنة	معينة	في	وثائق	امليزانية	أو	من	وزارة	املالية	)أو	مكتب	
اإلحصاء،	إلى	آخره(.	تذكر،	يتم	تعديل	تقييم	أرقام	امليزانية	كنسبة	من	االقتصاد	)إجمالي	الناتج	املحلي(	ضمنًيا	حسب	التضخم،	لينعكس	التضخم	في	األرقام	االسمية	

واألرقام	االسمية	للناتج	املحلي	اإلجمالي.

	من	دليل	ميزانية	التعليم	لصندوق	الكومنولث،	2009(.
ٌ
التمرين	مأخوذ
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 4- ما هي الجهات األخرى املعنية 
بتمويل التعليم؟

سنناقش	في	هذا	القسم	الجهات	األخرى	الفاعلة	والعمليات	التي	
 تؤثر	على	امليزانيات	العامة	والتمويل	اإلجمالي	املتاح	للتعليم.

دور املساعدة اإلنمائية الرسمية
في	حين	أنه	من	األهمية	بمكان	أن	نفهم	الحصة	اإلجمالية	من	

امليزانية	التي	تنفق	على	التعليم،	فمن	املهم	أيًضا	أن	نفهم	كيف	
يتم	تمويل	هذه	الحصة،	ولتحديد	اإلنفاق	الذي	ال	يتم	تضمينه	في	
ميزانية	الحكومة.	فتحليل	امليزانية	يثير	أسئلة	حول	املوارد	األخرى	

املخصصة	لقطاع	التعليم	وكيف	تؤثر	على	تخصيص	املوارد	العامة.

…	يلعب	التمويل	العام	الدولي	دوًرا	مهًما	في	استكمال	
جهود	البلدان	لتعبئة	املوارد	العامة	على	الصعيد	املحلي،	
وخاصة	في	البلدان	األشد	فقًرا	واألكثر	ضعًفا	وذات	املوارد	

 املحلية	املحدودة”.	

إطار	العمل	للتعليم	2030

وفي	حين	تتحمل	الدولة	املسؤولية	النهائية	عن	ضمان	الحق	في	
التعليم	للجميع،	إال	أن	بعض	البلدان	تظل	غير	قادرة	على	تعبئة	
املوارد	الكافية	محلًيا.	واملساعدة	اإلنمائية	الرسمية	)ODA(	ال	

تزال	عنصًرا	حاسًما	في	تمويل	ميزانيات	العديد	من	البلدان	ذات	
الدخل	املنخفض.	ومع	ذلك،	الحظت	مراقبة	معونة	التعليم	لعام	
2015	التابعة	للحملة	العاملية	للتعليم	انخفاض	املساعدة	للتعليم	

في	السنوات	األخيرة،	وعلى	وجه	الخصوص	للتعليم	األسا�ضي	في	
بعض	البلدان	ذات	الدخل	املنخفض	والدخل	األدنى	من	املتوسط.	

وهناك	عدٌد	من	البلدان	التي	تضررت	بشدة	بسبب	تخفيضات	
مساعدات	املانحين	في	السنوات	األخيرة.	فمنذ	عام	2010،	

انخفضت	مساعدات	التعليم	وهي	اآلن	في	حالة	ركود.	فانسحاب	
اثنتين	من	الجهات	املانحة	الرئيسية	أدى	إلى	خفض	دعم	املانحين	
للتعليم	األسا�ضي	بمقدار	الثلث	وإلى	أكثر	من	النصف	في	بعض	

البلدان.	وعالوة	على	ذلك،	فمن	املتوقع	أن	تشهد	معونة	التعليم	
مزيًدا	من	الركود	في	السنوات	القادمة.	وبالتأكيد،	فمن	الصعب	أن	
نتصور	أن	تلعب	املساعدات	نفس	الدور	املركزي	في	تمويل	أجندة	
التعليم	2030	كما	فعلت	مع	أجندة	األهداف	اإلنمائية	لأللفية.	

ومع	ذلك،	تبقى	املساعدات	أمًرا	حيوًيا	في	دعم	بعض	الدول	
لتحقيق	أهداف	التنمية	املستدامة	والتزامات	التعليم	عام	2030.

http://www.globalpartnership.org/ for more information	املعلومات	من	ملزيٍد	8

2012201320142015عينة امليزانية )التمرينان 6 و7(

55,881,00075,386,861106,846,765149,161,000إجمالي	اإلنفاق	على	التعليم	)االسمي(1

إجمالي	اإلنفاق	على	التعليم	)الحقيقي(2

%%%%معدل	النمو	)الحقيقي(3

0.94311.051.09515االنكماش4

303,724,000408,390,000638,151,000748,579,000إجمالي	اإلنفاق	الحكومي	)االسمي(5

إجمالي	اإلنفاق	الحكومي	)الحقيقي(6

اإلنفاق	على	التعليم	كنسبة	مئوية	7

%%%%من	إجمالي	اإلنفاق	الحكومي

1,422,289,2001,501,269,1001,840,972,7002,000,409,200الناتج	املحلي	اإلجمالي	)االسمي(8

اإلنفاق	على	التعليم	كنسبة	مئوية	9

%%%%من	الناتج	املحلي	اإلجمالي
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فعلى	سبيل	املثال،	يقدر	فريق	تقرير	الرصد	العالمي	للتعليم	
للجميع	أن	مجرد	الوصول	إلى	مرحلة	ما	قبل	االبتدائي	)سنة	واحدة(	

من	التعليم،	واالبتدائي	والثانوي	–	النوعي	والجيد	-	في	البلدان	
ذات	الدخل	املنخفض	والدخل	األدنى	من	املتوسط	يتطلب	340 
بليون	دوالر	أمريكي	سنوًيا.	لذا،	فهناك	فجوة	تمويلية	تقدر	بنحو	
39	مليار	دوالر	أمريكي،	استناًدا	إلى	افتراض	أن	الحكومات	ستزيد	

حصة	التعليم	من	امليزانية	إلى	ما	فوق	6%	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي.	
لذا،	تعد	املصادر	الخارجية	مثل	املساعدة	اإلنمائية	الرسمية	
مهمة	جًدا	)تقرير	الرصد	العالمي	للتعليم	للجميع،	2015ب(.

كما	أن	فهم	دور	وطبيعة	املساعدات	الخارجية	في	ميزانية	
الة	 التعليم	الوطنية	هو	املفتاح	لتصميم	استراتيجيات	فعَّ

للمناصرة	–	فمن	الصعب	الدفاع	عن	حصة	للتعليم	
في	امليزانية،	بينما	تعاني	الحكومات	من	فقدان	مبالغ	

كبيرة	من	املال	بسبب	انسحاب	الجهات	املانحة.

وفي	البلدان	التي	تعتمد	كثيًرا	على	الجهات	املانحة،	فمن	
األهمية	بمكان	فهم	ما	يحدث	فيما	يتعلق	بالتزامات	املانحين،	
وخاصة	إذا	ما	قيدت	التخفيضات	على	مساعدات	امليزانية	من	
املغلف	املالي	للحكومة	وقدرتها	على	زيادة	التزامات	ميزانيتها.	فإذا	

حدثت	تخفيضات	كبيرة	ضمن	فترة	زمنية	قصيرة،	فسيكون	
من	الصعب	جًدا	الحفاظ	على	مستويات	اإلنفاق	الحالية،	

حتى	لو	قامت	الدولة	برفع	مخصصات	املوارد	املحلية	لصالح	
التعليم.	وعالوة	على	ذلك،	يمكن	تقديم	املساعدات	بأشكال	
مختلفة	وتحت	ظروف	مختلفة،	وكلها	لها	آثار	على	ميزانية	

الة.	ومن	ثم	تبرز	أهمية	فهم	األنواع	 التعليم	واملناصرة	الفعَّ
املختلفة	من	املساعدات	على	النحو	املبين	في	املربع	6.

وفي	بعض	البلدان،	تلعب	الشراكة	العاملية	للتعليم8	دوًرا	حاسًما	
باعتبارها	املمول	الرئي�ضي	متعدد	األطراف	للتعليم،	وللحصول	على	
تمويل	الشراكة	العاملية	للتعليم	يشترط	وضع	خطة	استراتيجية	

قطاعية	للتعليم	)ESP(	ذات	مصداقية	وتحديد	أولويات	األهداف	
القطاعية	الفرعية	-	واملفاضلة	بينهما	-	في	إطار	إنفاق	متماسك	

على	املدى	املتوسط	وتوطيد	املوارد	الخارجية	مع	املحلية.	

ومن	ثم	يتم	تقييم	خطة	قطاع	التعليم	وفًقا	لألولويات	الرئيسية	
مثل:	صياغة	وتنمية	عملية	يقودها	البلد	املعني	والترابط	مع	
أولويات	واحتياجات	البلد؛	مثل	قضايا	اإلنصاف	والكفاءة	
والتعلم	واالتساق	على	النطاق	الفرعي،	وإذا	كان	التمويل	

والتنفيذ	وترتيبات	الرصد	واقعية	وقابلة	للتحقيق.	وهذا	يعني	
أن	الحوار	والتفاوض	والسياسة	بين	الدوائر	الوطنية	وشركاء	
	)LEG(	املحلية	التعليم	مجموعات	طريق	عن	الدوليين	التنمية

)الحملة	العاملية	للتعليم،	2014(	يشمل	الطيف	الكامل	لقطاع	
التعليم.	على	سبيل	املثال،	تتم	املفاضلة	بين	قطاع	فرعي	

كالتعليم	في	مرحلة	الطفولة	املبكرة	مع	غيره	من	القطاعات	
الفرعية	ذات	األولوية	)أي	التعليم	األسا�ضي	أو	التعليم	العالي(،	
	من	أن	يتمحور	الحوار	حول	سياسة	طموحة،	يركز	على	

ً
وبدال

بنود	امليزانية	الالزمة	لتحقيق	خليط	من	األهداف	القطاعية	
الفرعية	ضمن	امليزانية	الوطنية	التي	تشمل	أموال	املعونة	التي	

يمكن	التنبؤ	بها	)الشراكة	العاملية	للتعليم/اليونسكو	2015(.

املربع 6. املساعدة اإلنمائية 
)ODA( الرسمية

دعم امليزانية العامة )GBS(	هو	وسيلة	لتقديم	الدعم	الدولي	
للتنمية،	حيث	يتم	تقديم	التمويل	مباشرة	من	الجهات	املانحة	
-	ثنائية	أو	متعددة	األطراف	-	إلى	حكومة	البلد	املستفيدة،	ويتم	
استخدامه	من	قبل	الجهات	املانحة	لدعم	سياسات	الحد	من	
الفقر	التي	وضعتها	الحكومة	املستفيدة،	ويوجه	مباشرة	إلى	
الخزينة	من	خالل	وزارة	املالية،	عن	طريق	برامج	أو	مشاريع	

تدار	وفًقا	إلجراءات	إدارة	امليزانية	واملالية	واملحاسبة	واملشتريات	
في	البلد	املستفيد.	وال	يتم	تخصيصها	لقطاع	معين،	ويمكن	

أن	تنفق	وفًقا	لألولويات	الوطنية؛	حيث	تقرر	وزارة	املالية	
تخصيص	هذه	املوارد	وتنسق	مع	الوزارات	األخرى	حول	حصتها	
من	الدعم	اإلضافي	في	امليزانية،	بما	في	ذلك	وزارة	التربية	والتعليم	

)بالنظر	إلى	أن	متوسط	الحصة	من	امليزانيات	العامة	يصل	
إلى	15%	في	البلدان	ذات	الدخل	املنخفض	والدخل	األدنى	من	
	على	التعليم	

ً
املتوسط،	يمكن	للمرء	أن	يتوقع	تركيًزا	مماثال

داخل	مخصصات	دعم	امليزانية	العامة(.	وتختلف	أهمية	
ا	كبيًرا	من	بلد	إلى	بلد	ومن	سنة	إلى	

ً
دعم	امليزانية	العامة	اختالف

أخرى،	ويمكن	أن	تكون	كبيرة.	ففي	عام	2010،	شكلت	%17	
من	جميع	املساعدات	التي	تلقتها	مالوي	و20%	في	موزمبيق.

http://www.globalpartnership.org/ for more information	املعلومات	من	ملزيٍد	8
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دعم امليزانية القطاعي،	كدعم	امليزانية	العامة،	ُيعد	
مساهمة	مالية	غير	مخصصة	لقطاع	معين	)على	سبيل	
املثال،	يمكن	تخصيصه	لقطاع	التعليم(،	ويركز	الحوار	
بين	الجهات	املانحة	والحكومات	على	اهتمامات	قطاعات	

	من	التركيز	على	امليزانية	العامة.
ً
محددة،	بدال

ويعتبر	كال	الشكلين	من	الدعم	ذا	جودة	عالية،	من	حيث	
املساعدة	في	بناء	القدرات	الحكومات	وأولوياتها؛	مما	يساعد	

على	تعزيز	ملكية	السياسات	وصنع	السياسات	وتطوير	
القدرات	اإلدارية	وتخفيض	تكاليف	معامالت	املساعدات.	

ففي	إعالن	باريس	لعام	2005،	وافقت	الحكومات	املانحة	في	
منظمة	التعاون	االقتصادي	والتنمية	على	استخدام	متزايد	

لدعم	امليزانية	ملواءمة	منهجيات	وزيادة	فعالية	املعونة.

كما	أن	املعونة	متعددة	األطراف	في	التعليم	تعد	أمًرا	في	غاية	
األهمية.	فعلى	سبيل	املثال،	وفي	عام	2013،	جاء	حوالي	ثلث	

مجموع	املساعدات	املقدمة	للتعليم	من	املعونة	متعددة	
األطراف.9	ويلعب	االتحاد	األوروبي	والبنك	الدولي	دوًرا	مهًما	

بشكل	خاص	من	حيث	حجم	املعونة،	كأكبر	وثاني	أكبر	
الجهات	املانحة	متعددة	األطراف	على	التوالي	في	عام	2013. 
ونظًرا	لألهمية	الجماعية	للتعليم،	فإن	قراراتهم	وإنفاقهم	له	
تأثيٌر	كبيٌر	على	االتجاهات	العاملية	وعلى	املستوى	القطري.	
فالبنك	الدولي	على	وجه	الخصوص	له	تأثيٌر	مهٌم	على	وضع	

سياسة	التعليم	)الحملة	العاملية	للتعليم	2015ج(.

كما	تلعب	الشراكة	العاملية	للتعليم	)GPE(	دوًرا	مهًما	في	حوار	
السياسات	على	املستوى	القطري،	ودعم	إعداد	التنسيق	

والسياسة	على	املستوى	الوطني.	وبما	أن	للقطاع	قاعدة	ضيقة	
جًدا	من	الجهات	املانحة	)بروكينغز/اليونسكو	2013(،	يدعو	
البعض	إلى	دور	أقوى	بكثير	لألطراف	املتعددة	في	دعم	التعليم،	

وال	سّيما	في	التنسيق	في	استخدام	األنظمة	القطرية	وتقييم	
نوعية	املساعدات	وتوفير	تمويل	أكثر	قابلية	للتنبؤ،	وإعطاء	

البلدان	الثقة	لتقديم	التزامات	مالية	على	املدى	الطويل.

وأخيًرا،	يقوم	عدٌد	من	الجهات	املانحة	الثنائية	بتوجيه	التمويل	
عن	طريق	الوكاالت	متعددة	األطراف.11	فعلى	سبيل	املثال،	

ضاعفت	اليابان	وهولندا	والنرويج	وإسبانيا	والدنمارك	والواليات	
املتحدة	من	حصة	مساعداتها	من	خالل	املنظمات	متعددة	

األطراف	بدًءا	من	عام	2008	)الحملة	العاملية	للتعليم	2015ج(

كما	يمكن	توجيه	أنواع	مختلفة	من	املساعدات	الثنائية	
ومتعددة	األطراف	من	خالل	األنظمة	الحكومية،	

والتي	تتما�ضى	وبدرجات	متفاوتة،	مع	أولويات	امليزانية	
الحكومية.	ويمكن	أن	تشمل	مشاريع	وبرامج	محددة،	
ويتم	تسجيلها	في	امليزانيات	و/أو	في	حسابات	النفقات	
العامة.	وهذه	األنواع	من	التمويالت	مع	الدعم	العام	

والدعم	القطاعي	للميزانية،	تسمى	مساعدات امليزانية.

وبعض	املساعدات،	تقدم	بالتوازي	كما	هي	الحال	عندما	
تقوم	املنظمات	غير	الحكومية	أو	الكيانات	الخاصة	بتنفيذ	

املشاريع	التي	يمولها	املانحون،	بمشاركة	ضئيلة	من	الحكومة.	
وهذا	النوع	من	املساعدات	يسمى	باملساعدات خارج 

امليزانية،	والذي	يعني	استثمار	املوارد	الخارجية	في	البرامج	
أو	الخدمات	املحددة	التي	ليست	جزًءا	من	نظام	املوازنة	
الحكومية	والتخطيط.	وهذا	الجزء	قد	يكون	أكثر	األجزاء	
صعوبة	من	حيث	حسابات	امليزانية،	بسبب	عدم	وجود	

تسجيل	دقيق	للمساعدات	في	وخارج	املوازنة	من	قبل	الحكومة	
وبالتالي	حساب	إجمالي	حجم	اإلنفاق	العام	على	التعليم.

9	بناًء	على	حسابات	جداول	املساعدات	لتقرير	الرصد	العالمي	للتعليم	للجميع	2015	)بيانات	2013(.

10	تتم	مساعدات	البنك	الدولي	للتعليم	من	خالل	ذراع	اإلقراض،	أي	املؤسسة	الدولية	للتنمية	)IDA(؛	وبالتالي	
يشير	مصطلح	“البنك	الدولي”	إلى	املؤسسة	الدولية	للتنمية	كقناة	للمساعدات.

11	تتلقى	الوكاالت	متعددة	األطراف	التمويل	عبر	طريقين	من	الجهات	املانحة	الثنائية:	1-	التمويل	غير	املخصص،	حيث	تتخذ	الوكالة	متعددة	األطراف	قرارات	بشأن	
التخصيص،	والتي	قد	تعكس	أو	ال	تعكس	أولويات	الوكالة	الثنائية؛	2-	األموال	املخصصة	من	الجهات	املانحة	الثنائية	ألغراض	معينة	)مثل	التعليم	و/أو	بلدان	معينة(.
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إنفاق األسر على التعليم
تثير	حسابات	امليزانيات	العامة	التساؤالت	حول	الجهات	
التمويلية	األخرى	التي	يمكن	أن	تساعد	في	توفير	التعليم،	

دون	ذكرها	في	امليزانية،	وعالقتها	باإلنفاق	العام.

وفي	كثيٍر	من	األحيان،	يتم	التخفيف	من	النقص	في	اإلنفاق	
الحكومي	جزئًيا	من	خالل	إنفاق	األسر	على	التعليم.	

فمصروفات	األسر	)لدى	االستفادة	من	التعليم،	كالرسوم	
التي	تفرضها	املؤسسات	التعليمية	العامة(	تشكل	نسبة	

كبيرة	من	مجموع	نفقات	التعليم،	وهي	تعد	وسيلة	تنازلية	
لتمويل	نظام	التعليم،	حيث	يجبر	الفقراء	على	دفع	
املزيد	–	ودفع	حصة	غير	متناسبة	-	من	دخل	األسرة.

وتعد	الرسوم	أكبر	عبء	مادي	على	األسر،	وقد	تمنع	الفقراء	
من	بدء	أو	استكمال	دراستهم	وتفاقم	من	حالة	الفقر	لديهم،	
من	خالل	إجبار	اآلباء	على	تحمل	عبء	تمويل	التعليم	الذي	

هو	حٌق	مجانٌي	من	حقوق	اإلنسان	كما	ورد	في	اإلعالن	العالمي	
لحقوق	اإلنسان،	وفرض	الرسوم	يتعارض	مع	الحق	في	التعليم	

املجاني	ومع	مبادئ	أجندة	أهداف	التنمية	املستدامة	وإطار	
العمل	للتعليم	2030.	وقد	التزمت	الحكومات	من	خالل	أهداف	

التنمية	املستدامة/الهدف	4	وإطار	العمل	للتعليم	2030 
بضمان	توفير	التعليم	املجاني	والنوعي	ملا	ال	يقل	عن	تسع	سنوات	

من	التعليم،	وتشمل	مستويات	ما	قبل	االبتدائي،	االبتدائي	
والثانوي؛	وُيطالب	إطار	العمل	للتعليم	برفعها	إلى	12	عاًما	من	
التعليم	املجاني.	وقد	أظهر	إلغاء	الرسوم	األثر	امللحوظ	على	
التحاق	األطفال	باملدارس	)بهالوترا	هرتغن	وكالسن،	2014(.

وهناك	نقٌص	هائٌل	في	البيانات	بشأن	إجمالي	إنفاق	األسر	على	
الرسوم	املدرسية	)العامة	والخاصة(	وغيرها	من	تكاليف	التعليم.	

ومع	ذلك،	تشير	تقديرات	تقريبية	لحجم	هائل،	حيث	أشار	
استطالع	لخمسة	عشر	بلًدا	إفريقيا	من	البلدان	ذات	الدخل	

املنخفض	أن	إجمالي	متوسط	إنفاق	األسر	على	التعليم	)بما	في	
ذلك	اإلنفاق	على	الرسوم	املدرسية	العامة	والخاصة،	واملواد	

التعليمية	والتكاليف	غير	املباشرة	األخرى(	بلغت	1.7%	من	الناتج	
املحلي	اإلجمالي،	أي	ما	يعادل	أقل	من	نصف	اإلنفاق	العام	)%3.8	
من	الناتج	املحلي	اإلجمالي(	)معهد	اليونسكو	لإلحصاء،	2011(.	
وتمثل	نفقات	األسرة	على	التعليم	33%	من	إجمالي	اإلنفاق	على	
التعليم	العام	في	املرحلة	االبتدائية	و68%	على	املستوى	األقل	

من	الثانوي.	كما	يتفاوت	اإلنفاق	إلى	حٍد	كبيٍر	حسب	البلد:	ففي	
بنين،	وجدت	الدراسة	أن	األسر	تنفق	10	أضعاف	ما	تنفقه	على	
التعليم	كنسبة	من	إجمالي	إنفاق	األسر	في	تشاد	وهذه	البلدان	
األفريقية	تمثل	عينة	تمثيلية	للبلدان	ذات	الدخل	املنخفض؛	
حيث	تشير	التقديرات	أن	األسر	تنفق	حوالي	5	مليارات	دوالر	

أمريكي	على	التعليم	األسا�ضي،	مقارنة	مع	11	مليار	دوالر	
تنفقها	الحكومات	)فوكو	وكواك	تياب،	وهوسون،	2012(.

ما هو دور القطاع الخاص؟
لطاملا	كانت	الجهات	الفاعلة	غير	الحكومية	سمة	من	سمات	النظم	

التعليمية	في	جميع	أنحاء	العالم،	من	خالل	مشاركتها	في	تقديم	
مجموعة	واسعة	من	الخدمات	بما	في	ذلك	إدارة	املدارس	وتطوير	
املناهج	وتوفير	الخدمات	املساعدة	)التموين	والنقل،	إلى	آخره(،	

واالختبار.	وقد	عملت	املنظمات	غير	الحكومية	واملنظمات	الدينية	
وخاصة	على	تقديم	وتثقيف	أعداٍد	كبيرة	من	األطفال،	وغالًبا	دون	
فرض	رسوم.	ومع	ذلك	وفي	السنوات	األخيرة	كان	هناك	تحوٌل	نوعٌي	
وكمٌي	في	دور	الجهات	الفاعلة	غير	الحكومية	في	توفير	التعليم،	مع	
انخراط	أعمق	للقطاع	الخاص	الربحي	كطريق	مفترض	لتحقيق	

أهداف	التعليم	للجميع	سابًقا	وأهداف	التنمية	املستدامة/الهدف	
4	حالًيا.	وتنامت	ظاهرة	املدارس	الخاصة	الربحية	ومنخفضة	

الرسوم،	وكان	هناك	تحوٌل	في	خطاب	العديد	من	الجهات	
املانحة	وبعض	الحكومات	في	البلدان	النامية.	ونحن	نعتقد	أنه	

ستخدم	األموال	العامة	لدعم	التوسع	في	
ُ
من	األهمية	بمكان	أال	ت

املدارس	الخاصة،	وليس	على	اإلطالق	للتوسع	في	املدارس	الخاصة	
الربحية،	عندما	تكون	هناك	حاجة	لهذه	األموال	إلدخال	تحسينات	

على	األنظمة	العامة.	فهذا	النهج	له	آثار	خطيرة	على	املساواة	
واإلدماج	والجودة	والتعليم	للمصلحة	العامة،	وفهم	التعليم	املبني	

على	الحقوق.

فتاة	تنظر	عبر	الفصول	الدراسية	في	أكاديمية	بريدج	إنترناشونال،	وهي	
مدرسة	خاصة	منخفضة	الرسوم،	في	ضاحية	ماثاري،	نيروبي.

الصورة	إهداء	من	خافيير	بورجوا.
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12	العديد	من	املدارس	الخاصة	منخفضة	الرسوم	غير	مسجلة	لدى	الحكومات،	وال	تحقق	األنظمة	املتعلقة	بحقوق	العمال	أو	البنية	التحتية	)أسلم،	وآخرون.	2014(.

13 50%	من	املعلمين	في	املدارس	الحكومية	في	غانا	لم	يتم	تدريبهم	وترتفع	النسبة	إلى	90%	في	املدارس	الخاصة	منخفضة	الرسوم	)أكاغوري،	
2011(.	وتوفر	سلسلة	مدارس	أوميجا	الخاصة	ثالثة	أسابيع	من	التدريب	قبل	الخدمة	في	كيفية	تقديم	الدروس	املوحدة	للمعلمين	
غير	املدربين،	وتقدم	سلسلة	مدارس	إيديال	في	الهند	أربعة	أيام	فقط	من	التدريب	قبل	الخدمة	)موقع	بيرسون(.	وتوفر	أكاديميات	

بريدج	الدولية	أيضا	ثالثة	أسابيع	من	التدريب	قبل	الخدمة،	كما	هو	مبين	في	العديد	من	اإلعالنات	عن	الوظائف	لديها.

14	تشير	الكثير	من	األدلة	حول	املدارس	الخاصة	منخفضة	الرسوم	إلى	أن	معايير	الجودة	تتضمن	درجات	االختبار،	ملهارات	القراءة	األساسية	
والكتابة	والحساب.	وهذه	مشكلة	كبيرة.	ففي	حين	أنه	ال	يمكن	إنكار	أن	معرفة	القراءة	والكتابة	والحساب	األساسية	هي	املهارات	األساسية،	إال	

أن	التعليم	الذي	يعلم	األطفال	القراءة	األساسية	والرياضيات	فقط	ال	يعد	تعليما	نوعًيا.	للمزيد،	راجع	مشروع	الحق	في	التعليم	2013.

15	حسب	تعريفها	بأنها	“املدارس	التي	رسومها	أقل	من	50%	من	الحد	األدنى	لألجور”	فالحد	األدنى	لألجور	في	باكستان	=	10000	روبية	أي	
97.89	دوالر	أمريكي،	أيلول/سبتمبر	2014(	-	مؤسسة	الحد	األدنى	لألجور.	فإن	الحد	األدنى	لألجور	في	بنين	=	31.625	فرنك	أفريقي	أي	

62.14	دوالر	أمريكي	في	أيلول/سبتمبر	2014(	-	قاعدة	بيانات	األجور	العاملية	ملنظمة	العمل	الدولية.	الدخل	القومي	اإلجمالي	للفرد	الواحد	في	
باكستان-	1380	دوالر	أمريكي.	وفي	بنين	الدخل	القومي	اإلجمالي	للفرد	الواحد=	790	دوالر	أمريكي.	حسب	بيانات	البنك	الدولي.

هذا	وقد	بدأت	بعض	الجهات	املانحة	الثنائية	ومتعددة	األطراف	
-	مثل	البنك	الدولي	ووزارة	التنمية	الدولية	باململكة	املتحدة	بدعم	
مشاريع	املدارس	الخاصة	الربحية،	مما	يعد	اتجاًها	مثيًرا	للقلق،	

كما	تشير	األدلة	املستقلة	إلى	أن	مثل	هذه	املدارس	–	وهي	سالسل	
وطنية	وإقليمية	ودولية-	هي	بنية	تحتية	رديئة12،وتوظف	املعلمين	
غير	املدربين13	برواتب	متدنية	ودون	حقوق	العمال	)كينغدون،	

2008(،	ودون	تقديم	رؤية	كاملة	لجودة	التعليم14.	فهذه	املدارس	
تستهدف	الشرائح	الفقيرة	من	السكان	بـ	“رسوم	منخفضة”	رغم	

أن	التحليالت	تكشف	كذب	مزاعم	“القدرة	على	تحمل	التكاليف” 
فت	دراسة	 من	قبل	أشد	الناس	فقًرا.	على	سبيل	املثال،	عرَّ

املدارس	منخفضة	الرسوم	بأنها	“املدارس	التي	رسومها	أقل	من	
50%	من	الحد	األدنى	لألجور”	)هاينمان،	شتيرن،	ووسميث،	
2011(.	فالرسوم	املدرسية	التي	تعتبر	“منخفضة”	تحت	هذا	

التعريف	يمكن	أن	تكلف	ما	يصل	إلى	85%	من	متوسط	الدخل	
الشهري	في	باكستان،	أو	ما	يصل	إلى	94%	في	بنين،	بالنظر	إلى	أن	
الكثير	من	األسر	ال	تتلقى	الحد	األدنى	لألجور15.	وباملثل،	تستهلك	
تكلفة	إرسال	طفل	واحد	ملثل	هذه	املدارس	في	نيجيريا	ما	يقرب	
من	20%	من	الحد	األدنى	السنوي	لألجور،	الذي	هو	في	حد	ذاته	

أعلى	بكثير	من	دخل	األسر	األشد	فقًرا	)هارما	واديفسويا،	2013(؛	
فإرسال	طفل	واحد	إلى	سلسلة	مدارس	أوميجا	في	غانا	يكلف	

40%	من	دخل	األسرة	السنوي	ألشد	األسر	فقًرا	)ريب،	2015(.

ا	نحو	مزيد	
ً
ويتم	هذا	األمر	في	ظل	االتجاهات	األوسع	نطاق

من	الخصخصة	في	الدول	النامية،	والدفع	باتجاه	التمويل	
الخاص	لتوفير	التمويل	الالزم	ألهداف	التنمية	املستدامة،	
حيث	صيغت	بعض	املناقشات	حول	دور	التمويل	الخاص،	

بعبارات	سحرية	وكأنها	الحل	السحري	لتحقيق	أهداف	
التنمية	املستدامة،	وهنا	فإن	الحذر	مطلوب.

	)PPPs(	والخاص	العام	القطاعين	بين	للشراكات	الترويج	ويتم
باعتبارها	أداة	رئيسية	لتحقيق	األهداف	اإلنمائية	املستدامة؛	

حيث	شهد	العقد	املا�ضي	زيادة	كبيرة	في	كمية	األموال	املستثمرة	
في	هذه	الشراكات	في	البلدان	النامية:	خالل	األعوام	2004 
-	2012،	تزايدت	االستثمارات	في	شراكات	القطاعين	العام	

والخاص	بنسبة	عامل	من	ستة	)روميرو،	2015(.	وهناك	أيًضا	
آثاٌر	متعددة	على	امليزانيات	الحكومية	)راجع	اإلطار	7(.

وعند	تحليل	دور	ومساهمة	القطاع	الخاص،	فيتعين	على	نشطاء	
املجتمع	املدني	وضع	إمكانات	التمويل	الخاص	في	منظورها	

الصحيح،	وتقييم	ذلك	بوعي،	وضمان	أن	تفعل	الحكومات	ذلك؛	
فقد	تتم	املبالغة	في	املساهمة	املباشرة	للقطاع	الخاص	في	تقديم	

الخدمات	العامة،	وخاصة	عند	تجنب	العديد	من	الجهات	الفاعلة	
في	القطاع	الخاص	دفع	الضرائب	-	بحجة	املساهمات	غير	املباشرة	
في	تقديم	الخدمات	العامة	-	بينما	تحقق	أرباًحا	طائلة،	مما	يعني	
حرمان	الحكومات	من	اإليرادات	املحلية	وخلق	قاعدة	ضريبية	

أصغر	بشكل	مباشر.	وعالوة	على	ذلك،	فعدم	كفاية	تنظيم	هذه	
الشراكات	يؤدي	إلى	استثمار	املال	العام	من	أجل	الربح	الخاص.

فهناك	فرق	واضح	بين	مدرسة	خاصة	غير	ربحية	صغيرة	في	قرية	
في	باكستان	ومشاريع	كبيرة	بين	القطاعين	العام	والخاص،	ومع	

ذلك،	فهذه	كلها	جزٌء	من	اتجاهات	أوسع	لتحول	في	املفاهيم	نحو	
تقليص	دور	الدولة	وزيادة	نفوذ	الشركات	في	قطاع	التعليم.	فمن	

امللح	أن	يكافح	ناشطو	التعليم	من	أجل	تمويل	أكثر	وأفضل	للتعليم	
الحكومي	العام	ملواجهة	هذه	االتجاهات،	ومراقبة	الحكومات	

لضمان	عدم	استخدام	األموال	العامة	لدعم	القطاع	الخاص	في	
توفير	التعليم.	ومن	منظور	الحق	في	التعليم،	تنتاب	الحملة	العاملية	
للتعليم	والدولية	للتربية	وأكشن	أيد	الدولية	مخاوف	حقيقية	حول	

قدرة	القطاع	الخاص	على	توفير	اإلنصاف	والجودة،	بل	ودوره	
في	تدهور	الجودة	وزيادة	عدم	املساواة،	فكل	املناقشات	حول	

القطاع	الخاص	تعمل	على	تشتيت	العمل	على	القضايا	الرئيسية..
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املربع 7. الشراكات بين القطاعين العام: 
خارج امليزانية وخارج امليزانية العمومية
كجزٍء	من	حملة	أوسع	من	قبل	املؤسسات	املالية	الدولية	

والحكومات	املانحة	لزيادة	مشاركة	القطاع	الخاص	في	
تحقيق	أهداف	التنمية	املستدامة،	تبرز	الشراكات	بين	
القطاعين	العام	والخاص	في	املناقشات	حول	التعليم	

2030	وتمويل	برامج	التنمية؛	فالشراكات	تسمح	
للحكومات	بإنفاق	املال	العام	مع	شركات	القطاع	الخاص	

مقابل	التمويل	وبناء	و/أو	تشغيل	خدمة	عامة.

هناك	العديد	من	التعريفات	للشراكات	بين	القطاعين	العام	
ف	إلى: صنَّ

ُ
والخاص	وأنواعها،	ولكن	من	حيث	التمويل،	فإنها	ت

أ(	املستخدمون يدفعون:	يتقا�ضى	الشريك	الخاص	من	
األفراد	مقابل	استخدام	املرافق،	على	سبيل	املثال	يطلب	
منهم	دفع	الرسوم	الستخدام	الطرق،	مع	وجود	الدعم	

الحكومي	لهذه	الخدمة،	حيث	يتم	تعويض	الشريك	الخاص	
لتغطية	تكاليف	بناء	الطريق	)وتشغيل	نظام	التعرفة(.

ب(	الحكومة	تدفع:	يتلقى	الشريك	الخاص	دفعات	
منتظمة	من	الشريك	العام	حسب	نوع	أو	مستوى	الخدمة.	
وتعتمد	املدفوعات	الحكومية	على	التزام	الشريك	الخاص	
بنوعية	الخدمة	املقدمة	حسب	العقد،	وكيفية	استخدام	

الخدمات	من	قبل	األفراد	)تعتمد	الرسوم	التي	تدفعها	
الحكومة	على	عدد	األفراد	الذين	استخدموا	الخدمة(.

ويمكن	للممارسات	املحاسبية	الشراكات	بين	القطاعين	
العام	والخاص	خلق	حوافز	مشوهة	للحكومات.	على	سبيل	

املثال،	في	حالة	وجود	“حكومة	تدفع”،	فإن	شراكتها	مع	
شركة	خاصة	يمكن	أن	تقلل	من	حاجة	الحكومات	لجمع	

األموال	من	أجل	البدء	باملشروع؛	وبدال	من	ذلك،	تستخدم	
الشراكات	املدفوعات	الحكومية	السنوية	للشركة	الخاصة	
لتطوير	البنية	التحتية.	واألهم	من	ذلك،	أن	هذا	يعني	أيًضا	
أن	الحكومات	ستضع	املشروع	خارج	امليزانية	كاستحقاقات	
طارئة	“sheet	balance	off	liabilities	contingent”	ليتم	
احتسابها	بصورة	تقديرية.	وعلى	الرغم	من	“املدفوعات	

الحكومية”	ملشاريع	الشراكة	مع	القطاع	الخاص،	فإنها	ال	
	من	أشكال	االقتراض	الحكومي،	وتدفع	

ً
تزال	تمثل	شكال

الحكومة	الستخدام	الشراكات	مع	القطاع	الخاص	كحافز	
بسبب	عدم	ظهور	التكاليف	والديون	الحكومية	في	ميزانياتها.

ووفًقا	ملاكسمليان	كيران،	من	إدارة	الشؤون	املالية	لصندوق	
النقد	الدولي،	فإن	املخاطر	املالية	الشراكات	بين	القطاعين	
العام	والخاص	هي	“كبيرة”	ألنها	تستخدم	“	اإلنفاق	خارج	

ضوابط	امليزانية	وااللتفاف	عليها”	و	“نقل	الديون	من	امليزانية	
العمومية	وخلق	املصاريف	واالستحقاقات	الطارئة”.	وفي	
الواقع،	ال	تزال	الشراكات	بين	القطاعين	العام	والخاص	

جذابة	لصناع	القرار	ألنها	تسمح	للحكومات	بالتحايل	على	
حدود	امليزانية	وغالًبا	ما	تكون	مبهمة،	علًما	بأن	منظمة	
التعاون	والتنمية	-	)منظمة	التعاون	والتنمية،	2012(	
وصندوق	النقد	الدولي	سبق	أن	دعيا	إلى	تفعيل	الحد	
األق�ضى	من	معايير	الشفافية	املالية	في	هذا	السياق.

عزى	زيادة	الشراكات	بين	القطاعين	العام	والخاص	في	البلدان	
ُ
وت

النامية	بصورة	رئيسية	للنمو	االقتصادي،	وبالتالي	الحاجة	
لتطوير	البنية	التحتية،	وبسبب	انخفاض	أسعار	الفائدة	في	
البلدان	املتقدمة،	والتي	دفعت	املستثمرين	إلى	“البحث	عن	
الربح”	في	مكان	آخر	)راجع	أعاله	الديون	املترتبة	على	ذلك(.	

ومن	األهمية	بمكان	أن	نفهم	أن	الشراكات	بين	القطاعين	العام	
والخاص،	بعيًدا	عن	كونها	“الحل”	غير	الناجع	لنقص	املوارد	
املالية،	هي	“في	معظم	الحاالت،	طريقة	باهظة	للتمويل،	وتعد	

زيادة	كبيرة	في	التكاليف	على	الخزينة	العامة” )روميرو،	2015(.	
وقد	أظهرت	أوكسفام	كيف	أن	الشراكة	مع	القطاع	والخاص	
في	تقديم	خدمات	الصحة	في	ليسوتو،	من	خالل	تمويل	بناء	
مستشفى،	قد	أدت	إلى	زيادات	أكبر	في	اإلنفاق	العام	مقارنة	
مع	التمويل	العام	الحصري	لهذه	الخدمة	)ماريوت،	2014(.

والشراكات	بين	القطاعين	العام	والخاص	أصبحت	
سمة	متنامية	في	التعليم	وبنماذج	مختلفة؛	بما	في	ذلك	
االستعانة	بمصادر	خارجية	لدعم	الخدمات	التعليمية	
وغير	التعليمية	ونظام	القسائم	واملدارس	املستأجرة.
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الوحدة 3. زيادة حجم امليزانية اإلجمالية

ملخص:
	
ً
بخطوات	بسيطة	يمكن	زيادة	حجم	إجمالي	امليزانية،	من	خالل	نظام	أكثر	عدال

للضرائب،	يزيد	وبشكٍل	كبيٍر	من	املوارد	املحلية	املتاحة	للتعليم	العام.

في	هذه	الوحدة،	سنطلع	على	قضايا	حجم	امليزانية	الحكومية	ونحدد	الخسائر	في	العائدات	

الضريبية	في	البلدان	النامية،	مع	التركيز	بشكل	خاص	على	الخسائر	الناتجة	عن	الحوافز	الضريبية	

املمنوحة	للشركات	متعددة	الجنسيات	أو	التهرب	الضريبي	وإيرادات	املوارد	الطبيعية	وإمكانية	

للحصول	على	أموال	مخصصة	كمجال	حيوي	لعملية	املناصرة،	ويشدد	على	ضرورة	فرض	

ضرائب	عادلة	كمحور	ألي	دعوات	لزيادة	الضرائب،	مما	يساعد	ناشطي	التعليم	على	فهم	ألهمية	
رفع	الضريبة	بطريقة	تصاعدية،	والتفكير	في	كيفية	الدفاع	عن	قضايا	العدالة	الضريبية.

يرد	املزيد	حول	وضع	خطة	املناصرة	في	الوحدة	6.

بنهاية هذه الوحدة، ستتمكنون من:
●● فهم	أهمية	عائدات	الضرائب	كمصدر	مستدام	لتمويل	التعليم.	

●● تمرين	عملي	على	املناصرة	حول	العدالة	الضريبية.	

●● مقدار	الضرائب	التي	يتم	تحصيلها	في	البلد.	

●● كيفية	جمع	املزيد	من	األموال	وكيف	يمكن	أن	تكون	الضرائب	تصاعدية	أو	تنازلية.	

●● كيف	تتجنب	الشركات	متعددة	الجنسيات	دفع	نصيبها	العادل		

من	الضرائب	والخسارة	بسبب	التهرب	الضريبي.

●● صياغة	رسالة	مناصرة	قوية	حول	التهرب	الضريبي	والتعليم		

والعدالة	الضريبية	والجهات	التي	يمكن	العمل	معها.





1- أهمية حجم امليزانية

تتناول	هذه	الوحدة	أهمية	حجم	امليزانية	وعمل	نشطاء	التعليم	
على	التمويل	املحلي	لتوسيع	حجم	امليزانية	اإلجمالية	من	خالل	

مناصرة	العدالة	الضريبية.	فالضرائب	يمكن	أن	تكون	أداة	
لتثبيط	أو	تعزيز	العدالة	االجتماعية،	وتركز	حمالت	املناصرة	

للعدالة	الضريبية	على	الضغط	من	أجل	النظم	الضريبية	كأداة	
لبناء	مجتمعات	أكثر	مساواة	ونزاهة،	على	سبيل	املثال	من	خالل	

الـ	Rs	األربعة	)كريستيان	أيد/عثمان	محمد	عثمان،	2011(:

● ● زيادة	Revenues )العائدات(	لدفع	ثمن	الخدمات		
العامة،	بما	في	ذلك	التعليم	النوعي	والعام	واملتاح.

● ● Redistributing )إعادة توزيع(	العائدات	مما	يقلل	من		
الفجوة	بين	األغنياء	والفقراء	داخل	البلدان	وفيما	بينهم.

● ● زيادة	Representation )تمثيل(	املواطنين		
لتعزيز	مساءلة	الحكومة.

● ● Repricing )إعادة تسعير(	السلع	والخدمات،	للسيطرة		
على	استهالك	املنتجات	الضارة	كالكحول	والتبغ.

في	الوحدة	السابقة،	تطرقنا	إلى	أهمية	ضمان	تخصيص%20	
على	األقل	من	مجموع	ميزانية	الدولة	على	التعليم،	ولكن	

إذا	كانت	امليزانية	صغيرة،	فلن	تعني	الـ	20%	الكثير،	أي	كلما	
قلت	امليزانية،	قلت	املبالغ	املخصصة	للتعليم	والخدمات	

العامة	األساسية	الحيوية	التي	تمولها	الحكومة.

وفي	العديد	من	البلدان،	تكون	ميزانية	الحكومة	اإلجمالية	أقل	
بكثير	مما	ينبغي،	وتكون	امليزانية	املتاحة	للتعليم	قليلة	جًدا.	

فمعظم	عائدات	الحكومة	تأتي	من	الضرائب:	الضرائب	على	الدخل	
واألرباح	واشتراكات	الضمان	االجتماعي	والضرائب	املفروضة	

على	السلع	والخدمات	والضرائب	على	امللكية	ونقل	امللكية،	على	
سبيل	املثال.	وإذا	لم	تحصل	الحكومة	على	ما	يكفي	من	اإليرادات	

الضريبية،	فستكون	املبالغ	التي	يجب	أن	تنفق	على	الخدمات	
العامة	األساسية	محدودة،	فعلى	هذه	الدول	تحصيل	املزيد	من	

العائدات	الضريبية	من	خالل	توسيع	النظام	الضريبي	ووضع	
نظام	ضريبي	تقدمي	وعادل	يطال	املقتدرين	واألفراد	والشركات	
األكثر	ثراًء	وفًقا	لحصة	الدخل	والتخلي	عن	النظم	الضريبية	
“التنازلية”-	حيث	يدفع	األفراد	ذوي	املرتبات	الشحيحة	نسبة	
أكبر	من	دخلهم	على	الضرائب	)راجع	املسرد	والقسم	6	في	هذه	
الوحدة(.	مما	يعني	جمع	املزيد	من	املوارد	وإنفاقها	على	جودة	

الخدمات	العامة	للجميع	)أي	نظم	التعليم	العام(.	ففي	كثيٍر	من	
البلدان	النامية،	تحد	آثار	التهرب	الضريبي	واملالذات	الضريبية	

بشدة	من	كمية	أموال	الضرائب	التي	تحصلها	الحكومات،	حيث	
هناك	صالت	واضحة	بين	مقدار	الضريبة	املحصلة	واملبالغ	

التي	تنفقها	الحكومة	على	التعليم	العام.	فوفقا	لتقرير	الرصد	
العالمي	2014،	لو	زادت	البلدان	الـ	67	منخفضة	ومتوسطة	
الدخل	بشكل	متواضع	من	جمع	الضرائب	وخصصت	خمس	
ميزانيتها	على	التعليم،	فإن	ذلك	سيعني	جمع	153	مليار	دوالر	

أمريكي	تنفق	على	التعليم	العام	في	عام	2015،	وزيادة	متوسط	
حصة	الناتج	املحلي	اإلجمالي	التي	تنفق	على	التعليم	العام	من	
3%	إلى	6%	)تقرير	الرصد	العالمي	للتعليم	للجميع،	2014ب(.

ر	هذا	أهمية	العمل	على	زيادة	امليزانية	اإلجمالية	 وُيفّسِ
للبلد،	وخصوًصا	في	البلدان	التي	تخصص	حصة	جيدة	من	
امليزانية	للتعليم.	ويهدف	هذا	القسم	إلى	اإلجابة	على	السؤال	

األسا�ضي	حول	ما	إذا	كان	حجم	امليزانية	كافًيا	للتمكن	من	
توفير	التعليم	الجيد	للجميع	وما	يمكن	القيام	به	لزيادته.
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2- ملاذا تبرز األهمية القصوى للضرائب؟

تدفع الضرائب للتعليم 
الحكومي النوعي والجيد

عائدات	الضرائب	هي	املصدر	الرئي�ضي	للدخل	الذي	تستخدمه	
الحكومات	لتقديم	الخدمات	العامة	األساسية	ومكافحة	الفقر	

وتحقيق	التنمية.	وحتى	البلدان	ذات	الدخل	املنخفض	التي	تعتمد	
على	الدول	املانحة	بشكل	كبير	وتتلقى	كميات	كبيرة	من	أموال	

املساعدات	لدعم	الخدمات	األساسية،	تشكل	اإليرادات	املحلية	
)الضرائب	في	املقام	األول(	أكبر	حصة	من	امليزانيات	السنوية.	

ا	للمساعدات،	تعد	إيرادات	الضرائب	أكثر	قابلية	للتنبؤ	
ً
وخالف

على	املدى	الطويل؛	وهذا	مهم	بشكل	خاص	ألن	التعليم	هو	
	يمكن	التنبؤ	به	على	املدى	

ً
استثمار	طويل	األجل	يتطلب	تمويال

الطويل،	فهو	ليس	مصدر	دخٍل	قصير	املدى	وملرة	واحدة؛	حيث	
تتحقق	عوائد	االستثمار	في	التعليم	خالل	أكثر	من	10	سنوات	

)عندما	يكمل	الطفل	تعليمه	ويسهم	في	رفعة	مجتمعه(.

وتساعد	اإليرادات	الضريبية	في	تمويل	التعليم	العام	والنوعي	
ليس	فقط	ألنها	توفر	املزيد	من	األموال	للتعليم	العام،	ولكن	ألنها	
توفر	النوع	الحقيقي	من	التمويل.	وهي	توفر	التمويل	الذي	يمكن	

التنبؤ	به	على	املدى	الطويل	والذي	يمكن	استخدامه	لتمويل	
التكاليف	املتكررة	أو	التشغيل،	وتعد	تكاليف	التشغيل	هذه	ثمينة	
بالنسبة	للتعليم	ألنها	تغطي	رواتب	املعلمين،	التي	تشكل	العنصر	

الرئي�ضي	في	ميزانيات	التعليم.	وبالفعل،	تظهر	بيانات	2014 
للبلدان	أن	81%	من	نفقات	التعليم	متكررة	)90%	من	نفقات	

التعليم	االبتدائي(،	مقارنة	ب74%	للصحة	و41%	للزراعة	و%17	
للمياه	والصرف	الصحي	)موقع	رصد	اإلنفاق	الحكومي(.	ونادًرا	ما	
تغطي	املساعدات	للميزانيات	رواتب	املعلمين-	إال	في	حالة	دعم	
امليزانية	العامة	أو	دعم	ميزانية	قطاع	التعليم16	-	ألنه	ينظر	لهذه	
املساعدات	باعتبارها	قصيرة	املدى	وال	يمكن	التنبؤ	بها،	ومتقلبة	

وحساسة	للمتغيرات	السياسية	)الحملة	العاملية	للتعليم،	2013(.	
وتحجم	الحكومات	عن	توظيف	املعلمين	بهذا	التمويل؛	حيث	تلتزم	
بمواصلة	دفع	املرتبات	ولفترة	طويلة	بعد	انتهاء	مشروع	املساعدات.

وببساطة،	فإن	تحديات	التعليم	الكبيرة	تحتاج	إلى	حلول	نظامية	
وتمويل	مستدام.	وهذا	سبب	كون	الضريبة	هي	حالًيا	املصدر	

الرئي�ضي	لخطط	تمويل	التعليم	الحكومي،	حتى	في	البلدان	
ذات	الدخل	املنخفض	التي	تعتمد	بشدة	على	املساعدات.	ومن	

املثير	لالهتمام،	وفًقا	لعينة	من	امليزانيات	الحكومية	في	عام	
2014،	أن	اإليرادات	املحلية	تغطي	أكثر	من	86%	من	اإلنفاق	

على	قطاع	التعليم	العام	في	امليزانية،	و90%	من	اإلنفاق	على	
التعليم	االبتدائي-	باملقارنة	مع	74%	فقط	من	اإلنفاق	على	

الصحة	أو	57%	على	الزراعة،	و25%	على	قطاع	املياه	والصرف	
الصحي17.	وهذه	القطاعات	هي	أكثر	قدرة	على	استيعاب	التمويل	

قصير	املدى	الذي	ال	يمكن	التنبؤ	به،	على	سبيل	املثال	يأتي	
اإلنفاق	على	البنية	التحتية	الجديدة،	بشكل	حصري	تقريًبا	
من	أموال	املانحين	في	معظم	البلدان	ذات	الدخل	املنخفض.

ومن	املثير	لالهتمام	أيًضا	أن	نالحظ	أن	اإلنفاق	الحكومي	على	
التعليم	كنسبة	من	إجمالي	ميزانية	التعليم	قد	ارتفع	بين	عامي	

2012	و2014،	في	حين	أن	املساعدات	شهدت	تخفيضات	
عموًما	منذ	عام	2010	)رصد	اإلنفاق	الحكومي،	2015(.	وهذا	
يشير	إلى	أن	الحكومات	تقوم	حالًيا	بسد	الثغرات	املتبقية	مع	
تراجع	مساعدات	التعليم.	إال	أن	تعهدات	أهداف	التنمية	

املستدامة	تتطلب	أكثر	بكثير	من	سد	الفجوات،	وبدون	أية	
زيادة	متوقعة	من	املساعدات	للتعليم	في	األفق،	فإن	ذلك	يعني	

التزامات	كبيرة	تقدم	من	خالل	املوارد	املحلية	الجديدة.

	لدعم	املوازنة	العامة	ودعم	ميزانية	قطاع	التعليم.	ببساطة،	هذه	هي	أشكال	املساعدات	التي	توجه	مباشرة	إلى	
ً
16	انظر	املربع	6	للحصول	على	شرح	أكثر	تفصيال

ميزانيات	الحكومات	وهي	غير	مخصصة	ألنشطة	محددة،	بحيث	يمكن	تغطية	التزامات	الحكومة	امليزانية	الخاصة،	بما	في	ذلك	املساعدة	لدعم	التكاليف	املتكررة.

17	استناًدا	إلى	بيانات	مراقبة	اإلنفاق	الحكومي	2014،	والتي	تغطي	56	بلًدا	نامًيا	)املوقع	رصد	اإلنفاق	الحكومي(.	ال	تقدم	جميع	البلدان	تفاصيل	
اإلنفاق	الحكومي	مقابل	إنفاق	الجهات	املانحة،	لذلك	تم	اختيار	عينة	فقط.	ويحلل	رصد	اإلنفاق	الحكومي	وثائق	ميزانية	الحكومة،	وتشمل	

بيانات	املساعدات	التي	تدخل	امليزانية	والتخطيط	الستخدامها	في	النظم	الحكومية	والخطط	القطاعية	-	وليس	لدعم	املوازنة	العامة.

 األطفال	في	بينوي،	شمال	وسط	نيجيريا،	يشاركون	في	حملة	العدالة	
الضريبية	لزيادة	التمويل	من	أجل	التعليم.

الصورة	إهداء	أكشن	أيد.
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الضرائب تدفع رواتب املعلمين
تعتمد	جودة	نظام	التعليم	العام	في	بلٍد	ما	على	مدى	التزام	
البالد	بضمان	حصول	جميع	معلميها	على	التدريب	املتقدم	

والتأهيل	والدافع،	وقد	أظهرت	دراسات	متعددة	أن	املعلمين	
-	ومستوى	معرفة	املعلمين	بتخصصهم	-	يشكلون	العامل	

األكثر	أهمية	لجودة	التعليم.	فتحقيق	أهداف	التنمية	
املستدامة	التي	تستهدف	توفير	التعليم	املجاني	والعادل	والجيد	

للجميع	سيتطلب	توظيف	املاليين	من	املعلمين	املدربين.

ووفًقا	ملعهد	اليونسكو	لإلحصاء،	هناك	نقٌص	في	معلمي	التعليم	
االبتدائي	من	املتوقع	أن	يصل	إلى	25.8	مليون	معلم	بحلول	عام	

2030	إذا	لم	تتخذ	اإلجراءات	الكافية،	في	حين	أن	هناك	استنزاف	
للمعلمين	)تقاعد	املعلمين	أو	تركهم	للعمل(،	وهو	ما	يعني	الحاجة	
إلى	شغل	3.2	مليون	وظيفة	جديدة.	في	العديد	من	البلدان،	أدى	
تقشف	ميزانيات	التعليم	إلى	االعتماد	على	توظيف	املعلمين	من	
غير	املدربين	أو	أشباه	املعلمين،	برواتب	متدنية	وظروف	عمل	
سيئة	–	أي	تقويض	مهنة	التدريس	وجودة	التعليم	والتعلم.	

وتشير	تقديرات	اليونسكو،	في	ـ32	بلًدا	من	أصل	94	بلًدا	يتوافر	
بيانات	عنها،	أن	أقل	من	75%	من	معلمي	املدارس	االبتدائية	قد	
تم	تدريبهم	وفًقا	للمعايير	الوطنية.	وأكثر	من	نصف	هذه	البلدان	
في	شبه	الصحراء	األفريقية	وفي	8	من	هذه	البلدان	يتم	تدريب	
أقل	من	نصف	املعلمين	)معهد	اليونسكو	لإلحصاء،	2015ج(.

وهذا	نتيجة	لضعف	االستثمار	في	املعلمين	على	مدى	سنوات	
عديدة،	وغياب	التمويل	املتاح	لدفع	رواتب	املعلمين	املؤهلين	
في	العديد	من	البلدان.	ولم	تكن	أموال	املانحين	قادرة	على	سد	
الفجوات،	ألنها	ال	تميل	لتغطية	تكاليف	التشغيل	أو	ال	يمكن	

التنبؤ	بها	لتكون	قادرة	على	دعم	عنصر	متكرر	على	املدى	الطويل	
مثل	رواتب	املعلمين.	وهذا	ما	يجعل	الحكومات	تحجم	عن	توظيف	

معلمين	لعدم	قدرتها	على	دفع	الرواتب	بعد	سنتين	أو	ثالث	
سنوات،	وتكرار	قضية	املعلمين	يجعلها	حساسة	جًدا	على	الصعيد	
السيا�ضي.	وتاريخًيا،	حدد	صندوق	النقد	الدولي	كمية	األموال	التي	
يمكن	أن	تخصص	للمعلمين	)ملزيد	من	املعلومات،	راجع	املقدمة،	
القسم	2 “الخلفية	السياسية”(.	ويمكن	أن	تساعد	تعبئة	املوارد	

املحلية	في	سد	الفجوات	التعليمية	في	العديد	من	البلدان.

الضرائب تساعد على بناء املساءلة
إضافة	إلى	األسباب	العملية	واملالية	التي	تدفع	

الحكومات	لجمع	املزيد	من	عائدات	الضرائب،	تعد	
النظم	الضريبية	عناصر	حاسمة	ملجتمع	فعال.

وتظهر	األبحاث	أن	املسائل	الضريبية	تعد	أمًرا	حيوًيا	للحوكمة18. 
فإذا	لم	تعتمد	الحكومات	على	دافعي	الضرائب	للحصول	على	

العائدات،	فلن	تكون	مسؤولة	أمام	املواطنين؛	فتحقيق	املساءلة	
الكاملة	للشعب	وتحمل	املسؤولية	الكاملة	عن	االلتزامات،	

يتم	من	خالل	إذا	السيطرة	على	املوارد	السيادية	املستمدة	من	
اقتصاد	البالد.	فالضريبة	تعد	بمثابة	الغراء	الذي	يربط	مساءلة	
الحكومات	أمام	مواطنيها:	عندما	تدفع	الضرائب	لدعم	التعليم،	

تكون	الحكومات	أكثر	شعوًرا	باملسؤولية	عن	ضمان	اإلنفاق	الجيد	
لألموال.	وإذا	شعر	دافعو	الضرائب	أن	الحكومات	تضييع	أموالهم	
وأن	اآلخرون	يتهربون	من	دفع	الضرائب،	فلن	تكون	لديهم	الرغبة	
في	دفع	ضرائبهم.	لذا	فضمان	تحصيل	الضرائب	بعدالة	وإنفاقها	

بصورة	جيدة	يساعد	املواطنين	على	رفع	صوتهم	ملساءلة	حكوماتهم.

باإلضافة	إلى	ذلك،	وعندما	ينخرط	املجتمع	املدني	في	كيفية	قيام	
الحكومات	بإنفاق	وتخصيص	الضرائب،	وخاصة	عند	الخشية	
من	تف�ضي	الفساد،	فهذا	سيساعد	على	تحسين	سلسلة	املساءلة	
الشاملة	بين	الدولة	واملواطن	-	وهناك	أيًضا	دوٌر	واضٌح	ملنظمات	
املجتمع	املدني	ونقابات	التعليم	في	رصد	وتتبع	عائدات	الضرائب	
واإلنفاق	العام،	ولكن	وفي	كثيٍر	من	البلدان	منخفضة	ومتوسطة	

الدخل	هناك	القليل	من	املعلومات	العامة	أو	النقاش	حول	
الضرائب	-	حتى	أثناء	االنتخابات.	فاألثرياء	وذوو	النفوذ	يتهربون	
من	الضرائب،	ويقوم	السياسيون	بإهدار	أو	سرقة	املال	العام	

عن	طريق	الفساد،	ورغم	ذلك	يكون	املوقف	الشعبي	سلبًيا؛	ذلك	
أن	األشخاص	العاديين،	وخاصة	الفقراء،	ال	يعرفون	الطرق	التي	

يخضعون	خاللها	لدفع	الضريبة،	وحتى	عندما	يفهمونها،	فإنه	ينظر	
للضرائب	على	أنها	ضرائب	ظاملة،	حيث	ال	يرون	وجود	عالقة	بين	
الضرائب	وتوفير	الخدمات	العامة	)أكشن	أيد	الدولية،	2013ج(.

18	تشمل	البحوث	الضرائب	وبناء	الدولة	في	البلدان	النامية	)بروتيغام،	دي	فيلدستاد	أو	أتش	ومور،	م(	مطبعة	جامعة	كامبريدج،	2008؛	اإليرادات	
وتكوين	الدولة،	ونوعية	إدارة	الحكم	في	البلدان	النامية	)مور،	م.(	املجلة	الدولية	للعلوم	السياسية	2004،	املجلد.	25،	ال.	3؛	بين	اإلكراه	والعقد:	تنافس	

الضرائب	والحكم	)مور،	م(	والقدرات	واملوافقة:	الضرائب	وبناء	الدولة	وتطوير	الدول	)بروتيغام،	دي	وفجيلدستاد	ومور(	مطبعة	جامعة	كامبريدج،	
http://www.taxjusticeafrica.net/ 2015	،الضريبية	األنظمة	خالل	من	أفريقيا	في	الديمقراطية	بناء	أفريقيا:	في	الضريبية	العدالة	شبكة	2008؛

sdm_downloads/building-democracy-in-africa-through-taxation/؛	وسياسة	الضرائب	وانعكاساتها	في	غانا	1981	-	2008 )بريتشارد،	20119(
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الضرائب تحارب عدم املساواة
تلعب	السياسة	الضريبية	دوًرا	مهًما	في	إعادة	توزيع	الثروة	داخل	

االقتصاد	والحد	من	عدم	املساواة.	ويتحقق	ذلك	من	خالل	
الجمع	بين	الضرائب	التصاعدية،	حيث	تزيد	النسبة	الضريبة	
املدفوعة	مع	زيادة	الدخل	واإلنفاق	األفضل	والذي	يستهدف	
الخدمات	العامة.	ويكون	التأثير	أكبر	عندما	يتم	االستثمار	في	
تحسين	نوعية	الخدمات	العامة	كالتعليم	وتقديمه	كخطوة	

حيوية	ملعالجة	عدم	املساواة	)كيستور	اردنير	وسيري،	2014(.

أهمية الضرائب لتمويل 
أجندة التعليم 2030

بعد	سنوات	عديدة	من	اإلهمال	النسبي	للقضايا	الضريبية	
في	الفكر	التنموي،	بين	منظمات	املجتمع	املدني	واالتحادات	
واملنظمات	الدولية	والحكومات،	هناك	وعي	متزايد	بأهمية	

الضرائب	التصاعدية	كمورد	حاسم	على	املدى	الطويل	من	
أجل	التنمية	املستدامة	-	وليس	أقلها	في	قطاع	التعليم:

 “تظل	املوارد	املحلية	أهم	مصدر	لتمويل	التعليم،	
فيجب	أن	يكون	هناك	التزام	واضح	من	قبل	الحكومات	

لتوفير	تمويل	منصف	يتناسب	مع	األولويات	واالحتياجات	
والقدرات	التعليمية	الوطنية	لتعزيز	اإلعمال	التدريجي	

للحق	في	التعليم.	وعلى	البلدان	زيادة	التمويل	العام	
للتعليم.	وهذا	يتطلب	توسيع	القاعدة	الضريبية	)على	
وجه	الخصوص،	من	خالل	إنهاء	الحوافز	الضريبية	
الضارة(،	ومنع	التهرب	الضريبي	وزيادة	حصة	امليزانية	

 الوطنية	املخصصة	للتعليم.”. 

إطار	العمل	للتعليم	2030

تصبح	عائدات	الضرائب	ذات	أهمية	متزايدة	في	توفير	التعليم	
للجميع،	وخاصة	حين	تسعى	الحكومات	لتحقيق	أهداف	التنمية	
املستدامة	الـ	17	الطموحة،	إال	أن	ارتفاع	أعباء	الديون	في	العديد	
من	البلدان،	سيقيد	الحيز	املالي	)األموال	التي	لم	تخصص	بالفعل	

واألموال	املتوفرة	لإلنفاق	الحكومي(.	هذا	يعني	الحاجة	للمزيد	
من	التمويل	“الجديد”	ملجاالت	جديدة	وتوسيع	الخدمة،	دون	
إضافة	أعباء	الديون.	وبينما	بدأت	املساعدات	تنتعش	ببطء	في	
عام	2012،	ظلت	مخصصات	التعليم	تنمو	بمعدل	أبطأ	من	
القطاعات	األخرى.	وهناك	قلق	أيًضا	إزاء	الدالئل	على	وجود	

انخفاض	في	املساعدات	من	خالل	إعالن	الدول	املانحة،	في	الغالب	
في	االتحاد	األوروبي،	عن	إعادة	ترتيب	أولويات	املساعدات	في	ظل	
الصراع	في	سوريا	)الحملة	العاملية	للتعليم،	2015(.	وهذا	يعني	
أن	البلدان	في	حاجة	متزايدة	لتكون	قادرة	على	تمويل	التعليم	

العام	من	خالل	تعبئة	املوارد	املحلية	وعلى	الحكومات	في	جميع	
أنحاء	العالم	السعي	وبسرعة	لزيادة	إيرادات	الضريبة	املحلية.

ملاذا ينبغي العمل على العدالة الضريبية؟
على	النقيض	من	الوقت	الحالي،	يركز	ناشطو	التعليم	مناصرتهم	

على	زيادة	إنفاق	الضرائب	وزيادة	املخصصات	دون	توصيات	
بشأن	زيادة	العائدات	الضريبة،	وُيعد	مثلث	الضريبة	واإلنفاق	

في	الشكل	2	وسيلة	بسيطة	لتصور	هذا	األمر.	فبواسطة	
إطالق	الحمالت	فقط	لزيادة	مخصصات	التعليم	من	امليزانية،	
فقد	النشطاء	وسيلة	مهمة	لزيادة	املبلغ	اإلجمالي	من	األموال	
العامة	لتمويل	التعليم	العام.	فالتركيز	على	الضرائب	وزيادة	

اإليرادات	بات	مهًما	لتحقيق	إطار	العمل	للتعليم	2030.

يتم تحصيل الضرائب
التقديرات السنو�ة

يتم تخصيص الضرائب
خالل عملية وضع امل��انية مثلث 

تحصيل 
وصرف 
وانفاق 

الضرائب

يتم انفاق الضرائب 
من خالل تقديم ا��دمات

الشكل2: مثلث تحصيل وصرف وإنفاق الضرائب
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خالصة	القول،	ينبغي	للنشطاء	العمل	على	
العدالة	الضريبية	لعدة	أسباب:

● ● زيادة	حجم	امليزانية:	فبدون	زيادة	تعبئة	املوارد	املحلية		
سيكون	من	الصعب	جًدا	تمويل	أجندة	التعليم	2030.

● ● تمويل	التعليم	الحكومي	النوعي:	عائدات	الضرائب	هي	املصدر		
الرئي�ضي	لتمويل	التعليم	العام	وغيره	من	الخدمات	العامة.

● ● توفير	التمويل	املستدام	وطويل	املدى:	يتطلب	تمويل		
املعلمين	املؤهلين	والتعليم	الجيد	املزيد	من	التمويل	طويل	

األجل	من	عائدات	الضرائب.	ويمكن	أن	يساعد	أيًضا	
الحكومة	على	االبتعاد	عن	االعتماد	على	املعونات.

● ● بناء	املساءلة:	تساعد	الضرائب	على	بناء	املساءلة	عن	تقديم		
الخدمات	العامة	وبناء	دولة	قوية	وتشجع	الحكم	الرشيد.

● ● الحد	من	عدم	املساواة:	الضريبة	هي	أداة	بالغة	األهمية	إلعادة		
توزيع	الدخل	والثروة	من	خالل	تمويل	الخدمات	العامة	

والتنمية	املستدامة	وضمان	مساهمة	أكبر	للقادرين	مادًيا.

● ● تعزيز	تقرير	املصير:	كلما	اعتمد	البلد	أكثر	على		
تعبئة	املوارد	املحلية	لإليرادات	العامة،	سيكون	

أقل	عرضة	لشروط	املساعدة	اإلنمائية.

التمرين 8. إبراز قضية العمل على العدالة الضريبية
الهدف

استكشاف	صلة	الضرائب	بعمل	شبكتكم.

النشاط
يهدف	التمرين	لدفعكم	للتفكير	ومنظمتكم	بأهمية	العمل	على	قضايا	العدالة	الضريبية،	ونقترح	إعادة	التمرين	بعد	إكمال	الوحدة	للتفكير	في	األمر	مرة	أخرى.

الخطوة 1: فكر	بصلة	الضرائب	بمنظمتكم	أو	االتحاد	أو	الشبكة	أو	املجتمع،	من	خالل	األسئلة	التالية:

● ● راجع	مثلث	الضرائب	في	الشكل	2.	ما	هو	العمل	الذي	تقومون	به	حالًيا	على	املثلث؟	

● ● باعتبارك	أحد	مناصري	التعليم،	هل	يمكنك	تقديم	حجة	مقنعة	للعمل	على	الضرائب	و/أو	من	أين	تأتي	األموال	لدعم	التعليم	النوعي	والجيد؟	

● ● ما	هي	العقبات	أمام	تحقيق	ضريبة	عادلة	لتمويل	التعليم؟	على	سبيل	املثال،	هل	هناك	نظرة	سلبية	للضرائب	في	بلدكم؟	هل	تحتاج	املناصرة	للتغلب	على	األفكار		
السلبية؟	ما	هي	الرسائل	املطلوبة	للتغلب	على	هذه	العقبات؟

تكييف التمرين ملالءمة ورشة العمل
● ● بالنسبة	للمشاركين	الجدد	في	املوضوع،	اطلب	منهم	التفكير	في	معنى	ضريبة	عادلة،	قبل	الشروع	بالعملية،	يمكنك	استخدام	األنشطة	التمهيدية		

من	أدوات	انعكاس	القوة	الضريبية-	عمل	أكشن	أيد	الدولية	)أكشن	أيد،	2015ب(	مثل	أحجار	الضرائب،	على	سبيل	املثال.

● ● يعمل	املشاركون	في	مجموعات	لإلجابة	على	األسئلة	أعاله،	ومناقشة	التعليقات	بشأن	العمل	على	العدالة	الضريبية.	

● ● يقدم	املشاركون	ردود	الفعل،	مع	عرض	الحالة	أمام	أعضاء	املنظمة	أو	مجلس	اإلدارة.	
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هل حجم امليزانية كبير بما يكفي؟ - قياس 
نسب الضرائب إلى الناتج املحلي اإلجمالي

ملعرفة	ما	إذا	تم	تحصيل	ما	يكفي	من	اإليرادات	الضريبية	
وما	إذا	كان	حجم	امليزانية	كبير	بما	يكفي،	يجب	معرفة	نسبة	
الضرائب	إلى	الناتج	املحلي	اإلجمالي.	وبالرغم	من	عدم	كفايته	

كمقياس،	إال	أنه	مقياس	شائع	االستخدام	لتحصيل	الضرائب.	
وهناك	مخاطر	من	أن	تدفع	األهداف	الضريبية	السلطات	

الضريبية	للجوء	إلى	جمع	الضرائب	السهلة،	كالضرائب	غير	
املباشرة	)ضريبة	القيمة	املضافة(	ألنها	تشكل	نسبة	كبيرة	من	
الدخل.	ومع	ذلك،	غالًبا	ما	تكون	هذه	األنواع	من	الضرائب	
تنازلية	ويمكن	أن	تؤثر	على	الفئات	األفقر،	كما	يصعب	على	
الدول	ذات	الدخل	املنخفض	زيادة	نسب	الضرائب	إلى	الناتج	
املحلي	اإلجمالي	مقارنة	مع	البلدان	ذات	الدخل	املرتفع،	بسبب	
كبر	القطاعات	غير	الرسمية	الكبيرة	والقواعد	الضريبية	األقل	

تنوًعا.	ومع	ذلك،	توفر	نسبة	الضرائب	إلى	الناتج	املحلي	اإلجمالي	
وبحذر	بعض	املؤشرات	على	جمع	البالد	املزيد	من	العائدات.

املتحدة	اإلنمائي	معياًرا	ال	يقل	عن	20%	كنسبة	الضرائب	إلى	
الناتج	املحلي	اإلجمالي	لجميع	البلدان،	أي	تحصيل	ما	ال	يقل	عن	
20%	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي	من	الضرائب؛	علًما	بأن	عائدات	

الضرائب	في	البلدان	منخفضة	ومتوسطة	الدخل	ال	تحقق	
املستوى	املطلوب	وال	مستويات	البلدان	الغنية	)منظمة	التعاون	
والتنمية	2014(.	وتميل	البلدان	ذات	الدخل	املرتفع	لتحصيل	
نسب	ضريبية	أعلى:	متوسط	نسبة	الضرائب	إلى	الناتج	املحلي	

اإلجمالي	في	دول	منظمة	التعاون	االقتصادي	هي	33%	من	الناتج	
املحلي	اإلجمالي	من	الضرائب	مقارنة	مع	16%	من	الناتج	املحلي	

اإلجمالي	في	البلدان	ذات	الدخل	املنخفض	و23.8%	في	البلدان	ذات	
الدخل	األدنى	من	املتوسط.19	وهناك	تباينات	إقليمية	)بمتوسط	
21%	في	أمريكا	الالتينية	و16%	في	شبه	الصحراء	األفريقية(	ولكن	
هذه	املجموعات	اإلقليمية	لديها	اختالفات	كبيرة	في	املستويات	

العامة	لكل	بلد	على	حدة،	فبعض	الدول	ذات	معدالت	منخفضة	
بشكل	ملحوظ،	مثل	بنجالديش	وباكستان	بحوالي	10%	من	

الناتج	املحلي	اإلجمالي	من	الضرائب.	وتظهر	مستويات	عالية	من	
التباين	بين	الدول20	أن	سياسات	وممارسات	الحكومة	يمكن	

ا	واضًحا	ملدى	الضرائب	التي	يتم	تحصيلها.
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الشرق األوسط / أفر�قيا الشمالية
أمر��ا ا��نو�ية وأمر��ا 

الوسطى (القارت�ن)

ا��يد األسيوي

شبھ ال��راء األفر�قية

أمر��ا الشمالية

أورو�ا

الشكل 4: عائدات الضرائب 
 حسب املنطقة 

)خافيير بيريرا استناًدا إلى بيانات مؤسسة التراث(

http://www.heritage.org/index/explore?view=by-	:راجع	اإلنترنت.	على	التراث	مؤسسة	بيانات	قاعدة	تحليل	على	تستند	الفقرة	هذه	في	الواردة	األرقام	جميع	19
variables مجموعة	الدخل	وفقا	لتصنيف	البنك	الدولي،	راجع:	http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups.	هناك	مجموعات	من	
http://www.ictd.ac/datasets/the-ictd-government-revenue-dataset	متشابهة	بأنماط	ولكن	مختلفة	معايير	تستخدم	التي	ICTD	مثل	األخرى	البيانات

 20	راجع	على	سبيل	املثال	الشكل	2	الضرائب	العاملية:	تمويل	التعليم،	تقرير	صادر	عن	كلييس	وآخرون	
للجنة	الدولية	لفرص	تمويل	التعليم	العاملية،	آذار/مارس	2016 
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وفيما	يتعلق	بميزانية	التعليم،	يو�ضي	إطار	العمل	للتعليم	2030 
بأن	تنفق	الدول	على	األقل	4-6%	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي	في	
املدى	املتوسط	على	التعليم.	وفي	الواقع،	فإنه	يؤكد	أن “أقل	
البلدان	نمًوا،	ستحتاج	إلى	أن	تصل	أو	تتجاوز	الحد	األعلى	

من	هذه	املعايير	إذا	ما	أرادت	تحقيق	األهداف” )اليونسكو،	
2015(.	وباملثل،	يشير	فريق	تقرير	الرصد	العالمي	إلى	أنه	قد	
تكون	هناك	حاجة	إلى	أكثر	من	6%	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي	
في	املدى	القصير	للبلدان	ذات	الدخل	املنخفض،	التي	ال	يزال	

	لتحقيق	جودة	التعليم	للجميع.
ً
الطريق	أمامها	طويال

مقدار الضريبة التي يتم جمعها 
في الدول النامية؟

في	السنوات	األخيرة،	بدأ	مقدار	الضريبة	التي	يتم	جمعها	
من	قبل	الدول	النامية	بالزيادة.	ومع	ذلك،	ال	تزال	مستويات	
تحصيل	الضرائب	أقل	بكثير	مما	كانت	عليه	في	دول	منظمة	
التعاون	االقتصادي.	وفي	كثيٍر	من	البلدان	هي	أقل	من	نسبة	
الضريبة	إلى	الناتج	املحلي	اإلجمالي	البالغة	20%	التي	أو�ضى	

بها	برنامج	األمم	املتحدة	اإلنمائي.	ونتيجة	لذلك،	يتم	تقويض	
امليزانية	املتاحة	للخدمات	العامة	األساسية	مثل	التعليم.

	جيًدا؛	حيث	يشكل	حجم	امليزانية	اإلجمالية	
ً
وتعد	إثيوبيا	مثاال

مشكلة	خطيرة.	وقد	التزمت	إثيوبيا	بأكثر	من20%	من	ميزانيتها	
للتعليم	العام	لسنوات	عديدة،	ولكنها	ال	تزال	تكافح	مع	ارتفاع	
معدالت	التسرب	ونوعية	التعليم	السيئة	للغاية.	كيف	يمكن	

إلثيوبيا	تحسين	التعليم	العام	رغم	أنها	تخصص	بالفعل	
الحصة	املو�ضى	بها	دولًيا	من	ميزانيتها	للتعليم؟	اإلجابة	تكمن	
في	حجم	ميزانيتها	اإلجمالية	الصغير	جًدا.	ففي	عام	2013،	

كانت	نسبة	الضرائب	إلى	الناتج	املحلي	اإلجمالي	في	إثيوبيا	%9.2	
فقط	)موقع	البنك	الدولي(	وهي	نسبة	منخفضة	جًدا	وفًقا	
للمعايير	الدولية	وبعيدة	عن	نسبة20%	املو�ضى	بها،	ورغم	

ذلك،	تم	تخصيص	27%	من	مجموع	املوارد	الحكومية	للتعليم	
العام،	وبقي	املبلغ	الفعلي	الذي	تم	إنفاقه	صغيًرا	جًدا.	ولزيادة	
اإلنفاق	على	التعليم	حسب	مستويات	الدخل	الحالية،	على	

إثيوبيا	تقليص	مجاالت	أخرى	مثل	الصحة	والرعاية	االجتماعية	
ودعم	الزراعة	والقضاء	والشرطة.	وبعبارة	أخرى،	فإن	السبيل	
الوحيد	إلثيوبيا	لتحقيق	زيادة	واقعية	في	ميزانية	التعليم	هو	من	
خالل	زيادة	حجم	ميزانيتها	اإلجمالية،	أي	زيادة	نسبة	تحصيل	
الضرائب،	وزيادة	نسبة	الضرائب	إلى	الناتج	املحلي	اإلجمالي.

دراسة الحالة رقم 2. البرازيل 
والهند - قصص مختلفة

ال	تتوقع	كثير	من	أفقر	دول	العالم	أن	تكفي	الضرائب	
املحلية	لوحدها	لتوفير	التمويل	الالزم	لتحقيق	]أهداف	
التعليم[	في	املستقبل	القريب.	ولكن	وفي	بعض	البلدان	

متوسطة	الدخل،	كمصر	والهند	والفلبين،	هناك	إمكانية	
أكبر	لتعبئة	املوارد	املحلية	من	أجل	التعليم.	فالهند	أصبحت	
عاشر	أكبر	اقتصاد	في	العالم	في	عام	2011،	ولكن	عائدات	
الضرائب	كانت	16%	فقط	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي،	وكان	
اإلنفاق	الحكومي	فقط	409	دوالر	أمريكي	للفرد	الواحد.	
على	النقيض	من	ذلك،	وفي	البرازيل	سادس	أكبر	اقتصاد	

في	العالم،	كانت	اإليرادات	الضريبية	24%	من	الناتج	املحلي	
اإلجمالي	وكان	اإلنفاق	للفرد	الواحد	4952	دوالر	أمريكي.

وهذا	الفارق	الشاسع	هو	السبب	الرئي�ضي	لقدرة	البرازيل	
على	امل�ضي	قدًما	في	تحسين	نوعية	التعليم	وتضييق	التفاوت	
في	التعلم.	وتعكس	مستويات	اإلنفاق	على	التعليم	كنسبة	

من	إجمالي	اإلنفاق	الحكومي	في	البلدين	أيًضا	األولوية	
التي	تمنحها	البرازيل	لقطاع	التعليم.	ففي	عام	2011،	

وصل	اإلنفاق	الحكومي	على	التعليم	في	البرازيل	18%	من	
إجمالي	اإلنفاق	الحكومي	وإنفاق	2218	دوالر	على	كل	

طفل	باملدرسة	االبتدائية،	فيما	خصصت	الهند	10%	من	
امليزانية	الحكومية	للتعليم،	أي	إنفاق	212	دوالر	على	كل	

طفل	باملدرسة	االبتدائية.	فإذا	خفضت	الهند	من	إعفاءات	
الضرائب	وتخلصت	من	التهرب	الضريبي	وعملت	على	تنويع	
قاعدتها	الضريبية،	فقد	تتغير	هذه	الصورة	إلى	حٍد	كبيٍر.

)تقرير	الرصد	العالمي	للتعليم	للجميع،	2014ب(
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أهمية فهم السياق الوطني عند تحليل 
نسب الضرائب للناتج املحلي اإلجمالي
أدت	األدلة	على	وجود	صلة	قوية	بين	معدالت	الضرائب	

الضعيفة	إلى	الناتج	املحلي	اإلجمالي	وتراجع	نوعية	وجودة	
التعليم	إلى	زيادة	التركيز	على	اآلليات	التي	يمكن	من	خاللها	
سد	الفجوة	بين	ما	يتم	تحصيله	من	تمويل	وما	هو	مطلوب.	

ومع	ذلك،	هناك	بعض	املحاذير	عند	التفكير	في	رفع	املزيد	من	
العائدات.	فالعديد	من	املحللين	من	يقارن	النسب	الضريبية	
إلى	الناتج	املحلي	اإلجمالي	في	الدول	الغنية	مع	تلك	املوجودة	
في	البلدان	األكثر	فقًرا،	ويستنتج	أن	الدول	الفقيرة	ال	تقوم	

بما	يكفي	من	الجهد	لجمع	الضرائب.	ولكن	أي	حكم	من	هذا	
القبيل	يجب	أن	يأخذ	في	االعتبار	ظروف	البلد	املعني.

فالبلدان	الغنية	قادرة	على	تحصيل	املزيد	من	الضرائب	ألن	
نسبة	كبيرة	جًدا	من	املعامالت	االقتصادية	تتم	ضمن	مظلة	
االقتصاد	الرسمي؛	حيث	تعمل	األنظمة	وحفظ	السجالت	

على	تسهيل	جمع	الضرائب،	وألن	دخل	السكان	قوي	بما	يكفي	
مما	يجعلهم	قادرين	على	دفع	الضرائب.	ولكن	في	البلدان	ذات	
الدخل	املنخفض،	يعكس	انخفاض	نسبة	الضرائب	إلى	الناتج	
املحلي	اإلجمالي	قضايا	مثل	ضعف	إدارة	الضرائب	والحوافز	
الضريبية	الواسعة	أو	مستويات	عالية	من	التهرب	الضريبي	
)راجع	القسم	4	من	هذه	الوحدة(.	ومن	املعروف	أيًضا	أنه	
ال	يمكن	االعتماد	على	أرقام	الناتج	املحلي	اإلجمالي	في	بعض	
البلدان	ذات	الدخل	املنخفض،	مما	يجعل	املقارنة	صعبة.

ومن	املهم	جًدا	أن	نفهم	السياق	القطري،	واألسباب	الكامنة	وراء	
مستويات	الدخل	الحالية	وإمكانيات	زيادة	اإليرادات	الضريبية	–	

وضمان	التركيز	على	الضرائب	العادلة	-	قبل	الشروع	بالحملة.

 الشكل 5: عائدات الضرائب كنسبة مئوية من الناتج اإلجمالي
البيانات محدثة حتى عام 2015/2014

أرقام	العامين	2015/2014	كما	استخدمت	من	قبل	البنك	الدولي	وصندوق	النقد	الدولي،	تمويل	التنمية	الدولية،	ومنظمة	التعاون	االقتصادي	والتنمية.
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الشكل رقم 6: عائدات الضريبة املئوية بالنسبة للناتج 
املحلي اإلجمالي حسب دول املنطقة

جميع	األرقام	للعام	2013:	منظمة	التعاون	االقتصادي	والتنمية،	واللجنة	االقتصادية	ألمريكا	الالتينية	ومنطقة	
)2016(	BIDو	،)CIAT(	الضريبية	لإلدارات	األمريكية	البلدان	مركز	الكاريبي،	البحر
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 الشكل 7: عائدات الضرائب كنسبة مئوية من الناتج املحلي 
اإلجمالي لفئة البلدان.

تستند	جميع	األرقام	على	تحليل	قاعدة	بيانات	مؤسسة	التراث	على	اإلنترنت.
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التمرين 9. هل يلتزم بلدكم بتخصيص ما يكفي من اإليرادات للتعليم؟
الهدف

تحديد	مقدار	اإليرادات	التي	يتم	جمعها	في	بلدكم	وبناء	وتعميق	الفهم	ألهمية	قضايا	حجم	وحصة	امليزانية.

النشاط
من	املهم	أن	نأخذ	بعين	االعتبار	بعض	املبادئ	الرئيسية	التي	نوقشت	في	هذه	الوحدة،	وخاصة:

● ● معظم	عائدات	الحكومة	تأتي	من	الضرائب،	لكن	غالًبا	ما	يكون	من	الصعب	على	الحكومات	في	البلدان	النامية	تحصيل	ما	يكفي	من	عائدات	الضرائب.	

● ● إذا	كانت	اإليرادات	منخفضة،	سيكون	اإلنفاق	على	الخدمات	االجتماعية	مثل	التعليم	محدوًدا.	

● ● وهذا	يعني	أيًضا	أنه	حتى	إذا	أنفقت	الحكومة	حصة	كبيرة	من	ميزانيتها	على	التعليم،	فإن	ذلك	ال	يعني	مبالغ	كبيرة	إذا	كانت	امليزانية	اإلجمالية	صغيرة.	

● ● حتى	الجهود	املتواضعة	لجمع	الضرائب	لها	أثٌر	إيجابٌي	كبيٌر	على	املوارد	املتاحة	لإلنفاق	على	قطاع	التعليم.	

يهدف	التمرين	إلى	التعرف	على	القضايا	املتعلقة	بحجم	إيرادات	الدولة	التي	يمكن	أن	تنفق	على	الخدمات	العامة	وربط	ذلك	بحصة	امليزانية	املخصصة	للتعليم،	كنسبة	مئوية	
من	الناتج	املحلي	اإلجمالي	وكنسبة	من	مجموع	امليزانية.	وتم	توفير	بيانات	لتحالفات	الحملة	العاملية	للتعليم	بحيث	يمكن	االطالع	على	املعلومات	املتعلقة	ببلدكم.

الخطوة 1:	الذهاب	إلى	امللحق1،	وتحديد	البيانات	املتعلقة	ببلدك،	ضمن	ثالثة	أعمدة،	مع	التركيز	على:	أ(	عائدات	الضرائب	كنسبة	مئوية	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي.	
ب(%	حصة	الناتج	املحلي	اإلجمالي	املخصصة	للتعليم.	ج(%	حصة	ميزانية	الحكومة	اإلجمالية	التي	تم	تخصيصها	للتعليم.	الحظ	أن	هذه	األرقام	تتغير	زمنًيا،	لذلك	هي	

ليست	دقيقة	-	والغرض	من	ذلك	هو	أن	تبدأ	في	التفكير	في	كيفية	ارتباط	هذه	القضايا	ببلدك. 

إذا	لم	يتم	تضمين	بلدك	في	القائمة،	يمكنك	اختيار	بلد	آخر	لغرض	التمرين	أو	يمكنك	اتباع	التعليمات	في	الجزء	السفلي	من	امللحق	1	للبحث	عن	بيانات	لبلدك.

ر	في	األسئلة	التالية:
ّ
الخطوة 2: بناًء	على	بيانات	بلدك	ومراجعة	ما	تعلمته	في	هذه	الوحدة،	فك

هل	يقوم	البلد	بجمع	ضرائب	كافية	كنسبة	مئوية	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي	)مع	األخذ	في	االعتبار	نسبة	20%	املو�ضى	بها	من	الضرائب	إلى	الناتج	املحلي	اإلجمالي(؟	ما	-	1
الذي	يمنع	الحكومة	من	جمع	املزيد	من	الضرائب	)االقتصاد	غير	الرسمي	كبير(؟

هل	تلتزم	الحكومة	بتخصيص	حصة	كافية	من	امليزانية	لتمويل	التعليم	الحكومي	الجيد	)مع	األخذ	في	االعتبار	أهداف	التنمية	املستدامة/الهدف	4	بأن	تقوم	الحكومات	-	2
بتخصيص	4-6%	على	األقل	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي،	و15-20%	من	امليزانية	العامة	للتعليم(؟

هل	نسبة	الضرائب	إلى	الناتج	املحلي	اإلجمالي	والحصة	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي	وامليزانية	املخصصة	للتعليم	في	بلدك	أفضل	أو	أسوأ	مما	هو	متوقع؟	هل	االتجاه	-	3
ا	على	مدى	السنوات	5-10	املاضية؟	ومقارنة	ذلك	مع	بلدان	أخرى	مماثلة؟

ً
صعوًدا	أو	هبوط

ما	هي	أكبر	قضية/تحٍد	في	بلدك:	حجم	امليزانية	العامة	أو	الحصة	التي	تم	تخصيصها	للتعليم؟	ما	العالقة	بينهما؟-	4

تكييف التمرين ملالءمة ورشة العمل
● ● التحقق	من	بيانات	جميع	الدول	ممثلة	في	امللحق	1والبحث	عن	البيانات	الناقصة	أو	التركيز	على	بلد	أو	اثنين	من	بلدان	دراسات	الحالة،	وعندها	يجب	أن	تغطي		

البيانات	فترة	من	3-5	سنوات	إلجراء	مقارنة	زمنية.

● ● في	بداية	الورشة	يقوم	املشرف	أو	واحد	من	املشاركين	بشرح	التمرين	للتأكد	من	أن	الجميع	قد	فهمه.	

● ● يعمل	املشاركون	في	مجموعات	صغيرة	ملناقشة	املسائل	في	الخطوة	2	أعاله.	

● ● مجموعات	البلدان	الفردية:	يعمل	املشاركون	في	مجموعات	البلدان	الفردية	ملناقشة	األسئلة	أعاله.	في	هذه	الحالة،	سيكون	من	املفيد	الحصول	على	البيانات	ملدة	5-3 	
سنوات	ملناقشة	التغيرات	الزمنية.

Í .البلدان	من	بلٍد	كل	في	الوضع	ومقارنة	أعاله،	األسئلة	ملناقشة	املختلطة	البلدان	مجموعات	في	العمل	املختلطة:	البلدان	مجموعات

Í .التعليم	حصة	أو	العامة	امليزانية	حجم	حول	املناصرة	بأعمال	منظمتهم	انخراط	سبب	حول	التعليقات	املشاركون	يقدم
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 4- خسائر اإليرادات في 
البلدان النامية

يهدر	الكثير	من	العائدات	في	البلدان	النامية	من	خالل	التهرب	
الضريبي	من	قبل	الشركات	متعددة	الجنسيات	والحوافز	الضريبية	
السخية	)غير	الضرورية(	املقدمة	لها.	والخطوات	البسيطة	للحد	
منها	هي	ببساطة	الزيادة	الكبيرة	للموارد	املحلية	للتعليم	العام،	من	
خالل	فرض	الضرائب	على	الشركات	متعددة	الجنسيات،	واملشكلة	
أن	املعدالت	الضريبة	على	الشركات	منخفضة	للغاية.	وفي	العقود	

األخيرة،	حدثت	تخفيضات	في	املعدالت	الضريبة	على	دخل	الشركات	
في	جميع	أنحاء	العالم،	مما	يقلل	من	متوسط	معدل	الضريبة	في	
جميع	أنحاء	العالم،	والتي	انخفضت	من	30%	إلى	22.8%	ما	بين	
عامي	2003	و2015	)بوميرلو،	2015(.	وجاء	هذا	نتيجة	النتقال	

الشركات	متعددة	الجنسيات،	مما	أدى	إلى	زيادة	وتكثيف	املنافسة	
بين	الحكومات	الوطنية	في	محاولة	لجذب	الشركات	األجنبية	
مع	انخفاٍض	كبيٍر	في	معدالت	ضريبة	الدخل	على	الشركات.

والى	جانب	املنافسة،	األمر	الذي	أدى	إلى	خفض	معدالت	الضرائب	
التي	تدفعها	الشركات،	تقوم	الشركات	أيًضا	بتجنب	دفع	نصيبها	
العادل	من	الضرائب	عن	طريق	استغالل	اإلعفاءات	الضريبية	

التي	تتيحها	لها	البلدان	أو	من	خالل	التهرب	الضريبي	عبر	استغالل	
الثغرات	القانونية	أو	بوسائل	غير	مشروعة.	فالعديد	من	الشركات	
متعددة	الجنسيات	ال	تدفع	نصيبها	العادل	من	الضرائب	في	البلدان	

املنخفضة	واملتوسطة	الدخل،	مما	يعني	حرمان	هذه	الدول	من	
مليارات	الدوالرات	التي	يمكن	استخدامها	لتمويل	الخدمات	العامة.

املربع 8. إهدار اإليرادات والتعليم
يحدث	التخلص	من	الخسائر	الهائلة	في	إيرادات	القطاع	
العام	من	الحوافز	الضريبية	والتهرب	الضريبي	للشركات	

تغييًرا	كبيًرا	إلعمال	الحق	في	التعليم	للجميع.

في	إثيوبيا،	بلغت	اإلعفاءات	الضريبية	السخية	4.2%	من	
الناتج	املحلي	اإلجمالي	في	2009/2008.	فإذا	ألغت	إثيوبيا	هذه	

اإلعفاءات	وخصصت	10%	من	ناتج	اإليرادات	للتعليم	األسا�ضي،	
سيتوفر	لديها	مبلغ	إضافي	قدره	133	مليون	دوالر	أمريكي،	
بما	يكفي	إللحاق	ما	يقرب	من	1.4	مليون	طفل	باملدرسة.

في	غانا،	ذكر	صندوق	النقد	الدولي	في	تقريره	لشهر	نيسان/
إبريل	2015	أن	العالجات	الضريبية	التقديرية،	على	شكل	
إعفاءات	وأنظمة	خاصة	وإعفاءات	ضريبية	قد	تصل	إلى	

“6%	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي”.	وهذا	من	شأنه	أن	يساوي	
حوالي	6.806	مليون	فرنك	أفريقي	أو	2.27	مليار	دوالر	

أمريكي	كعائدات	يمكنها	مضاعفة	ميزانية	التعليم	)أكشن	
أيد	الدولية،	وشبكة	العدالة	الضريبية	-	أفريقيا،	2015(.

وفي	كينيا،	قدرت	الحكومة	أنه	في	عام	2012	بلغت	الحوافز	
واإلعفاءات	الضريبية	حوالي	1.1	مليار	دوالر	أمريكي	سنوًيا	

)أكشن	أيد	الدولية،	وشبكة	العدالة	الضريبية	-	أفريقيا،	2012(.	
وهذا	يمكنه	مضاعفة	ميزانية	التعليم	االبتدائي،	التي	بلغت	

924.15	مليون	دوالر	أمريكي	في	عام	2013/2012	)موقع	رصد	
اإلنفاق	الحكومي(.	وفي	بلد	يوجد	فيه	مليون	طفل	خارج	املدرسة	

االبتدائية،	فإن	هذا	املبلغ	يمكنه	تمويل	التحاقهم	باملدارس	
عشر	مرات،	ويمكنه	الدفع	نفقات	تدريب	ورواتب	50000 
معلم	إضافي	تحتاجهم	كينيا	لتوفير	التعليم	العام	االبتدائي	

لكل	طفل،	وبناء	100,000	فصل	درا�ضي	جديد،	وإصدار	
كتابين	مدرسيين	جديدين	لكل	طفل	في	سن	التعليم	االبتدائي	

واإلعدادي	وتوفير	أكثر	من	10	مليون	دوالر	أمريكي	كباقي.

وفي	تنزانيا،	قدرت	اإليرادات	املهدورة	من	خالل	التجنب	والتهرب	
الضريبي	وهروب	رؤوس	األموال	)التدفق	السريع	للثروات	

واألصول	خارج	البلد(	والحوافز	الضريبية	بـ	1.07	مليار	دوالر	
أمريكي	سنوًيا،	أي	أكثر	من	مجموع	ميزانية	التعليم	العام	للعام	

2011،	والتي	بلغت	قيمتها	967	مليون	دوالر	وفًقا	لتحليل	الحملة	
العاملية	للتعليم،	وهذه	العائدات	املهدورة	تكفي	لسد	الفجوة	
في	معلمي	االبتدائية،	من	خالل	توفير	نفقات	تدريب	ورواتب	

70650	معلم	إضافي،	مما	يسمح	لكل	طفل	بالذهاب	إلى	املدرسة	
االبتدائية	الحكومية	بنسبة	معلم	إلى	تلميذ	تصل	إلى	35:1 

وتدريب	40625	من	معلمي	املدارس	االبتدائية	وضمان	امتالك	
كل	طفل	في	سن	املدرسة	االبتدائية	لكتب	الرياضيات	والقراءة.

تخسر	نيجيريا،	حسب	أرقام	صندوق	النقد	الدولي،	0.5%	من	
الناتج	املحلي	اإلجمالي	لديها	فقط	بسبب	الحوافز	الضريبية	

منح	“معاملة	تفضيلية”	توفر	لها	3  على	دخل	الشركات	التي	تُ
إلى	5	أعوام	كعطلة	ضريبة،	أي	حوالي	2.6	مليار	دوالر	أمريكي	
سنوًيا.	ووفًقا	لألرقام	الحكومية،	تخسر	نيجيريا	327	مليون	
دوالر	أمريكي	سنوًيا	كإعفاءات	على	رسوم	االستيراد.	وإزالة	
هذه	الحوافز	يوفر	أكثر	من	ضعف	ميزانية	التعليم	)أكشن	
أيد	الدولية،	وشبكة	العدالة	الضريبية	-	أفريقيا،	2015(.

قدر	البنك	اإلفريقي	للتنمية	أن	أوغندا	فقدت	272	مليون	دوالر	
أو	على	األقل	2%	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي	بسبب	اإلعفاءات	

 الضريبية	في	2010/2009. 
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وذكر	رئيس	بعثة	صندوق	النقد	الدولي	في	تموز/يوليو	2013 
أن:	“الحوافز	الضريبية	في	أوغندا	كثيرة	جًدا	وهي	ليست	مهمة	
اآلن	لجذب	االستثمارات”	وهذا	املبلغ	يعادل	مجموع	ميزانية	

التعليم	االبتدائي	في	عام	2012،	وما	يقرب	من	نصف	اإلنفاق	
ن	 ِ

ّ
املخطط	على	قطاع	التعليم	العام	بأكمله	في	2013-2014:	ويمك

الحكومة	األوغندية	من	دفع	رواتب	املعلمين	)التي	تعجز	عن	
دفعها(	ودفع	رواتب	ألكثر	من	80000	معلم	جديد	في	املدارس	
االبتدائية،	ليصل	العدد	اإلجمالي	إلى	أكثر	من	250000	معلم.

وفي	نيكاراجوا	–	حيث	يتمكن	ثالثة	أرباع	أطفال	املدارس	
االبتدائية	فقط	وأقل	من	12%	في	بعض	املناطق	من	إكمال	
تعليمهم،	بلغ	إجمالي	اإلعفاءات	الضريبية	415.6	مليون	

دوالر	أمريكي	عام	2008،	أي	أكثر	من	مرتين	ونصف	من	املبلغ	
املنفق	على	التعليم	االبتدائي	العام:	فربع	اإلعفاءات	الضريبية	
تغطي	سنتين	من	التدريب	قبل	الخدمة	لـ5000	من	املعلمين	
الجدد	في	املدارس	االبتدائية،	وخمس	سنوات	من	التدريب	

أثناء	الخدمة	لجميع	معلمي	املدارس	االبتدائية	)حقائب	ومواد	
مدرسية	وأحذية(	لكل	طفل	في	االبتدائية	والثانوية	في	البالد.

في	بنجالديش،	أكثر	من	40%	من	معلمي	املرحلة	االبتدائية	
والثانوية	غير	مدربين.	وقدرت	أكشن	أيد	الدولية	أن	

الحوافز	الضريبية	لعام	2005	بلغت	133	مليون	دوالر	
أمريكي؛	بما	يكفي	لتدريب	جميع	املعلمين	غير	املدربين.

في	الهند،	تم	إهدار	أكثر	من	112	مليار	دوالر	أمريكي	)%5.7	
من	الناتج	املحلي	اإلجمالي(	عام	13/2012،	كإعفاءات	

ضريبة/جمارك	وحوافز	ضريبية	على	دخل	الشركات.	فإذا	
تم	تخصيص	20%	من	هذا	املبلغ	للتعليم،	كان	القطاع	
سيتلقى	مبلغ	إضافي	قدره	22.5	مليار	دوالر	أمريكي	في	

عام	2013،	وزيادة	التمويل	بنسبة	40%	تقريبا.
ما	لم	ينص	على	خالف	ذلك،	هذه	البيانات	اقتبست	من	فرض	

الضرائب	على	الشركات:	تمويل	التعليم	للجميع	من	خالل	املوارد	املحلية	
“	)اليونيسيف،	2015(	و”زيادة	اإليرادات	الضريبية	لسد	الفجوة	

التمويلية	للتعليم”	)تقرير	الرصد	العالمي	للتعليم	للجميع،	2014ب(.

مسيرة	في	كيلوا،	تنزانيا،	تطالب	بالعدالة	الضريبية	لدفع	رواتب	املعلمين	املدربين	والبنية	التحتية	
للمدارس	التي	تدعم	األطفال	ذوي	اإلعاقة	خالل	أسبوع	العمل	للحملة	العاملية	للتعليم	عام	2016.

الصورة	إهداء	من	TEN / MET	وأكشن	أيد.
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الحوافز الضريبية - الهبة العظيمة
ُيقر	إعالن	إنشيون	أهمية	“إنهاء	الحوافز	الضريبية	
الضارة”	لتمويل	إطار	العمل	للتعليم	2030.	ونظًرا	

لالعتراف	املتزايد	بأهمية	هذه	القضية	في	املجتمع	التعليمي،	
فمن	املهم	لناشطي	التعليم	ربطها	بسياقاتهم.

فالحوافز	الضريبية	واإلعفاءات	الضريبية	التي	تقدمها	الحكومة	
للشركات	واملستثمرين،	لزيادة	االستثمار	في	البالد،	ولعدة	

سنوات،	تؤدي	إلى	هدر	كميات	كبيرة	من	اإليرادات،	وال	تزيد	من	
االستثمارات	األجنبية،	حيث	تتفاوض	الشركات	للحصول	على	

إعفاءات	ضريبية	كبيرة	كثمن	لالستثمار	في	البالد؛	حيث	ال	تأخذ	
هذه	البلدان	في	الحسبان	حسابات	الربح	والخسارة	واملنفعة.

وبالطبع،	يرحب	املستثمرون	بهذه	الحوافز،	فيما	تفقد	البلدان	
اإليرادات	دون	أية	فوائد؛	لذا	فالحوافز	الضريبية	“ضارة”	-	
ألنها	تهدر	اإليرادات	الضريبية	الوطنية	الثمينة	دون	تحقيق	

املصلحة	الوطنية	)راجع	املربع	9:	أسوأ	أنواع	الحوافز(.

	
ً
وأظهرت	الدراسات	أن	الحوافز	الضريبية	ليست	سوى	عامال
ثانوًيا	في	القرارات	االستثمارية	للشركات؛	حيث	هناك	عوامل	
أخرى	أكثر	أهمية	مثل	األيدي	العاملة	املاهرة	والبنية	التحتية	

واالستقرار	السيا�ضي.	وقد	ذكر	صندوق	النقد	الدولي	أن:	
“الضرائب	املخفضة	والحوافز	التشجيعية	يمكن	أن	تجتذب	

االستثمارات	األجنبية،	بشرط	توافر	شروط	تجارية	أخرى	جيدة.	
فقد	أظهرت	االستطالعات	أنه	رغم	أهمية	الضرائب	بالنسبة	

للمستثمرين	األجانب،	إال	أن	غيرها	من	االعتبارات	كالبنية	التحتية	
وسيادة	القانون	والعمالة،	هي	أموٌر	أكثر	أهمية”)صندوق	النقد	

الدولي،	2011(.	ووجدت	دراسة	عام	2010	من	قبل	جامعة	
نيروبي	أن	األسباب	الرئيسية	لدفع	الشركات	لالستثمار	في	

كينيا	كانت	الوصول	لألسواق	املحلية	واإلقليمية	واالستقرار	
السيا�ضي	واالقتصادي	واتفاقيات	التجارة	الثنائية،	فيما	شكلت	

االمتيازات	الضريبية	في	املناطق	االقتصادية	الخاصة	بنسبة	
1%	فقط	بالنسبة	للشركات	)كينوثيا،	2011(.	وباملثل،	أشار	

استطالع	للرأي	في	عام	2012	للبنك	الدولي	لدوافع	املستثمرين	
في	شرق	أفريقيا	أن	93%	من	املستثمرين	استثمروا	في	البالد	

دون	تقديم	حوافز	ضريبية.	فالحوافز	الضريبية	تحتل	املرتبة	
17	ضمن	مجموعة	من	العوامل	بما	في	ذلك	أسعار	الصرف	

والبنية	التحتية	واملرافق	العامة	والنقل،	وغيرها	من	مزايا	املناطق	
ن	اإلعفاءات	 ِ

ّ
الحرة	)مواشينغا	2013(.	وعالوة	على	ذلك،	تمك

الضريبية	االستثمار	األجنبي	من	مزاحمة	الشركات	املحلية	التي	
ال	تحصل	على	نفس	الحوافز)أكشن	أيد	الدولية،	2013أ(.

في	عام	2013،	قدرت	)أكشن	أيد	الدولية(	أن	املبالغ	التي	تتخلى	
عنها	البلدان	النامية	عاملًيا	للشركات	متعددة	الجنسيات	من	خالل	
اإلعفاءات	الضريبية	على	دخل	الشركات	بلغت	138	مليار	دوالر	

أمريكي	سنوًيا،	أو	ما	يقرب	من	3	مليارات	دوالر	أسبوعًيا،	وجزء	من	
هذا	املبلغ	يمكن	أن	يساعد	في	سد	الفجوة	املالية	العاملية	للتعليم	

األسا�ضي	)أكشن	أيد	الدولية،	2013أ(.
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املربع 9. أسوأ الحوافز الضريبية
يجب	تجنب	أربعة	أنواع	من	الحوافز:

الحوافز التقديرية	التي	تمنح	الشركات	العروض	املميزة	 	-1
باتفاقات	فردية،	خلف	األبواب	املغلقة،	وتبقى	سرية	

وفاسدة	ألنها	تتجاوز	التشريع	العام	في	تقديم	تخفيضات	
ضريبية	ضخمة	للشركات	وتشوه	السوق	لصالح	

املستثمرين	بتأثير	سيا�ضي.	وأوضح	صندوق	النقد	الدولي	
أن:	“الحوافز	يجب	أن	تكون	قانونية	لجميع	املستثمرين	
بنفس	الشروط	وال	تخضع	للتقدير	اإلداري.”)صندوق	

النقد	الدولي،	2011،	امللحق	الحادي	عشر(

اإلعفاءات الضريبية	تمنح	الشركات	سنوات	عديدة	 	-2
دون	ضرائب،	أو	ضرائب	دخل	في	بداية	االستثمار.	وقد	
الحظ	صندوق	النقد	الدولي	أن	“اإلعفاءات	الضريبية	

]هي[	أسوأ	أشكال	الحوافز...	وذات	تصميم	سيئ	وتشكل	
مخاطر	كبيرة	على	النظام	الضريبي”	)صندوق	النقد	الدولي	
2011،	امللحق	العاشر(؛	فهي	تحرم	الدول	من	اإليرادات	
وتجذب	االستثمارات	التي	تهاجر	بمجرد	انتهاء	الشروط	

	من	تقديم	التزامات	طويلة	األجل	لجلب	
ً
التفضيلية،	بدال

مهارات	وتكنولوجيا	جديدة	لالقتصاد	املحلي،	وهي	تشجع	
الشركات	على	“اإلغالق”	في	نهاية	فترة	اإلعفاء	الضريبي	
وإعادة	خلق	نفسها	تحت	اسم	مختلف	لالستفادة	من	

إعفاء	ضريبي	جديد	)كليم،	2009(.

املناطق الحرة	تقدم	لجميع	الشركات	العاملة	في	مواقع	 	-3
جغرافية	معينة	)أو	قطاعية(	تخفيضات	ضريبية	كبيرة،	
	عن	البنية	التحتية	ودعم	األعمال	التجارية	وقربها	

ً
فضال

من	الشركات	األخرى.	ولكن	مثل	هذه	الحوافز	الضريبية	
تشجع	الشركات	على	البقاء	داخل	فقاعة،	وتحد	من	
التفاعل	مع	الشركات	املحلية.	واملناطق	الحرة	سيئة	
السمعة	حيث	ال	تقدم	الشركات	مساهمات	الضمان	
االجتماعي	لعمالها	وكذلك	سجلها	في	مجال	انتهاكات	

حقوق	العمال	وتدني	األجور	وظروف	العمل	السيئة	ودعم	
وظائف	ذات	نوعية	رديئة	وتوظيف	النساء	في	أعمال	
غير	آمنة،	مثل	صناعة	املالبس.	وتقدم	املناطق	الحرة	

معدالت	ضريبية	منخفضة	وتمارس	الضغط	على	صناع	
القرار	لتقديم	حوافز	مماثلة	للشركات	خارج	املناطق	)كين	

ومنصور،	2009(.

اتفاقيات االستقرار	بين	املستثمرين	والحكومات	حيث	 	-4
يتم	تجميد	بنود	الضرائب	مما	يجعل	من	الصعب	على	

الحكومات	تغييرها	في	املستقبل.	وفي	حين	أن	بعض	
الشركات	تنصاع	للتغيرات	املستقبلية	التي	قد	تزيد	من	
القوانين	الضريبية،	إال	أنه	ُيسمح	للمستثمرين	الذين	

يفضلون	االستمرار	في	الحصول	معاملة	خاصة،	وأحياًنا	
بشكل	دائم،	وتتكبل	الحكومات	املستقبلية	بمثل	هذه	
االتفاقات،	والتي	تحّد	من	قدرتها	على	تغيير	معدالت	

الضرائب	ديمقراطًيا	لجلب	املزيد	من	العائدات	)أكشن	
أيد	الدولية،	2013أ(.	

)أكشن	أيد	الدولية،	2015أ(
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التهرب الضريبي من قبل الشركات 
متعددة الجنسيات

الحوافز	الضريبية	التي	تقدمها	الحكومات	ليست	هي	الطريقة	
الوحيدة	التي	تعمل	الشركات	الكبيرة	املتعددة	الجنسيات	على	
خفض	فواتير	ضرائبهم؛	فهي	تقوم	بتهرب	ضريبي	استباقي	في	
البلدان	النامية،	من	خالل	استغالل	الثغرات	القانونية	أو	

التصرف	بطريقة	غير	مشروعة	)بعض	األفراد	األثرياء	يقومون	
بذلك	أيًضا(،	وخاصة	استغالل	الثغرات	في	القوانين	الضريبية	
الوطنية	واملالذات	الضريبية	والثغرات	الضريبية	الدولية	-	ترك	
البلدان	النامية	تنزف	بمليارات	الدوالرات	من	العائدات،	رغم	أن	
الشركات	متعددة	الجنسيات	تستغل	املوارد	كاملعادن	والعمال	

والبنية	التحتية	واألمن	-	ومعظمها	يكلف	أموال	الضرائب	–	رغم	
أنها	يجب	أن	تدفع	حصتها	من	خالل	املساهمات	الضريبية	العادلة.

واملشكلة	عويصة	من	حيث	استحالة	الوصول	إلى	الحسابات	
الدقيقة،	رغم	أن	تقديرات	صندوق	النقد	الدولي	لعام	2015 

تشير	إلى	أن	البلدان	النامية	تفقد	213	مليار	دوالر	أمريكي	سنوًيا	

فقط	بسبب	التهرب	الضريبي	)كريفيللي	ودي	موجي	وكين	2015(	
وتشمل	التقديرات	جميع	البلدان	النامية،	بما	فيها	البلدان	ذات	

الدخل	املرتفع	واملتوسط	واألدنى	من	املتوسط،	وبالتالي	فإن	املال	
الضائع	يبقى	غير	متاح	لتمويل	التعليم	في	البلدان	ذات	الدخل	

املنخفض.	ولكن	وعند	وضع	حجم	هذا	الرقم	في	منظوره	الصحيح،	
فهو	يشكل	أكثر	من	خمسة	أضعاف	الفجوة	التمويلية	العاملية	

لضمان	حصول	كل	طفل	على	12	عاًما	من	التعليم	العام	النوعي	
في	البلدان	ذات	الدخل	املنخفض	واألدنى	من	املتوسط؛	فالحد	

من	املال	املفقود	من	التهرب	الضريبي	يمكنه	سد	هذه	الفجوة.	ومع	
حجم	تحديات	تمويل	التعليم،	فكل	قطرة	من	أموال	الضرائب	
تعد	مسألة	حيوية	جًدا	ألطفالنا،	ويجب	أال	نسمح	باستنزافها.21

وعلى	الرغم	من	املزيد	من	االستثمار	من	قبل	الشركات	
األجنبية	في	البلدان	النامية	في	السنوات	الـ	20	املاضية،	
لم	يكن	هناك	زيادة	مماثلة	في	اإليرادات	الضريبية	التي	
تدفعها-	وهذا	يعني	أن	مشكلة	الضريبة	غير	املسددة	

من	الشركات	متعددة	الجنسيات	تزداد	سوًءا.22

21	يقدر	تقرير	الرصد	العالمي	الفجوة	التمويلية	العاملية	السنوية	بـ	39	مليار	دوالر	أمريكي	خالل	2015-2030	للوصول	إلى	التعليم	النوعي	ما	قبل	
االبتدائي	واالبتدائي	والثانوي	الشامل	في	البلدان	ذات	الدخل	املنخفض	واألدنى	من	املتوسط	)تقرير	الرصد	العالمي	للتعليم	للجميع	2015(.

22	أظهرت	أكشن	أيد	الدولية	أهمية	تنامي	االستثمار	األجنبي	املباشر	للبلدان	النامية	)أكشن	أيد	2015(.	ويقول	صندوق	النقد	الدولي	أنه	
قد	تضاعف	ثالث	مرات	منذ	الثمانينيات	إلى	حوالي	ثلث	الناتج	املحلي	اإلجمالي.	ومع	ذلك،	تزايد	حجم	االستثمار	األجنبي	املباشر	في	البلدان	

األكثر	فقًرا	في	العالم،	كنسبة	مئوية	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي،	دون	زيادة	كبيرة	في	حصة	عائدات	الضرائب	للشركات	في	الناتج	املحلي	اإلجمالي.	
وهذا	يعني	أن	الشركات	تنفذ	املزيد	من	األعمال	التجارية	في	البلدان	النامية،	دون	ملس	فائدة	مباشرة	على	ميزانيات	هذه	الدول..

األعضاء	املحليون	من	شبكة	
حملة	الشباب	التابعة	ملنظمة	

أكشن	أيد،	وأكيتفيستا	
يطالبون	وزراء	املالية	األفارقة	

بوقف	التهرب	الضريبي	من	
أفريقيا،	خارج	اجتماعهم	
في	أبوجا،	نيجيريا،	2014.

الصورة	إهداء	من	أكشن	أيد.
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فالشركات	تستغل	فروعها	املتعددة	لتجنب	دفع	الضرائب،	
بإنشاء	شركات	شقيقة	في	البلدان	التي	تكون	فيها	معدالت	
الضرائب	منخفضة	وتحويل	األرباح	منها	للخارج	وتستغل	
الهياكل	الضريبية	الدولية	لتفادي	دفع	نصيبها	العادل	من	
الضرائب	في	البلدان	النامية	-	التحايل	على	دفع	الضرائب،	
وأحيانا	تدفع	أقل	من	5%	من	الضرائب	فقط	في	حين	تدفع	

الشركات	املحلية	الصغيرة	ما	يصل	إلى	30%	على	سبيل	املثال.

بعض	الشركات	تحول	أرباحها	-	التي	جمعتها	في	بلدان	أخرى	-	إلى	
ما	يسمى	“املالذات	الضريبية”،	ملا	تتميز	به	من	معدالت	ضريبة	

منخفضة	جًدا	أو	بالكاد	موجودة،	وكذلك	مستوى	عاٍل	من	
السرية	حول	ملكية	الشركات	والحسابات.	واملالذات	الضريبية	

توفر	وتسهل	التحايل	الضريبي:	فأكثر	من	نصف	التجارة	العاملية	
تمر	عبر	املالذات	الضريبية.	وأظهر	تحليل	أجرته	أكشن	أيد	

الدولية	في	عام	2013	أن	ما	يقل	عن	دوالر	واحد	من	كل	دوالرين	
من	استثمارات	الشركات	الكبيرة	في	جنوب	الكرة	األرضية	يتم	
توجيهه	من	أو	عبر	مالذ	ضريبي	)أكشن	أيد	الدولية،	2013ب(.

املربع 10. التهرب الضريبي، التجنب 
الضريبي والتحايل الضريبي

التهرب الضريبي: عدم	دفع	الضرائب	أو	االحتيال	
ا	للقانون.

ً
لعدم	دفعها	أو	دفعها	ناقصة	خالف

التجنب الضريبي: أسلوب	قانوني	ولكنه	غير	أخالقي	لعدم	
دفع	الضرائب،	ويشار	إليه	باسم	“التخطيط	الضريبي	

العدواني”،	أي	القيام	بترتيبات	مالية	وأقسام	متخصصة	في	
الشركة	لتقليل	الدخل	املعلن	وبالتالي	دفع	ضرائب	أقل،	من	

خالل	استغالل	الثغرات	في	التشريعات.	وجميع	الشركات	
تتجنب	دفع	الضرائب	)أو	التخطيط	الضريبي(	بحيث	

يصبح	“عدوانًيا”	وقد	تصفه	املحكمة	بالتهرب	الضريبي.

التحايل الضريبي:	يصفه	النشطاء	كمصطلح	غامض	
وغير	دقيق	من	الناحية	القانونية	أي	)قانوني	وغير	أخالقي(	
وكذلك	تهرب	)غير	قانوني(.	وهناك	العديد	من	الثغرات	التي	

ن	األفراد	والشركات	من	تجنب	دفع	النصيب	العادل	 ِ
ّ
تمك

من	الضرائب،	فضال	عن	سبل	غير	شرعية	للتهرب	من	
دفع	الضرائب.	وعلى	النشطاء	معرفة	هذه	املصطلحات	

للقيام	باملناصرة	الضريبية،	خاصة	أن	بعض	الشركات	قد	
تقوم	بمقاضاتهم	عند	التشهير	بها،	فاتهام	جهة	ما	بـ	التهرب	

يجب	أن	يتم	بحذر	شديد،	ألن	التهرب	غير	قانوني.

وإذا	تم	طرد	شركة	بسبب	التجنب	الضريبي	بقرار	من	املحكمة،	
فيمكن	فضحها	بناًء	على	ذلك،	ولكن	يجب	توخي	الحذر	باتهامها	

بذلك	بناًء	على	بحث	مستقل	أو	من	بحث	قام	به	النشطاء،	
فذلك	يعد	تشهيًرا	ومن	ثم	يمكن	مقاضاتهم	ومنظماتهم.
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دراسة الحالة رقم 3. حملة زامبيا 
ملكافحة استنزاف اإليرادات

مستوى	التحايل	الضريبي	للشركات	في	زامبيا	هائٌل	جًدا؛	حيث	
تقدر	الحكومة	أن	البالد	تخسر	ما	مجموعه	2	مليار	دوالر	

أمريكي	على	األقل	سنوًيا	من	خالل	تجنب	دفع	الضرائب	من	
قبل	الشركات،	أي	ضعف	ميزانية	التعليم	العام	السنوية،	

فمعالجة	تجنب	دفع	الضرائب	تحدث	تغييًرا	كبيًرا	في	التعليم	
العام	الذي	يعاني	من	نقص	مزمن	في	التمويل	على	الرغم	من	

االلتزامات	السياسية	واملالية	القوية	من	الحكومة	)عام	2016 
التزمت	بتخصيص	نحو	17%	من	ميزانيتها	للتعليم	العام(.	

	علًما	بأن	زامبيا	حققت	خطوات	كبيرة	في	التعليم	العام:	
في	عام	2000،	كان	أكثر	من	نصف	مليون	طفل	في	سن	

التعليم	االبتدائي	خارج	املدارس،	ويصل	هذا	الرقم	حالًيا	
،	وخاصة	

ً
إلى	أقل	من	200,000	ولكن	ال	يزال	الطريق	طويال

في	توفير	ما	يكفي	من	املعلمين	املدربين	تدريًبا	جيًدا	لضمان	
التعليم	العام	النوعي:	هناك	معلم	مؤهل	واحد	فقط	لكل	

	كبيٌر	في	
ٌ
ا	في	املرحلة	االبتدائية.	هناك	ضغط

ً
53	تلميذ

زامبيا	على	املوارد	بسبب	زيادة	الطلب	)موقع	اليونسكو(.

فوقف	تجنب	دفع	الضرائب-	حتى	من	قبل	الشركات	الفردية	
ا	كبيًرا.	ففي	عام	2013،	كشفت	أكشن	

ً
-	يمكن	أن	يحدث	فرق

أيد	الدولية	أن	التهرب	من	دفع	الضرائب	من	قبل	شركة	
واحدة،	شركة	سكر	زامبيا،	أكبر	ُمصنع	للسكر	في	أفريقيا	

وإحدى	الشركات	التابعة	لشركة	أسوشيتد	البريطانية	لألطعمة	
متعددة	الجنسيات	ومقرها	اململكة	املتحدة،	كلفت	حكومة	

زامبيا	27	مليون	دوالر	أمريكي	بين	عامّي	2007	و2012. 
وفي	الوقت	الراهن،	هناك	حاجة	إلى	حوالي	19000	معلم	في	
زامبيا	لتوفير	التعليم	االبتدائي	العام	)موقع	معهد	اليونسكو	
لإلحصاء(؛	فالحوافز	الضريبية	والتحايل	الضريبي	لشركة	
واحدة	فقط	تكفي	لتدريب	19000	معلم	بأسعار	اليوم.

وفي	زامبيا،	هناك	أيًضا	التهرب	الضريبي	من	قبل	شركات	
التعدين	الكبرى،	ال	سّيما	خالل	فترة	االزدهار	في	أسعار	النحاس	
في	الفترة	من	2005	إلى	2008.	فأرباح	تعدين	النحاس	وصلت	
إلى	أربعة	أضعاف	من	عام	2005	إلى	2006،	وقفزت	بشكل	
مذهل	من	52	مليون	دوالر	أمريكي	إلى	206.3	مليون	دوالر	

أمريكي.	واستأثر	النحاس	بـ	20%	من	عائدات	التصدير،	ولكنه	
جلب	إيرادات	للدولة	بقيمة	أقل	من	0.5%	من	الناتج	املحلي	

اإلجمالي	قبل	عام	2008،	وبلغت	إيرادات	قطاع	التعدين	ككل	
أقل	من	1%	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي.	ويلقي	املسؤولون	في	

زامبيا	اللوم	في	هذا	التفاوت	على	تجنب	دفع	الضرائب.	ووجدت	
حملة	حكومية	على	تجنب	دفع	الضرائب،	بما	في	ذلك	تقارير	

مراجعة	الحسابات،	أن	شركة	جلينكور	قامت	بتزوير	األسعار	

والتكاليف	لتجنب	اإلبالغ	عن	أية	أرباح	في	زامبيا،	وبالتالي	
تجنب	دفع	الضرائب.	وتولت	خمس	منظمات	غير	حكومية	

متابعة	القضية	وتقديم	الشكاوى	ملنظمة	التعاون	االقتصادي	
والتنمية	ضد	هاتين	شركتين-	منها	جلينكور	–	مما	دفع	الحكومة	

البريطانية	للتحقق	في	املزاعم	املحيطة	باإليرادات	الضريبية	
املهدورة	في	زامبيا	بسبب	شركات	التعدين	األجنبية	بما	في	ذلك	
شركة	جلينكور	والتي	تجنبت	دفع	ضرائب	بقيمة	76	مليون	

جنيًها	في	السنة	كضرائب	على	مناجم	موباني	في	البالد.

وكرد	فعل	على	زيادة	الضغوط	على	الحكومة	الزامبية	بعد	
رفع	عدد	من	القضايا	الكبيرة	لحاالت	التحايل	الضريبي،	ال	
سّيما	في	قطاع	التعدين،	أعلنت	الحكومة	إعادة	النظر	في	
الحوافز	الضريبية	وتبني	إجراءات	ملعالجة	التهرب	الضريبي	
للشركات.	ونتيجة	لذلك،	واعتباًرا	من	عام	2008،	تم	فرض	
ضريبة	استثنائية	وتعديل	الرسوم	على	التعدين	من	0.6%	إلى	
3%،	ارتفعت	إيرادات	الدولة	من	الصناعات	االستخراجية	

كنسبة	مئوية	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي	بشكل	كبير	
)موقع	مبادرة	الشفافية	في	الصناعات	االستخراجية(.

مقتبس	من	“فرض	ضرائب	على	األعمال:	تمويل	التعليم	للجميع	من	
 ZANEC	من	وتحديثات	2015(	)اليونيسيف،	“	املحلية	املوارد	خالل

وأكشن	أيد	الدولية	زامبيا	نيسان/إبريل	حتى	آيار/مايو	2016.

فرد	من	املجتمع	بشهادته	في	زامبيا.
الصورة	إهداء	من	التحالف	الوطني	

.)ZANEC(	زامبيا	في	للتعليم
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ووفًقا	ملؤشر	السرية	املالية	لشبكة	العدالة	الضريبية،	هناك	
ا	من	املالذات	الضريبية	في	العالم	)موقع	

ً
ما	ال	يقل	عن	73	مالذ

شبكة	العدالة	الضريبية-أفريقيا(.	وبعضها	يقدم	فوائد	
لقطاعات	معينة	وضرائب	منخفضة	في	جميع	املجاالت،	وهي	

جزر	صغيرة	دون	صناعة	وخاصة	الجزر	التابعة	للتاج	البريطاني	
كجزر	جير�ضي	وغيرن�ضي	وكايمان،	وبعض	أكبر	املالذات	الضريبية	

هي	في	الواقع	جزٌء	من	الدول	الكبرى	الغنية،	كوالية	ديالوير	
في	الواليات	املتحدة.	وبعضها	يختص	بقطاعات	محددة	أو	
قطاعات	فرعية:	كهولندا،	التي	لديها	قواعد	سخية	بشكل	
استثنائي	ألصحاب	براءات	االختراع	والعالمات	التجارية.23

	كما	توفر	املالذات	السرية	مما	يعيق	التدقيق	السليم	للشركة،	
فالطبيعة	الغامضة	للتحايل	الضريبي	يجعل	من	الصعب	

تقييم	التأثير	اإلجمالي	ولكن	من	الواضح	أن	حجم	استخدام	
املالذات	الضريبية	هائل	–	وسلبي	بالنسبة	للتنمية.

وتشير	تقديرات	شبكة	العدالة	الضريبية	إلى	أنه	وعلى	مستوى	
العالم،	فإن	ما	ال	يقل	عن	نصف	معامالت	الشركات	والتجارة	
يمر	عبر	املالذات	الضريبية،	وعلى	الرغم	من	أنها	تشكل	فقط	

3%	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي	في	العالم،	فإنها	تصل	إلى	32 
تريليون	دوالر	أمريكي	)هنري،	2012(.	وأيا	كانت	التقديرات،	
فاملشكلة	كارثية،	والتحايل	الضريبي	من	الشركات	متعددة	
الجنسيات	واألفراد	األثرياء-	وخفض	الضرائب	على	دخل	
الشركات	والحوافز	الضريبية-	يحرم	املوازنات	العامة	في	

جميع	أنحاء	العالم	من	مئات	املليارات	من	الدوالرات.

التمرين 10. إهدار اإليرادات من خالل التحايل الضريبي للشركات
الهدف

فهم	املبالغ	املهدورة	في	امليزانيات	الحكومية	بسبب	قيام	الشركات	بخفض	فواتير	الضرائب	وإعداد	رسائل	املناصرة	لقضية	عدالة	الضرائب.

النشاط
يشعر	الفرد	بالظلم	عندما	يعلم	أن	التعليم	العام	يعاني	من	نقص	التمويل	بسبب	عدم	قيام	الشركات	متعددة	الجنسيات	بدفع	نصيبها	العادل	من	الضرائب!	وتكمن	
إحدى	أقوى	الرسائل	إلبراز	قضية	فرض	الضرائب	العادلة	في	إظهار	مقدار	ما	تهدره	هذه	الشركات	من	مبالغ	وما	يعنيه	هذا	للتعليم	العام،	والربط	بين	هذه	املبالغ	

املهدورة	وتأثير	ذلك	على	التنمية	والفقر،	كوسيلة	ناجحة	إلظهار	الواجب	األخالقي	لتغيير	سلوك	الشركات،	مما	يساعد	منظمتكم	على	الوصول	إلى	اآلخرين	الذين	يعملون	
على	العدالة	الضريبية	برسالة	واحدة	قوية.	

ويهدف	التمرين	ملساعدتكم	على	استخدام	اإلحصاءات	ورسائل	مناصرة	مقنعة	حول	أخالقية	هذا	السلوك.

الخطوة 1: الحصول	على	تقديرات	خسائر	الحوافز	الضريبية	أو	التحايل	الضريبي	أو	الرسوم	االستخراجية	في	بلدكم	أو	أي	بلد	مماثل	من	حيث	االقتصاد	في	منطقتكم،	
وذلك	من	شبكات	العدالة	الضريبية	أو	التحالف	الوطني	ملناصرة	امليزانية،	أو	الحصول	على	مشورة	شبكة	العدالة	الضريبية	اإلقليمية.	وتشمل	املصادر	األخرى	املمكنة	
التقارير	الواردة	من	بنك	التنمية	اإلقليمي	وصندوق	النقد	الدولي	أو	البنك	الدولي؛	وخطب	أو	بيانات	امليزانية،	واألوراق	األكاديمية	وتقارير	وزارة	املالية	وسلطة	اإليرادات	

والصحف	وتقارير	شركات	املحاسبة	الكبرى	حول	قوائم	اإلعفاءات	الضريبية،	وتتبع	جميع	املصادر	من	أجل	اإلحصاءات	واستشارة	الزمالء	الخبراء	)كعضو	في	شبكة	
العدالة	الضريبية	اإلقليمية(	للتحقق	من	األرقام	قبل	استخدامها	في	عمل	الضغط	واملناصرة.

23	املنظمات	املختلفة	لديها	تقديرات	مختلفة	لعدد	“املالذات	الضريبية”.	حددت	شبكة	العدالة	الضريبية	
ا،	وهو	تقدير	أعلى	من	غيرها	)موقع	شبكة	العدالة	الضريبية	-	أفريقيا(.

ً
73	مالذ
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	بارًزا	إلظهار	ما	الذي	يمكن	أن	تغطيه	الضرائب	املهدرة	في	بلدك،	كإلحاق	املزيد	من	األطفال	باملدارس	واملزيد	من	املعلمين	والكتب	واملباني	املدرسية	
ً
الخطوة 2: اختر	مثاال

أو	زيادة	في	اإلنفاق	على	التعليم.	وتأكد	من	وجود	حسابات	تكاليف	واضحة	لهذا	البند	)تكلفة	كل	تلميذ	وتكلفة	معلم	واحد،	واإلنفاق	الوطني	الحالي	على	التعليم،	إلى	
آخره(.	وقد	تحتاج	إلى	تحديث	التقديرات،	وعند	استحالة	العثور	عليها،	فيمكن	استخدام	أمثلة	من	بلد	بسياق	مماثل،	والتأكد	من	تحويل	املبالغ	إلى	العملة	املحلية	بحيث	

يمكن	فهمها	بسهولة.

الخطوة 3:	استخدام	املعلومات	لوضع	مجموعة	بسيطة	من	رسائل	قوية	للمناصرة	حول	القضايا	الرئيسية،	وتأثير	عدم	هدر	الضرائب	على	التعليم،	ومدى	الظلم	
املحقق	عند	تقاعس	الشركات	عن	دفع	الضرائب	بالنسبة	لدافعي	الضرائب	العاديين،	مع	تحديد	الفئة	املستهدفة	والرسائل،	ووضع	رسائل	مختلفة	ملجموعات	مختلفة؟	
كمثال	على	مدى	قوة	الرسائل	شاهد	هذا	الفيديو	أو	هذا	الفيديو	من	أكشن	أيد	الدولية	حول	قيام	تاجر	بسيط	في	السوق	في	زامبيا	بدفع	املزيد	من	الضرائب	إلى	الحكومة	

أكثر	من	شركة	أسوشيتد	البريطانية	لألطعمة!	كما	أنتجت	أكشن	أيد	الدولية	أيًضا	هذا	الفيديو	تحديًدا	حول	أهمية	دفع	الضرائب	لتعليم	الفتيات.

تكييف التمرين ملالءمة ورشة العمل
● ● قبل	ورشة	العمل،	يجب	توفير	إحصاءات	عن	تكاليف	التعليم	والخسائر	الضريبية	للدول	املعنية.	

● ● شرح	القضية	للمجموعة	عن	طريق	عرض	فيديو	زامبيا	أعاله،	أو	باستخدام	أداة	اإلناء	املشروخ	Pot	Leaky	من	األدوات	الضريبية	لـ	)أكشن	أيد	الدولية،	2015ب(.		
ومناقشة	ردود	أفعال	املشاركين.

● ● تقسيم	املشاركين	إلى	مجموعات	صغيرة	)للبلد	الواحد(.	واعتماًدا	على	الوقت	ومستوى	خبرة	من	املشاركين،	يتم	إطالعهم	على	مجموعة	من	اإلحصاءات	لبالدهم	أو		
منحهم	وقٍت	للبحث	عنها،	ويمكن	تكليفهم	بذلك	قبل	بدء	الورشة.

● ● استناًدا	إلى	إحصاءات	البلد،	يتعين	على	املشاركين	إعداد	رسالة	املناصرة.	

● ● على	كل	مجموعة	إيجاد	وسيلة	مبتكرة	لتقديم	رسالة	املناصرة	ملجموعة	أوسع.	

لفونيس	باندا،	عشرة	أعوام	)يجلس	على	األرض،	إلى	اليمين(،	في	أحد	الفصول	مزدحمة	في	مدرسة	ندج	االبتدائية	في	مازابوكا،	زامبيا؛	
حيث	تتجنب	الشركة	البريطانية	لصناعة	السكر	دفع	الضرائب	والتي	تصل	إلى	27	مليون	دوالر	أمريكي	بين	عامّي	2007	و2012.

الصورة	إهداء	من	أكشن	أيد.
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5- الضرائب االستخراجية واملخصصة - 
فرٌص ضائعة لزيادة اإليرادات؟

يمكن	للبلدان	ذات	الدخل	املنخفض	واملتوسط	الغنية	
باملوارد	الطبيعية	قفز	خطوات	هائلة	نحو	التعليم	الشامل	

إذا	تمكنت	من	إدارة	اإليرادات	واملوارد	بشكل	أفضل	وكرست	
حصة	كبيرة	للتعليم	العام.	في	عام	2014،	قدر	تقرير	رصد	

التعليم	العالمي	أنه	إذا	قامت	17	من	هذه	الدول	بذلك	فيمكنها	
مًعا	تخصيص	5	مليار	دوالر	أمريكي	للتعليم	العام،	بما	فيها	

كتشفة	مؤخًرا،	
ُ
الدول	الغنية	بالفعل	باملوارد	وذات	املوارد	املـــ

كالنيجر	وأوغندا،	حيث	يمكن	لعائدات	املوارد	الطبيعية	تمويل	
وصول	86%	من	األطفال	خارج	املدارس	إلى	املدارس	االبتدائية	

العامة	)تقرير	الرصد	العالمي	للتعليم	للجميع،	2013(.

وتتحمل	الحكومات	مسؤولية	ضمان	استفادة	مواطنيها،	وليس	
الشركات	متعددة	الجنسيات	فقط	والتي	تستخرج	الثروات	

املعدنية.	فعلى	سبيل	املثال،	وفي	عام	2012،	ذكر	وزير	املالية	
في	غانا	أن	ما	يقدر	بنحو	36	مليون	دوالر	أمريكي	تهدر	سنوًيا	

بسبب	العقود	التفضيلية	لشركات	التعدين،	والتي	تكفي	
لتدريب	أكثر	من	ربع	معلمي	املدارس	االبتدائية	غير	مدربين	

في	غانا	)كريستيان	أيد	وشبكة	العدالة	الضريبية	في	أفريقيا،	
2014(.	وفي	بيرو،	تغطي	الخسائر	التراكمية	لضعف	تحصيل	
الرسوم	على	التعدين	1994-2006	ثالث	سنوات	من	التعليم	
للجميع	ما	يقرب	من	300,000	طالب	في	املرحلة	االبتدائية	

وحتى	الثانوية	)اليونيسيف،	2015(،	حالًيا	)موقع	اليونسكو(.	
ورفع	عائدات	الصناعات	االستخراجية	من	املهام	األكثر	تعقيًدا	

بالنسبة	لكثير	من	حكومات	البلدان	النامية	وهي	من	بين	
الشركات	األكثر	ربحية،	وتحترف	تجنب	والتهرب	من	الضرائب.

ومن	الجدير	بالذكر	أن	بعض	إيرادات	الصناعات	االستخراجية	
ال	تكون	في	الواقع	ضرائب،	بل	رسوم	وثمن	منتجات	من	قبل	

شركة	االستخراج	إلى	البالد	ملرة	واحدة	مقابل	استخراج	املوارد	
الطبيعية	التي	ال	يمكن	تعويضها.	ومن	األهمية	بمكان	تحويل	
الثروة	الوطنية	إلى	منفعة	عامة	دائمة	من	خالل	توفير	الدخل	

لالستثمار	في	التعليم	العام.	فعند	استغالل	املوارد	الطبيعية	
تكون	اإليرادات	كبيرة	)ولكن	محددة	زمنًيا(	وغير	متوقعة.

فالصناعات	االستخراجية	تشكل	جزًءا	مهًما	من	اقتصاد	كثير	
من	البلدان،	واالكتشافات	النفطية	والغاز	في	غانا	وموزمبيق،	
وفي	مختلف	بلدان	شرق	أفريقيا	تعني	موارد	مالية	ضخمة	لكنها	
متقلبة	وال	يمكن	التنبؤ	بها	كمصدر	ثابت	للدخل،	وكما	أشارت	

أكشن	أيد	الدولية	“إن	النظام	الضريبي	البطئ	يعني	هدر	فرص	بناء	
عقد	اجتماعي	ذا	منافع	إدارية،	وعدم	الثبات	تعني	غياب	الحوافز	
للقيام	بهذا	العمل	املثير	للجدل	سياسًيا”	وهذا	جزء	من	متالزمة	

“لعنة	املوارد”،	حيث	تحتل	البلدان	الغنية	باملوارد	املراتب	الـ	9 
من	أصل	12	دولة	أسفل	مؤشر	التنمية	البشرية،	وهو	مقياس	
للثروة	ومتوسط	العمر	والتعليم	)أكشن	أيد	الدولية،	2013ج(.

تقدم	نيجيريا	خير	مثال	على	ذلك.	فهي	أكبر	اقتصاد	في	أفريقيا	
وفيها	أكبر	عدد	من	األطفال	غير	امللتحقين	باملدارس	في	العالم.	

وقد	نما	االقتصاد	النيجيري	بنسبة	5%	على	األقل	سنوًيا	منذ	عام	
2003	ولكن	نسبة	األطفال	غير	امللتحقين	باملدارس	االبتدائية	

بالكاد	تغيرت،	من	37%	عام	1999	إلى	34%	عام	2010	)موقع	معهد	
اليونسكو	لإلحصاء(	عالوة	على	نظام	تعليم	غير	املتكافئ،	حيث	

خمس	األغنياء	يتلقون	12	عاًما	من	التعليم	واألفقر	يتلقون	أقل	
من	3	أعوام	وكثير	من	النيجيريين	ليس	لديهم	ثقة	باملدارس	العامة،	
وال	في	قدرة	الدولة	على	الوفاء	بالخدمات	العامة	األساسية	األخرى،	

وهي	واحدة	من	أدنى	النسب	الضريبية	إلى	الناتج	املحلي	اإلجمالي	
في	العالم،	أي	أقل	من	10%.24	وتشكل	عائدات	النفط	)بما	في	ذلك	
الضرائب	وإيرادات	املبيعات	والرسوم(	70%	من	إجمالي	اإليرادات،	

دون	أية	جهود	لتنويع	قاعدة	اإليرادات	أو	بناء	عقد	متقدم	بين	
ال.	وفي	عام	2013،	 الدولة	واملواطن	من	خالل	نظام	ضريبي	فعَّ

أشار	تقرير	رصد	التعليم	للجميع	إلى	أن	حصة	املوازنة	الحكومية	
املخصصة	للتعليم	العام	كانت	6%،	ونسبة	من	الناتج	املحلي	

اإلجمالي	1.5%	-	من	أدنى	مخصصات	التعليم	العام	في	العالم	)تقرير	
الرصد	العالمي	للتعليم	للجميع،	2014ب(.	مما	يحرم	األطفال	
النيجيريين	من	فوائد	طفرة	املوارد	والنمو	االقتصادي	العام.

24	في	نيجيريا	نسب	الضرائب	إلى	الناتج	املحلي	اإلجمالي	منخفضة	للغاية	ويصعب	حسابها.	تشير	بيانات	البنك	الدولي	للتنمية	في	العالم	أنها	وصلت	
إلى	1.6%	خالل	السنوات	األخيرة	)موقع	البنك	الدولي(.	ويرجع	هذا	جزئًيا	لنمط	غريب	لتحصيل	اإليرادات.	وتستمد	ما	يقرب	من	50%	من	إيرادات	
الحكومة	النيجيرية	من	مصادر	غير	ضريبية:	مبيعات	وعائدات	النفط	والغاز.	ولذا	ُيقترح	استخداٌم	أوسع	للعائدات،	بما	في	ذلك	النفط	والغاز.	

أحدث	أرقام	صندوق	النقد	الدولي	أشارت	إلى	أن	نسبة	اإليرادات	إلى	الناتج	املحلي	اإلجمالي	وصلت	9.9%	)صندوق	النقد	الدولي	2015(.
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25	أكشن	أيد	الدولية،	الضرائب	املحلية	والتعليم:	تقرير	أبحاث	اللجنة	الدولية	لتمويل	التعليم	العالمي،	2016.

الضرائب املخصصة للتعليم25
التخصيص/املالحق	في	امليزانية	هو	عملية	صرف	إيرادات	الضرائب	
ألهداف	معينة؛	كالتعليم،	وتكون	املخصصات	الكاملة	هي	املصدر	
الوحيد	لتمويل	البرنامج،	في	حين	تعني	املخصصات	الجزئية	وجود	
موارد	تمويل	أخرى.	وقد	يكون	التخصيص	موسًعا	)يغطي	جميع	
نفقات	البرنامج(	أو	محدوًدا	)ملشروع	معين	ضمن	البرنامج(.	كما	
يمكن	التمييز	بين	التخصيص	“الناعم”	و”الصلب”	كحق	قانوني.

وهناك	عدة	أمثلة	على	الضرائب	املخصصة	للتعليم:	الصندوق	
االستئماني	للتعليم	في	غانا	)بتمويل	من	2.5%	من	ضريبة	
القيمة	املضافة(	وصندوق	نيجيريا	للتعليم	العالي	)2%	من	

أرباح	الشركات	الوطنية(	والصندوق	البرازيلي	لتطوير	التعليم	
األسا�ضي	)بتمويل	جزئي	بتخصيص	15%	من	إيرادات	ضريبة	
القيمة	املضافة(،	وضريبة	القيمة	املضافة	للتعليم	في	الصين	
على	دافعي	الضرائب	بنسبة	3%	وفي	الهند	“برنامج	التعليم	

ل	جزئًيا	من	قبل	“ضريبة	على	الضريبة”	على	جميع	ضرائب	 املموَّ
االتحاد	بمعدل	2%.	وفي	أي	سيناريو،	يجب	أن	تكون	املخصصات	

تكميلية	للمخصصات	الحالية،	ووضع	معايير	ملخصصات	
الضرائب	الحالية	أو	اإلنفاق	على	التعليم،	قبل	فرض	ضريبة	
مخصصة	ألغراض	محددة	-	بحيث	يمكن	)تعقبها(	بوضوح.	

فاستخدام	عائدات	الضرائب	لدعم	برنامج	التعليم	زمنًيا	يعد	
وسيلة	مهمة	للحكومات	لتمويل	التعهدات	الجديدة	للتعليم	

الواردة	في	أهداف	التنمية	املستدامة/الهدف	4	وفي	إطار	العمل	
للتعليم	2030.	على	سبيل	املثال،	على	العديد	من	البلدان	

زيادة	اإلنفاق	على	التعليم	على	مدى	السنوات	القادمة	وتوسيع	
نطاقه	لتوفير	التعليم	في	مرحلة	الطفولة	املبكرة	والتعليم	

الثانوي	كالتزامات	جديدة	وصريحة	واردة	ضمن	األطر.

وعلى	ناشطي	التعليم	معرفة	أن	قضية	الضرائب	املخصصة	
مثيرة	للجدل	وأن	يتعاملوا	معها	بحذر	والتنسيق	مع	نشطاء	

القطاعات	االجتماعية	األخرى	لضمان	وجود	زيادة	لتمويل	جميع	
أهداف	التنمية	املستدامة،	وخاصة	الخدمات	العامة.	فالكفاح	
من	أجل	الضرائب	املخصصة	للتعليم	في	حين	تكافح	املنظمات	

األخرى	من	أجل	الصحة	أو	التغذية،	على	سبيل	املثال،	سيحقق	
نتائج	عكسية؛	فيجب	العمل	مع	املنظمات	األخرى	لتمويل	أوسع	
لـ	“الخدمات	االجتماعية”.	وبهذه	الطريقة،	يمكن	للحكومة	أن	
تقرر	األفضل	وفًقا	لالحتياجات	املختلفة،	والتي	غالًبا	ما	تكون	

مترابطة	ومشتركة	وقابلة	للتحقق	بمجرد	زيادة	الحيز	املالي.

فصول	دراسية	خاوية	احتجاًجا	من	أجل	تعميم	التعليم	االبتدائي	في	نيبال.
الصورة	إهداء	من	بيشال	جورونج،	أكشن	أيد.
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6- جمع املزيد من الضرائب بعدالة

رغم	أهمية	زيادة	اإليرادات	من	خالل	الضرائب،	فمن	األهمية	
بمكان	أيًضا	التأكد	من	أن	تكون	الضرائب	عادلة	من	أجل	ضمان	

ما	يلي:	1(	أن	تلعب	الضرائب	دوًرا	يساعد	على	معالجة	عدم	
املساواة.	2(	أن	تدعم	الضرائب	اإلعمال	التدريجي	للحقوق.	

و3(	أال	يزيد	التوسع	في	الضرائب	العبء	على	الفقراء.

وهنا	تأتي	أهمية	فهم	املفاهيم	مثل	األنظمة	الضريبية	التصاعدية	
أو	التنازلية.	فإذا	اعتمد	بلد	على	فرض	الضرائب	على	الثروة	وعلى	
املمتلكات	وعلى	الشركات	مرتفعة	الدخل	وضرائب	أقل	على	ذوي	

الدخول	املنخفضة،	فهي	تعتبر	تصاعدية.	وعلى	العكس	من	ذلك،	
فاالعتماد	على	ضرائب	االستهالك	)مثل	ضريبة	القيمة	املضافة	
على	املواد	الغذائية	والوقود	وغيرها	من	السلع(26	تعتبر	تنازلية،	

حيث	يستخدمها	الفقراء	واألغنياء	على	حد	سواء،	وقد	تكون	أنظمة	
الضرائب	تنازلية	من	حيث	الجنسانية،	فتتأثر	النساء	بها	بسبب	
ضرائب	االستهالك؛	لتحملهن	مسؤولية	رعاية	أسرهن	واإلنفاق	

بنسبة	أكبر	من	أجورهن	من	الرجال	على	السلع	والخدمات.	وتعد	

النظم	الضريبية	في	معظم	البلدان	تنازلية	)أو	في	أحسن	األحوال	
ليست	تصاعدية	بما	فيه	الكفاية(	)دنكان	وسابيرنوفا	بيتر،	2008(.

ومن	القضايا	الرئيسية	في	كثيٍر	من	البلدان	النامية	االعتماد	
املفرط	على	ضريبة	القيمة	املضافة.	فعلى	مدى	20	عاًما	أو	أكثر،	

أصبحت	ضريبة	القيمة	املضافة	مصدًرا	مهًما	للضرائب	في	البلدان	
النامية	-	مما	يعني	املزيد	من	الضرائب،	ولكن	بطريقة	تنازلية.	

بينما	تميل	اقتصادات	البلدان	املتقدمة	إلى	االعتماد	على	ضريبة	
القيمة	املضافة	لنحو	30%	من	إجمالي	اإليرادات	الضريبية،	وتكون	

النسبة	أعلى	بشكل	كبير	في	البلدان	النامية،	وتتجاوز	50%.	وفي	
أمريكا	الالتينية،	ما	يقرب	من	ثلثي	عائدات	الضرائب	تأتي	من	

ضرائب	االستهالك	)تشكل	الضريبة	على	القيمة	املضافة	ملعظمها(	
)صندوق	النقد	الدولي،	2011(.	وهذا	االعتماد	بشكل	أكبر	على	
ضريبة	القيمة	املضافة	كمصدر	للدخل	يكون	نتيجة	لضغوط	
من	املؤسسات	املالية	الدولية	والجهات	املانحة،	ولكن	أيًضا	ألن	
العديد	من	دول	الجنوب	لديها	قطاعات	غير	رسمية	كبيرة	جًدا	

وعدد	كبير	من	سكان	الريف؛	حيث	يصعب	على	الحكومات	ذات	
اإلدارات	الضريبية	الواهنة	جمع	ضريبة	الدخل	منهم	)كين،	2009(.

دراسة الحالة رقم 4. رسوم 
النفط البرازيلية توفر التمويل 

للتعليم العام والصحة
في	آب/أغسطس	2013،	احتفلت	الحملة	البرازيلية	من	أجل	
الحق	في	التعليم	بفوز	تاريخي	بتمرير	مشروع	قانون	جديد	من	

قبل	الكونجرس	لضمان	تخصيص	الرسوم	على	الحقول	النفطية	
ا	للتعليم	العام	والرعاية	الصحية،	نتيجة	

ً
املكتشفة	حديث

املناصرة	من	قبل	الحملة	البرازيلية	من	أجل	الحق	في	التعليم،	
والتي	تمثل	أكثر	من	200	منظمة	وحركة	في	البرازيل،	على	خلفية	
الضغوط	السياسية	واالحتجاجات	الواسعة	حول	اإلنفاق	العام.

فقد	هزت	مظاهرات	وطنية	البرازيل	في	حزيران/يونيو	2013 
بسبب	ارتفاع	أجور	النقل،	وطالت	االضطرابات	قضايا	

نقص	اإلنفاق	العام	على	الخدمات	العامة،	واإلنفاق	الضخم	
على	نهائيات	كأس	العالم	لكرة	القدم	عام	2014،	مما	دفع	
الرئيس	روسيف	لتقديم	حزمة	من	املساعدات	الطارئة	

لالستثمار	واإلصالحات	في	الخدمات	العامة،	وتضمن	مشروع	

القانون	الجديد	تخصيص	الرسوم	من	الحقول	النفطية	
ا	للتعليم	العام	والرعاية	الصحية.	ووفًقا	

ً
املكتشفة	حديث

للقرار	الذي	صدر	في	آب/أغسطس	2013،	يتم	تخصيص	
75%	من	عائدات	التنقيب	من	حقول	النفط	في	طبقة	ما	قبل	
امللح	للتعليم	العام	و25%	للرعاية	الصحية،	وتسمى	منطقة	
ما	قبل	امللح	ألن	النفط	والغاز	يكمن	تحت	عدة	آالف	من	
األمتار	من	املياه	والصخور	وامللح	قبالة	الساحل	البرازيلي.

وعملت	الحملة	البرازيلية	من	أجل	الحق	في	التعليم	
لتحقيق	هذه	النتيجة	بالضغط	واملناصرة	على	عدٍد	من	

املستويات،	وشكل	مشروع	القانون	انتصاًرا	ساحقا	بمزيد	
من	التمويل	للتعليم	العام،	كما	تم	الضغط	على	الكونجرس	

لتمرير	القانون،	حيث	سيتم	تخصيص	75	مليار	دوالر	
أمريكي	للتعليم	العام	على	مدى	10	أعوام	قادمة.

املعلومات	مقدمة	من	الحملة	البرازيلية	للحق	في	
)ww.campanhaeducacao.org.br(	التعليم

26	في	حين	هناك	ميل	الفتراض	أن	ضريبة	القيمة	املضافة	هي	تنازلية،	فاألمر	ليس	دائًما	كذلك.	فإذا	كان	هناك	عتبات	
إلعفاء	الفقراء،	أو	إذا	لم	يتم	تطبيقها	على	السلع	التي	يستخدمها	الفقراء،	عندها	تكون	أقل	تنازلية.
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وعند	تقييم	مدى	تنازلية	ضريبة	القيمة	املضافة	في	سياق	معين،	
يجدر	النظر	في	بنود	محددة	وتأثيرها	على	التكلفة	اإلضافية	لضريبة	

القيمة	املضافة	على	حقوق	األشد	فقًرا	واألكثر	عرضة	للخطر.	
ومن	األمثلة	على	ذلك،	الفوط	الصحية،	التي	في	كثيٍر	من	البلدان	
ليست	معفاة	من	الضرائب.فعندما	ال	تستطيع	الفتيات	شراءها،	
فإن	ذلك	سيؤدي	إلى	تغيبهن	عن	املدرسة.	ونفس	ال�ضيء	يمكن	أن	
يقال	عن	املواد	األساسية	األخرى	مثل	أقالم	الرصاص	أو	الكتب.

وفي	النظام	التصاعدي،	تدفع	الشركات	متعددة	الجنسيات	الغنية،	
نصيبها	العادل	من	الضرائب،	ففرض	الضرائب	على	الشركات	
أمٌر	مهٌم	جًدا	في	أي	نظام	ضريبي،	وخاصة	في	البلدان	النامية؛	

حيث	هناك	احتماالت	أقل	لتطوير	قاعدة	ضريبية	قوية.	فضرائب	
الشركات	)نظرًيا(	سهلة	التنفيذ،	فغالًبا	ما	يكون	هناك	عدٌد	قليٌل	

جًدا	من	الشركات	الكبيرة	في	البلدان	ذات	الدخل	املنخفض،	
مما	يجعل	األمر	أقل	تعقيًدا.	من	املهم	بصفة	خاصة	أال	تفلت	

الشركات	الكبيرة	من	دفع	الضرائب	العادلة،	من	خالل	اإلعفاءات	
الضريبية	الكبيرة	وغير	الضرورية	أو	“العطل	الضريبية”.

كما	تميل	ضريبة	الدخل	الشخ�ضي	إلى	أن	تكون	تصاعدية،	ألنها	
تستهدف	األشخاص	ذوي	مستويات	الدخل	األعلى	)األغنى	يدفع	
أكثر(،	وال	يدفع	األفقر	كونهم	خارج	فعاليات	االقتصاد	الرسمي.	

وتوفر	ضريبة	الدخل	نسبة	من	العائدات	في	معظم	البلدان	النامية،	
بسبب	مشاكل	تتعلق	بقدرة	اإلدارة	الضريبية،	في	البلدان	املنخفضة	

الدخل،	حيث	ال	يتم	جمع	الضرائب	املستحقة	على	األثرياء	أو	
الشركات	بشكل	صحيح	)مور،	2015(.	وباإلضافة	إلى	ذلك،	يتمكن	

العديد	من	األغنياء	من	تجنب	أو	التهرب	من	دفع	الضرائب.

وفي	نهاية	املطاف،	إذا	أرادت	البلدان	جمع	املزيد	من	األموال	
من	أجل	التعليم	وغيره	من	الخدمات	العامة	دون	ظلم	

	على	الشركات،	
ً
مواطنيها،	فهذا	يتطلب:	ضرائب	أكثر	عدال

وخاصة	الشركات	متعددة	الجنسيات،	واتخاذ	خطوات	للحد	
من	التهرب	من	دفع	الضرائب	وفرض	رسوم	وضرائب	أقوى	

على	الصناعات	االستخراجية،	والحد	بشكل	كبير	اإلعفاءات	
الضريبية	وإغالق	الثغرات	األخرى	التي	تشجع	التهرب	من	دفع	
الضرائب	والحد	من	ظلم	الفقراء،	من	خالل	ضريبة	القيمة	

املضافة،	وأن	يدفع	األغنى	املزيد	من	ضرائب	الدخل	أو	الثروة.

7- إطالق الحمالت الضريبية

نظًرا	ألن	أجندة	األهداف	اإلنمائية	املستدامة	تتضمن	سلسلة	
من	التزامات	جديدة	وطموحة،	فمن	الضروري	لنشطاء	التعليم	

العمل	مع	اآلخرين	للمناصرة	عن	املوارد	املحلية	نحو	تمويل	
هذه	األجندة	وتجنب	الصراع	على	نفس	البوتقة	الجامدة	أو	
املتقلصة،	بل	االشتراك	بالعديد	من	املبادرات	التي	تحارب	

الفقر	وعدم	املساواة.	فالعدالة	الضريبية	تستلزم	املناصرة	
ضد	تشابك	أقوى	العالقات	واملصالح	بين	الشركات	متعددة	

الجنسيات	والنخبة	السياسية،	لكن	ومع	األسف،	فإن	األصوات	
التي	تكافح	من	أجل	إصالحات	ضريبية	عادلة	تكون	واهنة	

مقارنة	بتلك	التي	تحافظ	على	النظم	الضريبية	غير	العادلة.

لذا	فعلى	منظمات	املجتمع	املدني	العمل	مًعا	وتشكيل	أو	تعزيز	
التحالفات	الوطنية	لتحقيق	التغيير	والعمل	مع	اآلخرين	كجزء	من	
شبكة	يجلب	الكثير	من	املهارات	والعمل	على	مختلف	املستويات	
)املحلية،	الوطنية	والدولية(	وعبر	مختلف	القطاعات	)التعليم،	
الصحة،	الخ(	إلحداث	التغيير.	فالعمل	مع	اآلخرين	للمناصرة	

	)أي	شبكات	العدالة	الضريبية(	
ً
ملزيد	من	الضرائب	األكثر	عدال

والذين	يطالبون	بنتائج	أفضل	من	الضرائب	)قضية	االستثمار	
في	التعليم	وغيرها	من	الخدمات	العامة(	هو	ضروري	جًدا.

ومن	املهم	البدء	ببناء	الحجة	القوية	ضد	عدم	عدالة	النظم	
الضريبية	الحالية	والتوعية	على	مستوى	املجتمع	املحلي	حول	من	
يدفع	الضرائب	)أم	ال(	وكيف	أن	ذلك	يحرم	البالد	من	اإليرادات،	
ويتضمن	هذا	القسم	األفكار	واألمثلة	والتمارين	التي	تساعد	على	
تحديد	أفضل	نهج	للعمل	على	الضرائب	في	سياق	معين	والتفكير	
بالجهات	التي	يتوجب	العمل	معها	وكيفية	تحديد	فرص	التغيير.
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التمرين 11. تحديد الحاجة ملزيد من األدلة
الهدف

االحتياجات	والفجوات	من	حيث	توفر	األدلة	ومن	يعمل	بالفعل	على	هذه	القضايا	والثغرات	الواجب	سدها.

النشاط
التحليل	الدقيق	أسا�ضي	للقيام	بحمالت	الضرائب،	لتحديد	املشكالت	والحلول	التي	ترغب	بالتركيز	عليها،	

أو	عند	تشكيل	تركيز	أو	أهداف	املناصرة،	فسوف	تحتاج	للكثير	من	األدلة.	

وتحديد	الجزء	من	النظام	الضريبي	الشامل	محط	تركيز	املناصرة	يعتمد	على	عدد	من	العوامل،	مثل	األشخاص	اآلخرين	الذين	يعملون	على	هذه	القضايا	
في	بلدكم	وما	هي	فرص	التغيير	في	الوقت	الحاضر	)مورد	جديد	غير	متوقع	أو	مقياس	جديد	لضريبة	القيمة	املضافة	في	البرملان(.	وكذلك	األبحاث	ولجان	

تق�ضي	الحقائق	واألدلة	-	ملساعدتكم	على	تأطير	العمل	أو	عقد	اجتماع	مع	األكاديميين	وخبراء	السياسة	لسماع	املزيد	عن	القضايا	الرئيسية.

الخطوة 1: التحقق	من	املعلومات	املتوفرة	في	بلدك،	وتحديد	الجهة	التي	قامت	بالبحوث.	وفيما	يلي	بعض	األفكار:

● ● فحص	أنواع	الحوافز	الضريبية	املقدمة	-	ملن؟	ملاذا؟	القطاعات؟	هل	هي	ضرورية؟	

● ● ا	سياسية.	دراسة	تأثير	النظام	الضريبي	على	عائلة	نموذجية		
ً
التأكد	ما	إذا	كانت	اإلعفاءات	الضريبية	تحقق	العدالة	أو	أهداف

	عند	توفير	املزيد	من	املوارد	للتعليم؟
ً
أو	على	األسر	ذات	الدخل	املنخفض.	وكيف	يمكن	لها	أن	تكون	أكثر	عدال

● ● هل	هناك	دليل	على	أن	تغيير	الضريبة	سيحقق	الهدف	االقتصادي	أو	االجتماعي	املطلوب؟	

● ● هل	يمكن	تمويل	اإلنفاق	على	برنامج	ضروري	جًدا	من	خالل	زيادة	ضريبية	محددة؟	

● ● ما	هي	الفرص	السياسية،	وهل	هناك	فرصة	للتغيير؟	نقاط	قوتها	وتأثيرها؟	ارسم	خارطة	القوى	)راجع	الوحدة	6(؟	

	لجمع	
ً
الخطوة 2: تحديد	األدلة	املفقودة	لدعم	الحجج	حول	الضرائب.	قد	يستغرق	األمر	وقًتا	طويال

كل	ما	تحتاجه	من	معلومات،	لذلك	يجب	تحديد	ثغرات	األدلة	األكثر	إلحاًحا.

الخطوة 3: كيف	يمكن	سد	ثغرات	األدلة،	على	سبيل	املثال،	إجراء	بعض	البحوث؟	التواصل	مع	اآلخرين	لتحديد	األدلة	لديهم-	تنظيم	مناقشة	املائدة	املستديرة.

	زمنًيا	ومن	يمكنه	املساعدة	في	كل	خطوة.
ً
الخطوة 4: حدد	جدوال

تكييف التمرين ملالءمة ورشة العمل
● ● ُيطلب	من	املشاركين	تنفيذ	الخطوة	األولى	مقدًما	أو	العثور	على	املعلومات	خالل	ورشة	العمل،	وعقد	جلسة	عامة	ملناقشة	النتائج	على	شكل	مجموعات.	
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تحديد حلفاء الضرائب
على	ناشطي	التعليم	بناء	وتوحيد	أصواتهم	والتفاهم	داخل	
على	التنظيم	واالرتباط	مع	من	لديهم	املعرفة	والخبرة؛	فبناء	
استراتيجية	املناصرة	يتضمن	التفكير	في	الحلفاء	املحتملين.

ومن	املهم	النظر	بعين	االعتبار	إلى	زايا	وتحديات	العمل	مع	
التحالفات	والشبكات،	وما	يوفره	من	قيمة	مضافة	للمناصرة	
عن	طريق	الجمع	بين	نقاط	القوة	واملوارد	لخلق	قوة	دافعة	

للتغيير،	رغم	أنه	ال	يخلو	من	التحديات	والوقت	والطاقة	لبناء	
عالقات	من	الثقة	وإبقاء	الجميع	على	علم	وضمان	انخراطهم.	

وعند	النظر	في	تحالفات	املناصرة	للضرائب،	يجب	دراسة	املهارات	
والخبرات	أو	العالقات	لكل	تحالف،	فاملناصرة	العدالة	الضريبية	

تتم	من	خالل	العمل	العالمي	أو	اإلقليمي	املنسق	كالتحالفات	
اإلقليمية	والحملة	العاملية	للتعليم	واملنظمات	غير	الحكومية	
الدولية	العاملة	في	مجال	الضرائب،	أو	نقابات	التعليم.	وبداية	

املناصرة	تكون	مع	الشبكات	العدالة	الضريبة	الوطنية	أو	اإلقليمية.	

وقد	يحدث	تداخل	بين	الحلفاء	واألهداف	غير	املباشرة،	كالذين	
يتعاطفون	مع	أهداف	املناصرة	لناشطي	التعليم،	ولهم	تأثير	

على	أصحاب	النفوذ،	ولكن	يحتاجون	إلى	بعض	التأثير	إلقناعهم	
لدعم	التغيير	املطلوب،	ومن	املفيد	أن	نميز	بين	الحلفاء	

االستراتيجيين	)حلفاء	طبيعيين	لنشطاء	التعليم	ويتشاركون	
بقيم	مشتركة	وعملوا	معهم	في	املا�ضي	ويحتمل	ذلك	في	املستقبل(	

وحلفاء	تكتيكيين	)حلفاء	في	جانب	معين	كالبحوث(.	ومن	
وجهة	النظر	املثالية،	يجب	أن	يكون	هناك	خليط	من	الحلفاء	

الطبيعيين	وبعض	الحلفاء	الجدد	لدعم	فرض	الضرائب.

للوصول للحلفاء واألهداف، يمكن 
لنشطاء التعليم القيام بما يلي:

● ● االتصال	بشبكة	العدالة	الضريبية	الوطنية	أو		
.)http://www.globaltaxjustice.org(	اإلقليمية

● ● الوصول	إلى	شبكات	القطاعات	األخرى،	كشبكات		
الصحة	أو	الحماية	االجتماعية	-	والعمل	مًعا	لتعزيز	

املناصرة	حول	قضايا	اإلنفاق	االجتماعي.

● ● التواصل	مع	املنظمات	الدولية	غير	الحكومية	-	التي	تعمل		
في	هذا	املجال،	مثل	أكشن	أيد	الدولية	وأوكسفام.

● ● التواصل	مع	النقابات	في	القطاعات	العامة	والخاصة،		
حيث	يعاني	العمال	فيها	من	ظلم	األجور	بواسطة	

الشركات	متعددة	الجنسيات	التي	تقوم	بتحويل	أرباحها،	
والذين	هم	من	يقوم	بدفع	ضرائب	الدخل	الشخ�ضي	
بصورة	منتظمة	في	البالد؛	إذ	توجد	مصلحة	للمعلمين	
ونقاباتهم	في	تحقيق	نظام	تعليم	عام	ذي	جودة	عالية.

● ● التعاون	مع	وسائل	اإلعالم	لفضح		
ممارسات	وظلم	أنظمة	الضرائب.

● ● التنسيق	مع	األكاديميين	ومعاهد	البحوث.	

● ● االتصال	مع	الجمعيات	أو	األفراد	مثل	املحامين	واملحاسبين.	

● ● الوصول	إلى	املؤسسات	الصغيرة	واملتوسطة	)املشاريع		
الصغيرة	واملتوسطة(	والتي	قد	تقدم	الدعم	للمناصرة،	فهي	

ال	تقوم	بالتحايل	الضريبي	وال	تستفيد	من	الحوافز	الضريبية	
السخية	املقدمة	للشركات	متعددة	الجنسيات،	فيمكن	أن	
تكون	حليًفا	قوًيا	في	حملة	العدالة	الضريبية	واللعب	على	

عدم	الرضا	بينها	وبين	الشركات	متعددة	الجنسيات.

● ● التواصل	مع	إدارة	الضرائب،	ففي	معظم	البلدان،	يتعاطف		
مديرو	الضرائب	مع	الحاجة	إلى	تحسين	النظم،	وقد	ال	يتم	
ذلك	الدعم	عالنية،	ولكن	من	خالل	تبادل	املعلومات	من	

وراء	الكواليس؛	فهم	ليس	لهم	دور	في	التفاوض	على	الحوافز	
الضريبية	وينتقدونها	وال	يعرفون	عنها	إال	بعد	فوات	األوان.
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 هل هناك زخم سيا�سي من 
أجل التغيير؟

علينا	أن	نضع	في	االعتبار	وجود	فرصة	حقيقية	للتغيير	
في	بالد	محددة،	فقد	تكون	هناك	فرصة	مباشرة	إلحداث	

التغيير،	كما	في	دراسة	الحالة	5	حول	بوليفيا،	التي	قد	تتطلب	
.	وقد	يكون	من	الضروري	بناء	املناصرة	على	

ً
إجراًء	عاجال

املدى	الطويل،	وبناء	الضغط	بصورة	بطيئة	لإلصالح.

فمساحة	التغيير	في	األنظمة	الضريبية	ال	تتم	إال	في	الحاالت	التالية:

● ● تغيير	كبير	في	السياسة	أو	قانون	يسنه	البرملان.	

● ● االنتخابات	أو	تغيير	الحكومة	ويمكن	أن	تساعد	املناصرة	على		
جعلها	قضية	انتخابية	)دراسة	الحالة	5(	أو

● ● اكتشاف	صناعات	أو	موارد	)دراسة	الحالة	4(.	

البداية	تكون	بفضح	عدم	عدالة	الضرائب،	والدعوة	للتغيير-	بناء	
الثقافة	الضريبية	لدى	املواطنين-	بحيث	عندما	تسنح	فرصة،	

يكون	الوعي	الشعبي	في	أْوِجه،	ومفتاح	النجاح	يكون	ببناء	حملة	
شعبية	قائمة	على	الضغط	املعنوي	والغضب	وإجراء	املناقشات	
حول	نزاهة	اإليرادات	الضريبية،	فبناء	الضغط	الشعبي	املهم	
يقوم	على	بناء	الوعي	الشامل	والغضب	األخالقي	الشعبي-	الذي	

يتحول	إلى	“واجب	أخالقي”	للشركات	بأن	تدفع	أكثر	للبلدان	التي	
تنشط	بها	وتستخرج	ثرواتها،	وبإحصائيات	بسيطة	حول	اإلهدار	

والخسائر	التي	تكبدتها	البالد،	تكفي	لبناء	الضغط	الشعبي.	

علينا	تحفيز	التغيير	في	سلوك	الشركات،	والذي	قد	يكون	
قانونًيا،	ولكن	ليس	صحيحا!	وتتفق	الشعوب	مع	ذلك،	

خاصة	عندما	تفهم	كيف	أن	ذلك	يعني	حرمان	املجتمعات	
من	املوارد	الحيوية	في	عدة	مجاالت	مثل	التعليم	العام.

دراسة الحالة رقم 5. بوليفيا: 
أهمية التوقيت

في	عام	2006،	18بقيت	نسبة	18%	فقط	من	قيمة	
صادرات	النفط	والغاز	في	بوليفيا	في	البالد،	وقد	
احتشد	اآلالف	من	النشطاء	ضمن	حملة	تطالب	

شركات	النفط	والغاز	األجنبية	بدفع	نسبة	عادلة	من	
الضرائب	والضغط	على	إيفو	موراليس	خالل	العملية	
االنتخابية،	والذي	التزم	بعد	انتخابه	باتخاذ	إجراءات.

وأنتج	مركز	تطوير	العمالة	والزراعة	)CEDLA(	برامج	إذاعية	
ونشرات	بمختلف	لغات	السكان	األصليين،	ملساعدتهم	

كفئات	مهمشة	على	فهم	النظام	الضريبي.	وتولت	مؤسسة	

سولون	مسابقات	للوحات	الجدارية،	حول	أهمية	سيطرة	
البوليفيين	على	مواردهم،	لتوعيتهم	بشأن	دعم	اإلصالحات

وقد	أجبر	هذا	الضغط	الشعبي	إيفو	موراليس	على	إعادة	
الصناعة	تحت	سيطرة	الدولة	لدى	انتخابه	عام	2006. 
ونتيجة	لذلك،	بقيت	50%	من	صادرات	النفط	والغاز	
في	البالد؛	حيث	ساعدت	هذه	اإليرادات	اإلضافية	على	

إطالق	مبادرات	الحماية	االجتماعية	ومنح	دفعات	نقدية	
كحافز	لألمهات	لحضور	دروس	ما	قبل	الوالدة	وبعدها.

)كريستيان	أيد،	2013(.
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ربط العمل على املستوى 
املحلي والوطني والعالمي

تعتمد	عمليات	إطالق	الحمالت	الضريبية	على	السياق	الخاص	
بكل	بلد	وعلى	املستويات	)املحليات،	األحياء،	املستوى	الوطني،	
إلى	آخره(	أو	التواصل	مع	اآلخرين	على	مستويات	ذات	تأثير	أكبر.

وعلى	املستوى	املحلي،	يتضمن	هذا	رفع	مستوى	الوعي	حول	
الضرائب	وتأثيرها	على	املجتمعات،	والربط	بين	ضعف	تمويل	
التعليم	في	منطقة	ما	وعدم	كفاية	تحصيل	اإليرادات،	وخاصة	

فيما	يتعلق	بالشركات	متعددة	الجنسيات	العاملة	محلًيا.	
وقد	يشمل	ذلك	بناء	قدرة	الجماعات	املحلية	بشأن	القضايا	
الضريبية	وربط	نشطاء	التعليم	على	املستوى	املحلي	بدعاة	
العدالة	الضريبية	للعمل	مًعا	لحشد	املواطنين	لالنضمام	إلى	
الحملة	الوطنية	)تم	استخدام	التعبئة	العامة	لبناء	ضغط	في	
بوليفيا	والنيجر(.	وعلى	مستوى	األحياء	أو	املحافظات،	يتم	
بناء	القدرات	في	مجال	القضايا	الضريبية	أو	دعم	الشبكات	
وتحالفات	املواطنين	للمشاركة	مًعا	في	أعمال	املناصرة	بشأن	
ميزانية	التعليم	والضرائب	مع	السلطات	على	مستوى	املنطقة.

وعلى	املستوى	الوطني،	قد	يتم	عقد	ورش	عمل	مع	األطراف	
املعنية	لبناء	القدرات	بشأن	قضية	تحقيق	العدالة	الضريبية	
كوسيلة	لتعزيز	اإلنفاق	املحلي	على	التعليم.	وفي	البالد	التي	

يوجد	بها	الكثير	من	الشركات	متعددة	الجنسيات،	من	
املفيد	أن	تصل	إلى	الجهات	العاملية	إلحداث	التغيير،	وخير	
مثال	هو	دراسة	حالة	AREVA،	في	النيجر	)دراسة	الحالة	
رقم	6(،	ويجب	التواصل	مع	أمانة	الحملة	العاملية	للتعليم	

العاملية	لتنسيق	التواصل	مع	الجهات	الفاعلة	العاملية.

الخطوات القادمة في التخطيط 
ملناصرة الضرائب

هذه	الوحدة	تثري	معرفة	نشطاء	التعليم	حول	قضايا	العدالة	
الضريبية،	من	خالل	املعرفة	والتمارين	العملية،	وبالنسبة	ألولئك	
الذين	وضعوا	العدالة	الضريبية	كأولوية	للمناصرة،	نو�ضي	باتباع	
الخطوات	املذكورة	في	الوحدة	6	لوضع	خطة	مناصرة	الضرائب.

دراسة الحالة رقم 6. النيجر: أهمية العمل 
الوطني والعالمي والفرص السياسية

تعد	النيجر	واحدة	من	أفقر	البلدان	في	العالم،	وهي	
موطن	لواحٍد	من	أكبر	مناجم	اليورانيوم	في	العالم.

ومنتجات	مناجم	AREVA	لليورانيوم	في	النيجر	ال	غنى	
عنها	للصناعة	النووية	الفرنسية.	وبعد	أن	أظهرت	دراسة	
أجرتها	منظمة	أوكسفام	أن	الشركة	لم	تدفع	أي	ضرائب	
قبل	عام	2005	بسبب	العقود	التفضيلية	واإلعفاءات	

الضريبية،	وعندما	حان	موعد	إنهاء	العقد	في	عام	2012،	
بدأت	أوكسفام	وشركاؤها	بحملة	إللغاء	اإلعفاءات	الضريبية	

ومطالبة	AREVA	بدفع	نصيبها	العادل	من	الضرائب.

وعملت	شبكة	شفافية	وتحليل	امليزانية	)ROTAB(،	وهي	
حملة	محلية،	مع	منظمة	أوكسفام	لحشد	الجمهور	في	

النيجر	ورفع	عريضة	لفرنسا	مدعومة	من	قبل	الجمهور	
وحملة	إعالمية،	وتسليمها	إلى	الرئيس	الفرن�ضي	والرئيس	

التنفيذي	لشركة	AREVA.	وساعد	ذلك	على	زيادة	
الوعي	العام	والضغط	على	الحكومة	الفرنسية	وشركة	

AREVA	لوقف	املمارسات	غير	العادلة	في	النيجر.

وكانت	الحملة	ناجحة	وتم	رفع	الرسوم	بزيادة	تقدر	بنحو	
100مليون	دوالر	أمريكي	في	العقد	الجديد،	وأصبحت	

حكومة	النيجر	قادرة	على	استثمار	80	مليون	دوالر	أمريكي	
سنوًيا	في	التعليم	االبتدائي	وفي	مجال	الصحة.27

)منظمة	أوكسفام	الدولية،	2013(

https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2013-12-19/areva-niger-who-benefiting-uranium 27
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الوحدة4: زيادة الحساسية والوعي إزاء ميزانية التعليم

ملخص:
تعالج	هذه	الوحدة	قضايا	الحساسية	والوعي	إزاء	ميزانيات	اإلنفاق	على	التعليم،	ونعني	بمصطلح	الـ	

ا	أم	ال،	وتحقيق	العدالة	للجميع	من	خالل	
ً
“حساسية”،	ما	إذا	كانت	امليزانية	تدعم	األكثر	فقًرا	وتهميش

زيادة	الجودة.	وتغفل	األرقام	املعلنة	عن	اإلنفاق	على	التعليم	هذه	التفاصيل	الحاسمة،	وهذه	الوحدة	

تعرض	امليزانيات	من	خالل	“عدسة	العدالة”،	وتتناول	القضايا	املشتركة	حول	حساسية	امليزانية،	

مع	التركيز	على	عدم	املساواة	في	نظم	التعليم	وعدم	املساواة	في	النتائج	-	وتفاقم	عدم	املساواة	على	

نطاق	أوسع	في	املجتمع،	وفحص	امليزانيات	من	زاوية	اإلنصاف،	واآلثار	العملية	ملناصرة	امليزانية	على	

 املستويات	املحلية	والوطنية.

بنهاية هذه الوحدة، ستتمكنون من:
●● فهم	قضية	العدل	في	اإلنفاق	وتحديد	أولويات	احتياجات	الفئات	املختلفة	في	إعداد	امليزانية.	

●● ا	من	حيث	الحصول	على	التعليم	الجيد	في		
ً
تحديد	املجموعات	األكثر	تهميش

البلدان،	وما	هي	السياسات	والبرامج	التي	ُوضعت	لدعم	هذه	املجموعات.

●● فحص	تمويل	املخصصات	ملستويات	التعليم	املختلفة	)االبتدائي،	الثانوي،		

وما	إلى	ذلك(	في	البلدان،	وتقييم	اإلنصاف	في	املخصصات	الحكومية.

●● استكشاف	أهمية	وعدالة	مخصصات	التمويل	في	مناطق	مختلفة	في	البلدان.	

قد	تكون	عملية	تحليل	ميزانيات	التعليم	واإلنفاق	من	منظور	املساواة	معقدة	للغاية،	لصعوبة	
الوصول	إلى	املعلومات،	وال	سّيما	في	ضوء	الطبيعة	املتداخلة	للتمييز	واالضطهاد	على	أساس	
الجنس	أو	العرق	والطبقة	والقدرة	واملنطقة	)الحضرية	مقابل	الريفية(	والعمر	إلى	آخره.	وهذا	

يمكن	أن	يعني	صعوبة	تحديد	املجموعات	ومخصصات	التمويل.	إذا	لم	يكن	لديكم	خبرة	
في	تحليل	امليزانيات،	ُيرجى	االطالع	على	الوحدة	1	جيًدا	قبل	الشروع	في	هذه	الوحدة.





 1- الشمول واإلنصاف في 
تمويل التعليم

 “ُيعد	الشمول	واإلنصاف	في	التعليم	ومن	خالله	حجر	

الزاوية	في	أجندة	التعليم	التحويلي،	وبالتالي	نلتزم	بمعالجة	
جميع	أشكال	اإلقصاء	والتهميش	والفوارق	والتفاوت	في	

نتائج	الوصول	واملشاركة	والتعلم.	وال	يجب	اعتبار	أن	أي	
هدف	للتعليم	قد	تحقق	إال	إذ	تحققت	جميع	األهداف.”	

إطار	العمل	للتعليم	2030

يتمثل	دور	نشطاء	التعليم	في	إعطاء	صوت	للسكان	املهمشين،	
وكشف	الظلم	والتمييز	واالستبعاد	في	مجال	التعليم،	وأجد	
مجاالت	عمل	منظمات	املجتمع	املدني	ملعالجة	عدم	املساواة	
في	التعليم	هي	من	خالل	كشف	التمييز	في	القرارات	وامليزانيات	

ا.	ومما	يثير	الدهشة،	
ً
املالية	للحكومات	ضد	األكثر	فقًرا	أو	تهميش

ا	-	كالنساء	والفتيات	واملناطق	الريفية	
ً
أن	الفئات	األكثر	تهميش

والنائية	واألشخاص	ذوي	اإلعاقة	-	والتي	تتطلب	املزيد	من	االهتمام	
لتحقيق	النتائج	في	مجال	اإلنصاف،	تتلقى	موارد	ودعًما	أقل.

وتتضمن	معظم	امليزانيات	أمثلة	على	حاالت	التمييز،	أي	
تفضيل	جماعات	معينة	وحرمان	أخرى،	ومع	ذلك،	وعندما	
توجه	الحكومات	املوارد	مباشرة	إلى	املجموعات	املحرومة	

تاريخًيا،	يتم	استخدام	امليزانيات	لتصويب	األخطاء	املزمنة.	

وفي	الوقت	الحاضر،	تفرز	نظم	التعليم	في	معظم	البلدان	النامية	
حالة	من	عدم	املساواة،	مع	وجود	اختالفات	في	نوعية	وجودة	

التعليم	املقدم	لفئات	مختلفة	في	املجتمع	والتي	تعمل	على	
ترسيخ	أوجه	التفاوت	)تقرير	الرصد	العالمي	للتعليم	للجميع	
2010(.	وفي	حين	أن	التعليم	وحده	ال	يمكنه	التقليص	من	

حالة	عدم	املساواة،	هناك	أدلة	قوية	على	أن	تحقيق	اإلنصاف	
في	نتائج	التعليم	يمكن	أن	تساعد	على	معالجة	عدم	املساواة	

في	الدخل	في	املجتمع	)دي	غريغوريو	آند	لي،	2002(.	وهذا	أمر	
مهم	خصوًصا	في	هذه	األوقات	من	تزايد	التفاوت	في	الدخل	

والثروة	)كريستور	وسيري	2014(.	فالتعليم	العام	املجاني	ذو	
الجودة	العالية	والعادل	يمكن	أن	يدعم	الحراك	االجتماعي	
ألشد	الناس	فقًرا	ورفع	مستويات	الجميع،	كما	يظهر	من	

خالل	قصة	نجاح	نظام	التعليم	في	فنلندا	)سالبرج،	2012(.	

فأهداف	التنمية	املستدامة/الهدف	4	وإطار	العمل	التعليم	2030 
توضح	أهمية	معالجة	عدم	املساواة	في	التعليم	لضمان	نجاح	أجندة	

التعليم	2030.	ومع	ذلك،	فعدم	املساواة	في	التعليم	أو	نتيجة	له	
ا	أساسًيا	لحقوق	اإلنسان.	وعالوة	

ً
تظل	صادمة،	وتشكل	انتهاك

على	ذلك،	تلتزم	أهداف	التنمية	املستدامة،	بما	في	ذلك	الديباجة،	
بعدم	“التخلي	عن	أحد”	كما	أن	معالجة	عدم	املساواة	في	الدخل	

	قائٌم	بذاته	)أهداف	التنمية	املستدامة/الهدف10(.
ٌ
هي	هدف
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معالجة عدم املساواة في التعليم
ا	أحد	أكبر	التحديات	التي	

ً
ُيعد	البناء	على	نظم	تعليم	أكثر	إنصاف

تواجه	العديد	من	الحكومات	عند	تحويل	االلتزامات	الواردة	في	
أجندة	التعليم	2030	إلى	سياسات	-	وربما	أيًضا	تتطلب	“نهج	

الخطوات”	)راجع	اإلطار	11(	أو	على	األقل	سلسلة	من	األولويات	
في	وضع	السياسات،	ومن	ثم	فإن	وضع	هذه	السياسات	موضع	
التنفيذ	يشكل	تحدًيا	كبيًرا،	وتخصيص	املوارد	ملعالجة	عدم	
املساواة	وتعزيز	العدالة	من	خالل	املزيد	من	اإلنفاق	العادل.

ا	-	األبعد	عن	تحقيق	
ً
وهذا	يعني	استهداف	أكثر	الفئات	تهميش

أهداف	التنمية،	واألفقر	واألشخاص	ذوي	اإلعاقة	واألقليات	
اإلثنية	والعرقية	واللغوية	والذين	يعيشون	في	املناطق	النائية	-	
ملعالجة	التمييز	السابق،	من	خالل	نهج	اإلنفاق	العام	والصيغ	

التي	تعترف	بالحرمان	والتهميش	وتستهدفهما،	فضال	عن	
االستراتيجيات	بما	في	ذلك	بناء	نظم	التعليم	الشامل.	فالوصول	

إلى	هذه	املجموعات	يعني	تدخالت	أكثر	تكلفة	وهادفة.

على	سبيل	املثال،	األشخاص	ذوو	اإلعاقة	يحتاجون	إلى	مواد	
تعليمية	مثل	برايل،	وقد	يحتاج	األطفال	في	املناطق	النائية	
جًدا	لوسائل	النقل	ملساعدتهم	على	االلتحاق	باملدارس.	
وعلى	املجتمع	املدني	استخدام	املناصرة	والضغط	على	

الحكومات	لتنفيذ	سياسات	ملعالجة	عدم	املساواة.

	
ً
وهناك	أيًضا	بعض	املجاالت	املشتركة	التي	تتطلب	تحليال
قوًيا	لإلنصاف	في	امليزانية	الوطنية	أو	اإلقليمية	بما	في	
ذلك	تقييم	ما	إذا	كان	اإلنفاق	الحكومي	يشمل	أنواًعا	
مختلفة	من	عدم	املساواة:	اإلنفاق	حسب	املستويات	

والتوزيع	الجغرافي	والفئة	املهمشة	وتحديد:

● ● الجهة	التي	تحصل	على	املوارد	والنسبة	املئوية/الحجم؟	

● ● هل	هذا	التوزيع	العادل؟	

● ● ما	هي	الجهة	ذات	القدرة	على	التأثير	)أو	ال(		
حول	كيفية	تخصيص	امليزانية؟

● ● ا	في	التعليم،	وهل	تمت		
ً
ما	هي	املجموعات	األكثر	تهميش

معالجة	احتياجاتها	في	مخصصات	امليزانية؟

● ● ما	هي	املناطق	األكثر	حرماًنا	من	التعليم،	وهل	تحصل		
على	املزيد	من	املوارد	للتغلب	على	هذا	األمر؟

 املربع 11. عدم التخلي عن أحد: 
نهج تدريجي لتمويل أهداف 

التنمية املستدامة
رغم	الطموح	غير	املسبوق	ألجندة	التعليم	الجديدة،	إال	أن	

أهداف	التنمية	املستدامة	وإطار	العمل	للتعليم	2030	تفتقر	
إلى	أهداف	اإلنصاف	قريبة	املدى.	وحيث	إن	ميزانية	التعليم	

ليست	منجم	ذهب،	فيجب	اتخاذ	خيارات	صعبة،	وتبني	

النهج	التدريجي	للتعليم	النوعي	أو	“نهج	الخطوات”.	فعلى	
سبيل	املثال،	يمكن	للحكومات	أن	تحدد	الهدف	بسد	الفجوة	
الجنسانية	في	االلتحاق	باملدارس	اإلعدادية	أو	سد	الفجوة	
بين	الريف	والحضر	في	االلتحاق	باملدارس	الثانوية،	كخطوة	
نحو	تحقيق	أهداف	2030.	ومن	شأن	أهداف	املساواة	هذه	
أن	تركز	السياسة	على	األكثر	حرماًنا	وتوليد	النقاش	العام	
على	استراتيجيات	تقديم	خدمات	ذات	جودة	عالية	للجميع.
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تساوي اإلنفاق ال يعني اإلنصاف28
من	السهل	أن	نفترض	أنه	إذا	حصل	جميع	األطفال	على	مبلغ	مساٍو	
من	اإلنفاق	الحكومي،	فإن	ذلك	يعني	اإلنصاف	في	تمويل	التعليم.

ا	ملساواة	
ً
وبعبارة	أخرى،	ينظر	للتمويل	املنصف	بصفته	مرادف

اإلنفاق	للفرد	الواحد	أو	لكل	تلميذ،	ولكن	ليست	هذه	هي	القضية:	
فمعالجة	عدم	املساواة	القائمة	تتطلب	العمل	اإليجابي	لصالح	
الفئات	املهمشة	أو	املحرومة.	وكلما	زادت	درجة	التمييز،	زادت	
درجة	االحتياجات	والدعم	املطلوب	للتغلب	على	هذه	العقبات.

	فاإلنفاق	املنصف	للفرد	الواحد،	وخاصة	في	الظروف	غير	
املتكافئة،	لن	تؤدي	إلى	املساواة	في	التعليم.	فعلى	سبيل	املثال،	
تحتاج	املناطق	األكثر	فقًرا	إلى	برامج	التغذية	املدرسية.	وقد	

تحتاج	األسر	إلى	حوافز	مالية	لتشجيعهم	على	إرسال	بناتهم	إلى	
املدارس،	كما	يحتاج	األطفال	من	ذوي	اإلعاقة	أو	من	األقليات	

اللغوية	إلى	موارد	أو	معلمين	مدربين	تدريًبا	خاًصا	لدمجهم.

وكذلك	من	األهمية	بمكان	أيًضا	أن	نأخذ	بعين	االعتبار	أعداد	
األطفال	خارج	املدرسة،	حيث	تقوم	قرارات	التمويل	التعليم	على	
نهج	تخصيص	املوارد	للفرد	الواحد	بحيث	تعكس	أعداد	األطفال	
في	املدرسة،	مما	يعني	أن	املدارس	أو	املناطق	التعليمية	في	املناطق	
املحرومة،	حيث	يوجد	تركيٌز	أعلى	على	األطفال	خارج	املدارس،	
قد	تعاني	حرماًنا	منهجًيا	بسبب	الجهود	الرامية	إلى	جذب	هؤالء	

األطفال	إلى	املدرسة	واالحتفاظ	بهم	هناك.	وبعبارة	أخرى،	يحتاج	
التمويل	للعب	دوٍر	في	إعادة	التوزيع	للتغلب	على	الحرمان	والتهميش.

explicitly	an	play	to	needs	financing	words,	other	In	وتتمثل	
إحدى	الوسائل	البسيطة	للقيام	بذلك	في	توفير	مستويات	أعلى	
ا	
ً
من	نصيب	الفرد	من	التمويل	للتالميذ	الذين	يواجهون	تهميش
وحرمانا	معيًنا	أو	حتى	املناطق،	وبعض	البلدان	تتبنى	مثل	هذه	
الصيغ	من	التمويل،	مع	انحياز	واضح	للمناطق	املحرومة.	فعلى	
سبيل	املثال،	في	إثيوبيا،	هناك	عدد	من	األحكام	الواردة	في	صيغ	

اإلنفاق	الالمركزية	تستخدمها	الحكومة	الوطنية	في	املناطق،	وهذا	
يتضمن	تخصيص	10%	للتضاريس	الجبلية	ورفع	نصيب	الفرد	من	
السكان	الرعويين	وبدالت	مشقة	بنسبة	30%	أيًضا	للموظفين	الذين	

يعملون	في	املناطق	النائية.	ويتم	احتساب	االحتياجات	التمويلية	
للمناطق	على	أساس	التمويل	للفرد	الواحد	الالزمة	لتحقيق	

هدف	االستراتيجية	الوطنية	لقطاع	التعليم	االبتدائي	الكامل،	
ألن	الصيغة	تأخذ	بعين	االعتبار	الفجوة	بين	معدالت	االلتحاق	

باملدارس	الحالية	واملعدالت	املستهدفة،	وتضع	مخصصات	
للمناطق	التي	يعيش	فيها	عدٌد	كبيٌر	من	األطفال	خارج	املدرسة.

والعديد	من	البلدان	تسعى	ملعالجة	التمييز:	ففي	اململكة	املتحدة	
تتضمن	صيغة	االحتياجات	النسبية	مخصصات	للتالميذ	

القادمين	من	خلفيات	فقيرة	أو	محرومة،	مع	وجبات	مدرسية	
مجانية	كبديل	لحرمان	األسر.	ولكل	دولة	أنماط	مختلفة	من	عدم	

املساواة	والحرمان	التي	تحتاج	إلى	معالجة،	وبالتالي	ليس	هناك	
نهٌج	واحٌد	يناسب	الجميع	لضمان	املساواة	من	خالل	التمويل.

28	الحملة	العاملية	للتعليم	2013أ	وأليمايهو	واتكينز	2012.

91



2- تحليل امليزانيات بعدسة اإلنصاف

تعد	العدسة	القوية	لإلنصاف	نقطة	انطالق	لفهم	سياق	وأنواع	
عدم	املساواة	والحرمان	التي	تحتاج	ملعالجة	في	مناصرة	امليزانية.	

وفي	بعض	الحاالت،	قد	تشمل	الحلول	دعم	برامج	محددة	للجهات	
األكثر	حرماًنا	وإنفاق	أكثر	في	التعليم	املبكر	ومعالجة	التمييز	ضد	
الجنسانية	وتستثمر	أكثر	في	دمج	األطفال	ذوي	اإلعاقة	باملدارس.

وفي	نهاية	املطاف،	فإن	فهم	الديناميات	املعقدة	للمساواة	في	
التعليم	واإلنفاق	العادل	والتقييم	الفعلي	لتأثير	اإلنفاق	على	فرص	
منصفة	للتعليم	تعد	عملية	معقدة،	وتعتمد	على	السياق	الخاص	
بالبلد	والسياق	التاريخي	لعدم	املساواة.	فكل	بلٍد	يواجه	مجموعة	

فريدة	من	التحديات،	والتي	تحتاج	إلى	تحليل	متوازن	لإلنفاق.

وتلعب	منظمات	املجتمع	املدني	دوًرا	خاًصا	في	هذه	
الديناميات،	كرقيب،	وكناطق	يعبر	وبصوت	عاٍل	

عن	احتياجات	األفقر	والفئات	املحرومة.

وهناك	سؤاالن	أساسيان	يحتاجان	إلى	إجابة “من	الذي	بقي	
خارج	تغطية	اإلنفاق”	ثم	“كيف	يمكن	لإلنفاق	املساعدة	في	

معالجة	هذا	األمر،	وملاذا؟”فالسؤال	األول	هو	موضوع	التمرين	
12	والسؤال	الثاني،	وهو	األكثر	تعقيًدا،	لصعوبة	الحصول	على	
معلومات	عن	املجموعات	التي	تستفيد	من	املوارد	)التمرين	13(.

وقد	حددنا	ثالثة	مجاالت	كمعلومات	“سريعة	
ومختصرة”	لتقييم	املساواة	في	اإلنفاق:

● ● تحديد	اإلنفاق	واملخصصات	التي	تستهدف		
مجموعات	محددة	لغايات	اإلنصاف	واملساواة.

● ● معالجة	عدم	املساواة	في	اإلنفاق	حسب	مستوى	التعليم.	

● ● اإلنفاق	في	مناطق	جغرافية	مختلفة	ملعالجة	عدم	املساواة.	

من	املهم	أيًضا	أن	نفهم	االتجاهات	التاريخية	لتحديد	ما	إذا	كانت	
املخصصات	تتزايد	أو	تتناقص	وضمان	مواكبة	املخصصات	
للتضخم.	سيتم	دراسة	هذه	القضايا	خالل	التمارين	التالية.	

ويعتمد	العمل	عليها	على	كمية	من	املعلومات	والشفافية	
في	إعداد	امليزانية	واإلنفاق	داخل	البلد،	وكذلك	املعلومات	

حول	خطط	قطاع	التعليم	لتحديد	مجاالت	املناصرة.

طالبات	إحدى	املدارس	في	غانا.
الصورة	إهداء	من	كجيرستي	مو/	الحملة	العاملية	للتعليم.
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التمرين 12. تحقيق املساواة للحصول على التعليم الجيد

الهدف
ا	من	حيث	الحصول	على	التعليم	الجيد	والسياسات	والبرامج	التي	وضعت	لدعمها.

ً
تحديد	الفئات	األكثر	تهميش

النشاط
الخطوة 1: استكشاف قضايا املساواة الرئيسية. االطالع	على	األسئلة	التالية	واإلجابة	على	أكبر	عدٍد	منها.

الخطوة 2: وضع خطة البحث.	استناًدا	إلى	األسئلة	التي	لم	تتمكن	من	اإلجابة	عليها	وتحديد	الثغرات	حول	املعلومات	اإلضافية	التي	تحتاجها	لتحديد	محور	
برنامج	املناصرة؟	هل	هناك	ما	يكفي	من	املعلومات	حول	وثائق	امليزانية؟	وكيف	يمكن	الحصول	عليها؟	ما	هي	الجهات	التي	قد	تمد	لك	يد	املساعدة	في	هذا	
املجال؟	هل	هناك	خبراء	في	التمويل	مستعدون	ملساعدتك؟	قم	بوضع	خطة	لتحديد	املعلومات	اإلضافية	املطلوبة،	ومن	الذي	سيقوم	باألبحاث؟	ومتى؟

الخطوة 3: تحديد الجهات التي ستقوم بالتنسيق معها.	بناًء	على	إجاباتك	عن	األسئلة	التالية،	هل	
هناك	أي	مجموعات	معينة	تعتقد	أنه	يجب	العمل	معها	في	برنامج	املناصرة؟

أسئلة
تحديد أوجه عدم املساواة في فرص التعليم:

ما	هي	املجموعات	املهمشة	من	حيث	الحصول	على	التعليم	الجيد؟	مثال:

● ● هل	يحصل	األطفال	ذوو	اإلعاقة	على	فرٍص	متكافئة	للتعليم	الجيد؟	ماذا	عن	الجماعات	العرقية	املعينة؟	

● ● هل	هناك	فجوات	جنسانية	في	مستويات	مختلفة	من	التعليم؟	

● ● هل	هناك	اختالفات	كبيرة	في	الحصول	على	تعليم	جيد	في	املناطق	الجغرافية	املختلفة؟	املناطق	الحضرية	والريفية؟	أناٌس	محرومون	في	مناطق	جغرافية	معينة؟	

مراجعة السياسات والبرامج الحكومية:

● ● هل	لدى	الحكومة	سياسات	وخطط	وبرامج	)إلى	جانب	برامج	عاملية	مثل	التعليم	االبتدائي(	ملعالجة	وتخفيف	آثار	التمييز	التاريخي	و/أو	املنتظم	ضد	هذه	الجماعات؟	

● ● ما	هي	املجموعات	التي	حددتها	الحكومة	من	حيث	إجراءات	تحقيق	املساواة؟	هل	تم	تخصيص	مخصصات	محددة	لهذه	املجموعات	في	امليزانية؟	

● ● هل	تؤدي	أٌي	من	هذه	اإلجراءات،	على	الرغم	من	كونها	تهدف	للتصدي	لتحديات	املساواة،	للمزيد	من		
التمييز	وعدم	املساواة	والظلم	االجتماعي	بشكل	عام؟	ملاذا؟	كيف	يمكن	تجنبها؟

تحديد من لديه ومن ليس لديه الصوت والسلطة:

● ● ما	هي	املجموعات	القادرة	على	التأثير	في	القرارات	السياسية	وعلى	امليزانية؟	هل	هناك	خلٌل	في	توازن	القوى		
بحاجة	إلى	معالجة؟	هل	هناك	أي	قوى	“خفية”	الستهدافها	مثل	الثقافة	أو	الجمارك؟

● ● هل	هناك	أي	مجموعات	دون	نفوذ	وصالحيات	التي	قد	ترغب	في	العمل	معها	ملساعدتها	في	بناء	صوتها	لتحسين	املساواة	في	التعليم؟	

● ● الة	لضمان	أن	يكون	ألولياء	األمور	وأعضاء	املجتمع	صوت	في	التعليم،	على	سبيل	املثال	مجالس	اآلباء		 هل	هناك	آليات	فعَّ
واملعلمين	ولجان	اإلدارة	املدرسية	)SMCS(	وتحالفات	التعليم؟	هل	يتم	تمثيل	الفئات	املهمشة	على	نحٍو	كاٍف؟

تكييف التمرين ملالءمة ورشة العمل
● ● يمكن	استخدام	مجموعة	متنوعة	من	األدوات	التشاركية	لدفع	املشاركين	للتفكير	في	قضايا	املساواة	والتهميش،	فقد	يطلب	منهم	وضع	خريطة		

للبلد	أو	املنطقة	التي	يعملون	فيها،	وتحديد	املناطق	التي	توجد	فيها	مشكالت	خاصة	باملساواة	في	الحصول	على	التعليم	الجيد،	أو	استخدام	أداة	
الخريطة	)أدوات	أكشن	أيد	الدولية(	الستكشاف	العوامل	التي	تساعد	وتعوق	األطفال	من	مختلف	الفئات	عن	الوصول	إلى	التعليم	الجيد.

● ● مناقشة	املشاركين	لألسئلة	في	مجموعات	صغيرة،	ثم	إعطاء	ردود	الفعل	على	النقاط	والقضايا	الرئيسية	للمناصرة..	
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 3- اإلنفاق العادل لدعم 
املجموعات املهمشة

يتطلب	تحقيق	اإلنصاف	في	أنماط	اإلنفاق	الحكومي	استهداف	
ا	وحرماًنا	ضمن	اإلجراءات	والسياسات	

ً
األكثر	تهميش

الحكومية،	ودعمها	بمخصصات	كافية	في	امليزانية.

ومع	ذلك،	يصعب	تتبع	اإلنفاق	لتلبية	هذه	االحتياجات	ألن	معظم	
الحكومات	ال	تقوم	بتصنيف	اإلنفاق	حسب	الجهة	املستفيدة،	

فعلى	سبيل	املثال،	تسع	دول	فقط	من	أصل	عينة	من	21	بلًدا	نامًيا	
ا	يمكن	تحليلها	من	حيث	اإلنفاق	على	األطفال	ذوي	

ً
وضعت	خطط

اإلعاقة	)الدولية	لتمويل	للتنمية،	2015(.	أي	استحالة	تحليل	ما	
إذا	كان	األطفال	ذوو	اإلعاقة	يحصلون	على	الحق	في	نوع	من	دعم	

لتصويب	التمييز	ضدهم	في	ثلث	البلدان.	ومن	املهم	أيًضا	معرفة	ما	

إذا	كانت	امليزانيات	تتضمن	مخصصات	للجماعات	أو	مناطق	معينة	
وضرورة	معالجة	التمييز	التاريخي	)كما	هي	الحال	في	الهند/دراسة	

الحالة	رقم	7(.	في	حين	قد	ال	تظهر	امليزانية	أو	السياسات	رسمًيا	أي	
ممارسات	تمييز	ضد	فئات	معينة،	على	الحكومات	مراقبة	النفقات	
املقابلة	لضمان	استفادة	مجموعات	مختلفة	بنفس	القدر،	وهذه	
مسألة	حساسة	في	السياقات	التي	تتعرض	فيها	مجموعة	معينة	-	
وال	تزال	–	لالضطهاد؛	حيث	يتجنب	الناس	اإلدعاء	بكونهم	ضمن	
هذه	املجموعة.	ومن	األمثلة	على	ذلك	األطفال	املصابون	بفيروس	
نقص	املناعة	البشرية	واإليدز؛	حيث	يعزف	اآلباء	عن	الكشف	

ا	من	التعرض	للتمييز(	واملطالبة	باستحقاقاتهم.
ً
عنهم	)خوف

دراسة الحالة رقم 7. تتبع وتصحيح 
التمييز التاريخي في الهند

في	الهند،	عانت	طبقة	الداليت	تاريخًيا	من	اإلقصاء	املادي	
واالجتماعي	والتمييز	الشديد.	ونتيجة	لذلك،	يعيش	غالبيتهم	
في	فقر	مدقع،	وأكثر	من	نصفهم	ال	يعرفون	القراءة	والكتابة.	

وفي	السنوات	األخيرة،	تم	وضع	الحماية	القانونية	ملعالجة	هذه	
املظالم،	وصدرت	قوانين	عام	1979	من	قبل	لجنة	التخطيط	في	
الهند	للطبقات	الفرعية	)SCSP(	لضمان	تلقي	الداليت	لحصتهم	

العادلة	من	اإلنفاق	الحكومي،	وتم	عام	1995	وضع	رمز/كود	
لهم	في	امليزانية	)789(	ولكنه	لم	يطبق،	وكان	من	املستحيل	

معرفة	مدى	التزام	الحكومة	بالقوانين	والتوصيات	املتعلقة	بهم.

ومنذ	عام	2007،	عملت	الحملة	الوطنية	لحقوق	الداليت	
)NCDHR(	مع	مركز	إدارة	ومساءلة	امليزانية	لتوثيق	

فشل	حكومات	الواليات	والحكومات	الوطنية	في	تطبيق	
الكود،	وقامت	بتطوير	منهجية	لتحليل	امليزانية	وتتبع	
النفقات	املتعلقة	بالكود	789.	واستخدمت	الحملة	

الحق	في	الحصول	على	املعلومات	في	والية	دلهي	للتحقق	
من	تفعيل	الكود	789	وتبين	عدم	تفعيله	نهائًيا.

وفي	الوقت	نفسه،	نفذت	الحملة	الوطنية	لحقوق	الداليت	
استراتيجية	اتصال	متعددة	الجوانب،	ونشرت	أبحاثها	لجميع	
املؤسسات	املعنية	بحقوق	اإلنسان	والحكم	والشفافية	-	بما	

في	ذلك	أعضاء	البرملان،	واملراقب	العام	للدولة	واملراجع/
املدقق	العام،	وحتى	لجنة	التخطيط	نفسها،	املسؤولة	
عن	وضع	خطط	التنمية	الخمسية	في	البالد،	وعقدت	
الحملة	ورشات	عمل	لتدريب	الناشطين	االجتماعيين	
للقيام	بنفس	النوع	من	تحليل	امليزانية	في	مناطقهم.

فالوصول	إلى	معلومات	امليزانية	والقدرة	على	تحليلها	
ر	أدلة	للحملة	الوطنية	لحقوق	الداليت	للضغط	على	

ّ
وف

الحكومة	لتفي	بوعدها	لتوجيه	املوارد	للداليت.	فعلى	سبيل	
املثال،	وباستخدام	الكود،	كشفت	الحملة	الوطنية	لحقوق	
الداليت	عن	تخصيص	140	مليون	دوالر	أمريكي	لتغطية	
تكاليف	دورة	ألعاب	الكومنولث	عام	2010.	وبعد	غضب	
شعبي،	قامت	الحكومة	بإعادة	األموال	لبرامج	الداليت.

)الشراكة	الدولية	للميزانية،	2011(
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وال	تزال	العديد	من	الدول	تقوم	بإنفاق	التمويل	على	أساس	
املساواة	لكل	طفل،	وبالتالي	عدم	مراعاة	االختالفات	بين	املدارس	

واملناطق	واحتياجات	الفئات	املحرومة،	وتقوم	بلدان	أخرى	
بالتمييز	الصريح	من	خالل	تخصيص	مستويات	منخفضة	
وبشكل	غير	متناسب	من	األموال	لبعض	املناطق	الجغرافية	

واملجتمعات	أو	النظم	املدرسية	للوصول	إلى	الفقراء.	

ففي	الهند،	تستثمر	مدارس	كيندريا	فيداليا	)املدارس	التي	تديرها	
الحكومة	املركزية	ملوظفيها	وتعتبر	من	بين	األفضل	في	البالد(	حوالي	
487	دوالر	أمريكي	لكل	طفل	سنوًيا،	مقارنة	مع	45	دوالر	لكل	طالب	

في	السنة	في	املتوسط	)منتدى	الحق	في	التعليم-	الهند،	2015(.	

وفي	بلدان	أخرى،	يتم	تبني	صيغة	التمويل	للموارد	العامة	
الستفادة	األكثر	حرماًنا،	والبرازيل	هي	الرائدة	في	هذا	املجال؛	

حيث	تحسنت	عدالة	توزيع	بالنسبة	للمناطق	الفقيرة	في	
البرازيل،	مثل	الشمال	والشمال	الشرقي	من	خالل	صندوق	
إدارة	التعليم	االبتدائي	وتعزيز	وضع	املعلم،	والتي	تسعى	
إلى	ضمان	الحد	األدنى	من	مستوى	اإلنفاق	لكل	تلميذ.	

وفي	فيتنام،	تؤكد	البرامج	على	الحد	األدنى	من	مستوى	جودة	
التعليم،	مع	التركيز	على	املجتمعات	املحرومة	وتوفير	املوارد	

الحكومية	اإلضافية	إلى	املناطق	األكثر	فقًرا.	ونتيجة	لذلك،	ارتفع	
نصيب	األطفال	في	املناطق	األكثر	حرماًنا	الذين	أجابوا	على	سؤال	

الصف	4	بشكل	صحيح	من	18%	في	بداية	العام	الدرا�ضي	إلى	
47%	في	نهايته	)تقرير	الرصد	العالمي	للتعليم	للجميع،	2015أ(.	

وأسلوب	آخر	يساعد	في	التغلب	على	التمييز	الجنساني،	هو	ميزانية	
االستجابة	الجنسانية/GRB،	أي	قيام	الحكومة	بتحليل	جنساني	

لجميع	برامجها	وداخل	القطاعات	لخلق	امليزانيات	التي	تعالج	
التمييز	القائم	على	الجنس.	وقد	وضعت	تشيلي	قضية	الجنسانية	
كمحور	رئي�ضي	في	امليزانية	الوطنية،	واستخدمت	الحوافز	)مكافآت	

الرواتب(	ملوظفي	القطاع	العام	كأداة	لتحقيق	نتائج	قابلة	
للقياس.	وهذا	جانب	مهم	عند	مراقبة	سياسات	وبرامج	التعليم	
الحكومية،	حيث	غالًبا	ما	تكون	هناك	فجوات	جنسانية	كبيرة.

وعلى	منظمات	املجتمع	املدني	أيًضا	إجراء	تحليل	امليزانية	القائمة	
على	الجنسانية	للتأثير	على	سياسات	الحكومة؛	حيث	تتم	دراسة	

أطر	سياسة	الحكومة	حسب	القطاع،	سواًء	من	حيث	أوجه	
اإلنفاق	في	امليزانية	واآلثار	على	املدى	البعيد	على	الرجال	والنساء.

دعم	طفل	من	ذوي	اإلعاقة	للمشاركة	في	التعليم	في	بيرو.
.)CPDE(	بيرو	في	للجميع	التعليم	حملة	تحالف	من	إهداء	الصورة
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وفي	البلدان	ذات	الشفافية	املحدودة	ونقص	املعلومات	عن	اإلنفاق	
املتعلق	بجماعات	أو	بأفراد،	قامت	بعض	املنظمات	بـ	“تحليل	

حدوث	املنفعة”	)راجع	اإلطار	12(	لتحديد	توزيع	اإلنفاق	العام	

)أي	من	الذي	يستفيد	من	اإلنفاق(.	ويمكن	أيًضا	أن	تستخدم	هذه	
األداة	لتحديد	عدم	املساواة	في	اإلنفاق	على	مستويات	مختلفة	

من	التعليم،	مثل	التعليم	االبتدائي	مقارنة	بالتعليم	العالي.

دراسة الحالة رقم 8. تحليل املجتمع املدني 
للميزانيات من خالل عدسة الجنسانية
تغطي	معظم	الجهود	القائمة	على	الجنس	تحليل	ميزانية	

النفقات	العامة،	ما	يلي:	)1(	نفقات	املرأة.	)2(	نفقات	املساواة	
الجنسانية	في	القطاعات	أو	الوزارات.	)3(	تعميم	النفقات	
الحكومية	التي	تقدم	السلع	والخدمات	للمجتمع	ككل.	و)4(	
نفقات	تحقيق	املساواة	في	قوائم	املوظفين	في	القطاع	العام.	

وتتضمن	بعض	الجهود	املبذولة	على	املستوى	القطري:

● ● مبادرة	ميزانية	املرأة	في	جنوب	أفريقيا	التي	عملت		
على	توسيع	تركيزها	من	امليزانية	الوطنية	لتحليالت	

ميزانيات	محددة	للوقاية	من	العنف	املنزلي	
والعالج	والسكن	وبرنامج	منح	الطفولة.

● ● في	بوركينا	فاسو،	قدم	التحالف	الوطني	للتعليم	تقرير		
امليزانية	القائمة	على	الجنسانية	للوزراء	والبرملانيين،	ورفع	
الوعي	حول	آثار	قرارات	اإلنفاق	على	التعليم	على	الفتيات	
ن	التحالف	من	ضمان	التزام	وزارة	التعليم	

َّ
والنساء.	وتمك

إلنشاء	ميزانيات	التعليم	تشاركية	تراعي	الفوارق	الجنسانية.

● ● شملت	بعض	الدراسات	اإليرادات:	في	جنوب	أفريقيا،		
درست	مبادرة	ميزانية	املرأة	في	مسألة	الضرائب	للحد	
من	التحيز	ضد	املرأة،	وأوصت	لجنة	مراجعة	ضريبة	

القيمة	املضافة	في	أوغندا	بتخفيف	الضرائب	على	املواد	
املستخدمة	من	قبل	النساء	في	الرعاية	االقتصادية.

املربع 12. تحليل حدوث 
املنفعة: فهم اإلنفاق

يتم	تقدير	ومقارنة	تحليل	حدوث	املنفعة	من	خالل	)الفئات	
االجتماعية	واالقتصادية(	املستفيدة	من	التعليم	باستخدام	

قواعد	بيانات	استطالعات	األسر	حول	التعليم	والوضع	
االجتماعي	واالقتصادي	مع	التكلفة	املخصصة	لخدمات	التعليم،	
والجمع	بين	معدالت	االستخدام	مع	تكاليف	الخدمات	املختلفة؛	
حيث	تبين	أنه	على	الرغم	من	أن	غالبية	السكان	في	العديد	من	
البلدان	ذات	الدخل	املنخفض	يقيمون	في	املناطق	الريفية	ال	
تزال	موارد	التعليم	توجه	نحو	املناطق	الحضرية.	في	رواندا،	

83%	من	السكان	يقيمون	في	املناطق	الريفية	لكنهم	يتلقون	%51	
من	إجمالي	موارد	التعليم	)البنك	الدولي،	2011(.	في	جامبيا،	

62%	من	السكان	يقيمون	في	املناطق	الريفية	لكنهم	يتلقون	%36	
فقط	من	إجمالي	موارد	التعليم	)البنك	الدولي،	2011(.	وفي	

جمهورية	الكونغو	الديمقراطية،	من	أكثر	البلدان	غير	املنصفة	
في	العالم،	انخفض	اإلنفاق	العام	على	التعليم	األسا�ضي	للفقراء	
من	24%	في	2005	إلى	21%	في	2011.	وفي	التعليم	العالي،	انحدر	

57%	من	املسجلين	في	2011	من	األسر	في	الخمس	األغنى،	
مقارنة	مع	38%	في	عام	2005،	وتراجعت	االستفادة	من	اإلنفاق	
على	التعليم	العالي	ألشد	الناس	فقًرا	من	4%	املتدنية	أصال	في	
عام	2005	إلى	0.5%	في	عام	2011؛	ومع	ذلك	تم	تخصيص	

22%	من	امليزانية	للتعليم	العالي	في	عام	2011	)البنك	الدولي،	
2014(.	وباملثل،	كشف	تحليل	االستفادة	من	اإلنفاق	على	

التعليم	في	نيبال	أنه	وفي	السنة	املالية	06/2005،	كان	اإلنفاق	
على	التعليم	االبتدائي	تصاعدًيا	ولصالح	الفقراء،	في	حين	أن	

اإلنفاق	على	التعليم	الثانوي	والعالي	كان	تنازلًيا	أكثر	)مؤسسة	
البحوث	وتطوير	السياسات	في	نيبال،	2010(	)كركي،	2015(.
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)

4- اإلنفاق العادل حسب مستوى التعليم

ُيعد	توزيع	التمويل	الشحيح	عبر	مستويات	مختلفة	من	التعليم	
عملية	صعبة	من	الناحية	السياسية.	فأكثر	املجاالت	من	حيث	

عدم	املساواة	في	اإلنفاق	)األسهل	من	حيث	التقييم(	هي	تخصيص	
املوارد	العامة	بين	قطاعات	التعليم	الفرعية.	وفي	الوقت	الحاضر،	
يميل	تمويل	التعليم	إلى	أن	يكون	تنازلًيا	للغاية	في	البلدان	النامية؛	
ألن	أولئك	الذين	ال	يستطيعون	نهائيا	الحصول	على	التعليم،	ال	

يتلقون	أية	موارد	للتعليم	العام،	في	حين	أن	أولئك	الذين	يواصلون	
تعليمهم	لفترة	أطول	يحصلون	على	مخصصات	أكبر	من	املوارد	
العامة،	ليس	فقط	ألنهم	يبقون	في	املدرسة	لفترة	أطول،	ولكن	
ألنه	يتم	إنفاق	املزيد	من	املال	لكل	تلميذ	في	املستويات	األعلى.

ويجب	أن	تعكس	املخصصات	الحقائق	الراهنة	ألنظمة	التعليم	في	
الدولة.	ففي	معظم	البلدان	ذات	الدخل	املنخفض،	هناك	أساس	
منطقي	قوي	لزيادة	اإلنفاق	على	التعليم	األسا�ضي	كنموذج	عادل؛	

	من	قبل	األطفال	من	
ً
حيث	إن	هذا	املستوى	هو	األكثر	وصوال

.	ويفيد	اإلنفاق	الحكومي	على	التعليم	الثانوي	
ً
أفقر	األسر	دخال

والجامعي	األسر	ذات	الدخل	املرتفع،	أي	إنفاق	تنازلي.	وفي	البلدان،	
التي	ُيتوقع	فيها	دعم	أكثر	للفقراء	من	خالل	اإلنفاق	العام،	يركز	

اإلنفاق	على	التعليم	على	املستويات	التي	يصل	إليها	األغنياء.	

ومن	املهم	أن	نتذكر	أنه،	وفي	سياق	التعليم	2030،	فإن	
االلتزام	“بعدم	التخلي	عن	أحد”	يتطلب	ضمان	فرص	التعليم	
الشامل،	وما	ال	يقل	عن	تسعة	)ولكن	يفضل	12(	أعوام	من	
التعليم	العام	املجاني؛	بما	في	ذلك	التركيز	القوي	على	معالجة	

عدم	املساواة	وتنفيذ	السياسات	التي	تسمح	لألشد	فقًرا	واألكثر	
والجماعات	املهمشة	من	الذهاب	إلى	املدرسة	والبقاء	فيها.

التمرين 13. استكشاف العدالة في تمويل التعليم
الهدف

بناء	الوعي	لتأثير	مخصصات	امليزانية	على	املساواة	في	التعليم،	لتحديد	املجاالت	التي	تحتاج	للمزيد	من	املعلومات،	وتوفير	نقطة	انطالق	لتصميم	برنامج	املناصرة	الذي	
ا	على	التعليم.

ً
يركز	على	تحقيق	اإلنفاق	أكثر	إنصاف

النشاط
الخطوة 1: االطالع	على	األسئلة	التالية	واإلجابة	على	أكبر	عدٍد	منها..

● ● هل	هناك	مخصصات	للفئات	املهمشة	في	امليزانية؟	إذا	كان	األمر	كذلك،	فهل	وضعت	املخصصات	بناًء	على	سياسات	وخطط	وبرامج؟	وإذا	لم	يكن	كذلك،	كيف	تم		
تحديد	حجم	املخصصات؟

● ● هل	تم	وضع	رموز/أكواد	محاسبية	تميز	األموال	املخصصة	من	التمويالت	األخرى	في	امليزانية	)راجع	مثال	حملة	الداليت	وكود	امليزانية	في	دراسة	الحالة	رقم	7(؟	

● ● ما	هي	العمليات،	إن	وجدت،	التي	وضعتها	الحكومة	ملراقبة	إنفاق	هذه	األموال؟	وهل	تم	إشراك	الجماعات	املتضررة	رسمًيا	في	عملية	املراقبة	هذه؟	إذا	لم	يكن	كذلك،		
ملا	ال؟

● ● هل	تشمل	تحليل	مخصصات	حدوث	املنفعة	)راجع	اإلطار	12(	لضمان	استفادة	الفئات	املتضررة	من	السياسات	والخطط	والبرامج؟	وما	إذا	قامت	أي	جهة	بإجراء		
تحليل	حدوث	املنفعة	في	بلدك؟

الخطوة 2: استناًدا	إلى	األسئلة	التي	لم	تتمكن	من	اإلجابة	عليها	وتحديد	الثغرات	حول	املعلومات	اإلضافية	التي	تحتاجها	لتحديد	الجهة	التي	ستقوم	بالبحوث	والدعم	
املقدم	للبحث	ومتى.	تتطلب	بعض	األسئلة	معرفة	تفصيلية	بامليزانيات	ومهارات	تحليل	امليزانية؛	لذا	فقد	ترغب	بالتشاور	مع	الخبراء	في	البالد	للرد	عليها.

الخطوة 3: استناًدا	إلى	إجاباتك،	ما	هي	قضايا	املساواة	الرئيسية	املتعلقة	بتمويل	من	التعليم؟	ماذا	يمكن	أن	يكون	مجال	التركيز	في	أعمال	املناصرة؟

تكييف التمرين ملالءمة ورشة العمل
● ● توفير	مشرف	أو	مسؤول	للموارد	لديه	فهم	جيد	لتحليل	امليزانية	والقضايا	املتعلقة	باملساواة	في	تمويل	التعليم.	

● ● توفير	معلومات	تفصيلية	حول	ميزانية	التعليم	ضمن	وسيلة	سهلة	االستخدام	من	قبل	املشاركين.	

● ● يناقش	املشاركون	األسئلة	في	مجموعات	صغيرة،	وإعطاء	ردود	الفعل	في	الجلسة	العامة	حول	النقاط	والقضايا	الرئيسية	بالنسبة	للمناصرة.	
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ويجب	أن	يكافح	املجتمع	املدني	لضمان	حدوث	ذلك.	ومنذ	
عام	2000	)عندما	أكدت	أهداف	التعليم	للجميع	واألهداف	
اإلنمائية	لأللفية	في	مجال	التعليم	على	ضرورة	توسيع	نطاق	

التعليم	االبتدائي	املجاني	النوعي(	من	بين	56	دولة	توافرت	عنها	
البيانات،	قامت	16	دولة	فقط	بزيادة	حصة	امليزانية	املنفقة	على	
التعليم	االبتدائي.	وعالوة	على	ذلك،	وفي	سياق	أهداف	التنمية	
املستدامة،	فإن	األعداد	كبيرة	من	األطفال	املنتقلين	إلى	التعليم	

الثانوي	تحتاج	إلى	موارد	إضافية	اآلن	وفي	املستقبل.	ومن	بين	61 
دولة	ذات	بيانات	حول	اإلنفاق	العام	كنسبة	من	الدخل	القومي	
لعام	1999	و2012،	قامت	38	دولة	بزيادة	النفقات	على	التعليم	
الثانوي.	ويتم	تخصيص	نسبة	ضئيلة	جًدا	من	ميزانيات	التعليم	
ملرحلة	ما	قبل	التعليم	االبتدائي	في	البلدان	منخفضة	ومتوسطة	
الدخل.	وكنسبة	من	اإلنفاق	الحكومي	العام	الكلي	على	التعليم،	

فإن	اإلنفاق	العالمي	على	التعليم	ما	قبل	االبتدائي	يصل	فقط	إلى	

4.9%	في	عام	2012؛	فيما	أنفقت	دول	شبه	الصحراء	األفريقية	
0.3%،	على	الرغم	من	حقيقة	أن	االستثمار	في	التعليم	خالل	
السنوات	األولى	له	أكبر	األثر	من	حيث	معالجة	عدم	املساواة.	

وال	تزال	بعض	الحكومات	تستثمر	نسبة	غير	متناسبة	من	ميزانية	
التعليم	على	التعليم	العالي	الذي	يفيد	نخبة	صغيرة	)ولكنها	قوية	

ونافذة(.	وفي	الواقع،	وفي	البلدان	منخفضة	الدخل	في	شبه	
الصحراء	األفريقية،	يتم	تخصيص	43%	من	اإلنفاق	العام	على	

التعليم	لـ	10%	من	املتعلمين،	وفي	البلدان	ذات	الدخل	املتوسط،	
يتلقى10%	نسبة	25%	من	اإلنفاق	العام	على	التعليم	)تقرير	الرصد	

العالمي	للتعليم	للجميع،	2014(.	ويوضح	الجدول	أدناه	هذه	
الطريقة	غير	املتناسبة	من	اإلنفاق	والتي	تعزز	عدم	املساواة.

الشكل 8: النسبة املئوية من إجمالي اإلنفاق العام املحلي على التعليم 
يذهب إلى 10% األكثر تعليًما أو 10% األقل تعليًما )ستير وسميث 2015(

أرمي�يا

ب��و

الفلب�ن

�ولومبيا

غيانا

ن�بال

بنغالد�ش

بوتان

غانا

أثيو�يا

ال�ام��ون

بوروندي

سواز�الند

السنغال

رواندا

ت��انيا

أوغندا

مدغشقر

بوركينا فاسو

ل�سوتو

مالوي

٪١٠ ٪٠ ٪١٠ ٪٢٠ ٪٣٠ ٪٤٠ ٪٥٠ ٪٦٠ ٪٧٠ ٪٨٠

ال�سبة املئو�ة للمجموع ا���� املنفق ع�� التعليم

ً
١٠٪ األقل �عليما

ً
١٠٪ األك�� �عليما
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وعالوة	على	ذلك،	تميل	املخصصات	لكل	تلميذ	إلى	أن	تكون	أعلى	
من	ذلك	بكثير	في	التعليم	العالي	في	البلدان	ذات	الدخل	املنخفض،	
حيث	تضاعفت	املخصصات	في	التعليم	العالي	لكل	تلميذ	في	دول	
شبه	الصحراء	األفريقية	بأكثر	من	تسع	مرات	مقارنة	باملدارس	
االبتدائية	وخمس	مرات	في	جنوب	وغرب	آسيا	-	في	حين	أنفقت	

البلدان	ذات	الدخل	املرتفع	فقط	1.4	مرة	أكثر	)موقع	اليونسكو(.	
	جيًدا	ألهمية	فهم	االتجاهات	املختلفة	لإلنفاق	

ً
وتعد	مالوي	مثاال

في	هذا	القطاع.	ففي	حين	تنفق	مالوي	حوالي	16.3%	من	إجمالي	
امليزانية	على	التعليم،	يتم	تخصيص	هذه	املبالغ	بطريقة	غير	
منصفة	إلى	حد	كبير.	فاإلنفاق	لكل	طفل	في	االبتدائية	من	بين	

األدنى	في	العالم	في	حين	تفيد	الـ	72%	من	املوارد	العامة	املخصصة	
لقطاع	التعليم	الـ	10%	من	األكثر	تعليًما	)اليونيسيف،	2015(.	

فدعم	التعليم	العالي	في	مالوي	يديم	التفاوت	بصورة	أوسع	نظًرا	
إلى	أن	أكثر	من	90%	من	طالب	الجامعات	هم	من	بين	20%	األغنى.

لذلك	فواحدة	من	املهام	األولى	عند	النظر	في	الحساسية	
والوعي	إزاء	امليزانية	هو	تحديد	حجم	املال	املنفق	على	

	أم	ال.	ومع	
ً
مستويات	مختلفة	من	التعليم	وما	إذا	كان	عادال

ذلك،	وحتى	إذا	نحينا	جانبا	التوزيع	غير	العادل	بين	املناطق	
واملستفيدين	)راجع	األقسام	التالية(،	غالًبا	ما	تكون	هناك	

عدم	مساواة	هيكلية	رئيسية	في	اإلنفاق	داخل	القطاع.

التمرين 14. تقسيم اإلنفاق حسب املستويات التعليمية
الهدف

تقسيم	اإلنفاق	وفًقا	ملستويات	التعليم	وتقييم	تخصيص	املوارد	الحكومية	بشكل	عادل.

النشاط
الخطوة 1: الجدول	التالي	يبين	اإلنفاق	موزًعا	حسب:	املراحل	ما	قبل	االبتدائية	واالبتدائية	والثانوية	والتعليم	العالي	في	أربعة	بلدان.

الخطوة 2: أجب	عن	األسئلة	التالية:

● ● 	للمخصصات	عبر	املستويات	املختلفة؟	
ً
أي	بلد	تعتقد	أن	لديه	أكثر	توزيع	عدال

● ● أي	بلد	تعتقد	أن	لديه	أكثر	توزيع	ظلًما	للمخصصات	عبر	املستويات	املختلفة؟	

● ● ملاذا	تعتقد	ذلك؟	

الخطوة 3: حاول	العثور	على	املعلومات	حول	مخصصات	تمويل	املستويات	التعليمية	املختلفة	في	امليزانية	في	بلدك.	ما	مدى	عدالة	توزيع	املخصصات	برأيك؟	يعتمد	
القيام	بذلك	على	كيفية	تقديم	امليزانية	واملعلومات	العلنية	املتوافرة	أو	طلب	لقاء	مع	وزير	أو	أحد	مسؤولي	الوزارة	ودراسة	املعطيات	حول	العدل	واإلنصاف	في	

مخصصات	امليزانية	عبر	املستويات	التعليمية	املختلفة؟

العاليالثانويةاالبتدائيةقبل االبتدائية أمثلة البلدان
38%10%50%2%البلد	أ

35%35%20%10%البلد	ب

20%30%40%10%البلد	ج

60%16%20%4%البلد	د

تكييف التمرين ملالءمة ورشة العمل
توفير	مشرف	أو	مسؤول	للموارد	لديه	فهٌم	جيد	لتحليل	امليزانية	والقضايا	املتعلقة	بتحليل	امليزانيات.

● ● توفير	املعلومات	حول	ميزانية	التعليم	في	بلدك	ضمن	وسيلة	سهلة	االستخدام	من	قبل	املشاركين.	

● ● يناقش	املشاركون	األسئلة	في	مجموعات	صغيرة	وإعطاء	ردود	الفعل	في	الجلسة	العامة	حول	النقاط	والقضايا	الرئيسية	بالنسبة	للمناصرة.	
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  5- اإلنفاق العادل حسب 
املناطق الجغرافية

شكل	آخر	رئي�ضي	من	الظلم	في	اإلنفاق	يتم	عبر	املناطق	الجغرافية.	
ففي	كثيٍر	من	األحيان،	تذهب	املخصصات	بشكل	غير	متناسب	
للمناطق	ذات	الكثافة	السكانية	املرتفعة	واملناطق	الحضرية	

الغنية	أو	املناطق	املفضلة	سياسًيا	من	قبل	األحزاب	الحاكمة.	
هذا	على	الرغم	من	حقيقة	أن	الخبراء	العامليين	يرون	بزيادة	تكلفة	
تقديم	الخدمات	للمناطق	الريفية	والفقيرة	بسبب	الحاجة	لدفع	

عالوات	إضافية	للموظفين	لجذبهم	إلى	تلك	املناطق،	وبالتالي	
ضرورة	رفع	مخصصات	الفرد	في	هذه	املناطق	وليس	إنقاصها.

وفي	العديد	من	البلدان،	تتسبب	طريقة	توزيع	املعلمين	
بزيادة	مخاوف	عدم	املساواة،	كما	يتم	توظيف	معلمين	
بعقود	في	املناطق	النائية	لخدمة	السكان	األكثر	حرماًنا	

برواتب	ضئيلة	مقارنة	برواتب	الخدمة	املدنية.

حيث	يكون	اإلنفاق	أقل	لكل	طفل	في	هذه	املناطق	
)تقرير	الرصد	العالمي	للتعليم	للجميع،	2015(.	

ويجب	احتساب	رواتب	املعلمين	ضمن	صيغ	حسابات	
التمويل؛	حيث	يتحا�ضى	كثيٌر	من	البلدان	ذلك.

وتبرز	صيغ	التمويل	التي	تحاول	معالجة	عدم	املساواة	
الجغرافية	في	املناقشات	حول	اإلنفاق	على	التعليم	في	الدول	
املتقدمة،	ولكن	خصائصها	وتأثيرها	على	مخرجات	التعليم	
تلقى	اهتماًما	أقل	بكثير	في	البلدان	النامية،	ومن	ثم	يجب	
فهم	آلية	تطبيقها	على	نحو	أفضل	في	بعض	الدول	ضمن	

سياقات	الحكم	واإلدارة	املركزية	أو	الالمركزية	فيها.
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التمرين 15. تقسيم اإلنفاق حسب املواقع الجغرافية
الهدف

تنفيذ	تدريب	عملي	حول	أهمية	تخصيص	التمويل	ملختلف	املناطق.

النشاط
الخطوة 1: مراجعة	املعلومات	الواردة	أدناه	حول	اإلنفاق	على	التعليم	لكل	منطقة.

نصيب الفرد من اإلنفاقعدد السكان في كل منطقةاإلنفاق على التعليم في املنطقة
9,000,00045,000200املنطقة	1

30,000,000250,000100املنطقة	2

16,000,000150,000106املنطقة	3

15,000,00060,000250املنطقة	4

2,000,00017,500114املنطقة	5

الخطوة 2: أجب	على	األسئلة	أدناه.

أي	منطقة	حصلت	على	أكبر	حصة	من	اإلنفاق	على	التعليم؟-	1

ما	هو	نصيبها؟-	2

الحصة: املنطقة:	

ماذا	كان	نصيب	الفرد	من	اإلنفاق	على	التعليم	في	كل	منطقة؟-	3

املنطقة	1:

املنطقة	2:

املنطقة	3:

املنطقة	4:

املنطقة	5:

ما	هو	رأيك	حول	هذا	التخصيص؟-	4

دمت	لك	هذه	البيانات،	ما	الذي	يمكن	أن	تفعله	بهذه	املعلومات؟	ما	هي	املعلومات	التي	ترغب	بمعرفة	املزيد	عنها؟-	5
ُ
إذا	ق

الخطوة 3: حاول	العثور	على	املعلومات	حول	مخصصات	تمويل	املناطق	الجغرافية	املختلفة	في	ميزانية	بلدك.	ما	مدى	عدالتها؟	يعتمد	قيامك	بذلك	إلى	حد	كبير	على	
كيفية	تقديم	امليزانية	وعلى	مدى	تعقيد	نظام	ميزانيتك	ودرجة	الالمركزية	وعما	إذا	كانت	الحكومة	لديها	نظام	توزيع	لإلنفاق	في	مختلف	املناطق.	وهذا	يعني	أن	واقع	تنفيذ	

تمرين	مماثل	في	السياق	الخاص	بك	سيكون	معقًدا	بالتأكيد.	وكما	في	التمرين	السابق،	إذا	تعذر	القيام	بذلك	في	ضوء	املعلومات	العلنية	املتوفرة،	فقد	ترغب	في	طلب	
لقاء	وزير/أو	أحد	مسؤولي	الوزارة	ملناقشة	القضية	معهم	ودراسة	املعطيات	حول	العدل	واإلنصاف	في	مخصصات	امليزانية	عبر	مناطق	جغرافية	مختلفة	من	البالد؟

تكييف التمرين ملالءمة ورشة العمل
● ● توفير	مشرف	أو	مسؤول	للموارد	لديه	فهٌم	جيد	لتحليل	امليزانية	والقضايا	املتعلقة	بتحليل	امليزانيات.	

● ● توفير	املعلومات	حول	ميزانية	التعليم	في	بلدك	ضمن	وسيلة	سهلة	االستخدام	من	قبل	املشاركين.	

● ● يناقش	املشاركون	األسئلة	في	مجموعات	صغيرة	وإعطاء	ردود	الفعل	في	الجلسة	العامة	حول	النقاط	والقضايا	الرئيسية	بالنسبة	للمناصرة.	
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دراسة الحالة رقم 9. خبرات الدول 
في تبادل صيغ املساواة والعدالة

خالل	السنوات	األخيرة،	خطت	البرازيل	خطوات	إلى	األمام	
في	مناصرة	نهج	التمويل	الذي	يسعى	ملعالجة	عدم	املساواة	
على	املستوى	الوطني.	وتستخدم	الحكومة	االتحادية	صيغة	
وطنية	لتحديد	حصة	الضرائب	املخصصة	للتعليم	في	نظام	
اإليرادات	الالمركزي،	مع	مستويات	أعلى	من	التمويل	ملناطق	
الريف	والفئات	املحرومة	مثل	السكان	األصليين	والبرازيليين	
السود.	وتحصل	تدخالت	التعليم	هذه	على	الدعم	من	برنامج	
بولسا	فاميليا	في	البرازيل،	الذي	يدعم	أفقر	األطفال	ضمن	

ا	للذهاب	إلى	املدرسة	عن	طريق	
ً
العائالت	األكثر	فقًرا	وتهميش

التحويالت	النقدية	بشرط	االنتظام	بالدراسة	)بيغن	2008(.	
ونتيجة	لذلك،	تم	تضييق	الفجوة	في	الثروة	من	حيث	االلتحاق	

باملدارس:	تضاعف	متوسط	االلتحاق	املدر�ضي	بين	األطفال	
من	أفقر	20%	من	األسر	من	أربع	سنوات	إلى	ثماني	سنوات	منذ	
منتصف	التسعينات.	وبرز	تأثير	ذلك	أيًضا	في	نتائج	االمتحانات:	
حيث	سجل	تقييم	PISA 52	نقطة	كزيادة	في	سجل	البرازيل	في	

الرياضيات	منذ	عام	2000-	أي	ما	يعادل	اكتساب	سنة	دراسية	
كاملة.	واعتباًرا	من	حزيران/يونيو	عام	2016،	تتعرض	املوارد	
املخصصة	للتعليم	للتهديد	بسبب	التعديل	الدستوري	املقترح	

من	الرئيس	املؤقت	ميشال	تيمر،	الذي	من	شأنه	أن	يسمح	
للحكومة	بالحد	من	اإلنفاق	العام	ملدة	20	سنة	على	األقل.29

وفي	جنوب أفريقيا،	هناك	صيغة	تمويل	قوية	تهدف	إلى	
معالجة	عدم	املساواة	املكانية	-	التاريخية،	التي	خلفها	نظام	
الفصل	العنصري.	ودستورًيا،	يحق	للبلديات	الحصول	على	
حصة	عادلة	من	اإليرادات	املتحققة	على	الصعيد	الوطني	

)حصة	محلية	منصفة(.	وفي	مجال	التعليم،	تم	تطبيق	صيغة	
للمساواة:	عالقة	عكسية	للحجم	النسبي	للميزانية	مع	نوعية	
التعليم	في	املنطقة.	فعلى	سبيل	املثال،	احتلت	ويسترن	كيب	
)السكان	األكثر	ثراًء(	املنطقة	األفضل	أداًء	في	نتائج	شهادة	

الثانوية	العامة	للعام	2015	وبنسبة	نجاح	بلغت	85%،	في	حين	
كانت	ليمبوبو	)من	أفقر	املناطق(	ثالث	أدنى	مستوى	وبنسبة	
66%.	لذلك،	يتم	تخصيص	املزيد	من	املوارد	ملنطقة	ليمبوبو.	

فالعالقة	العكسية	بين	حصة	امليزانية	واألداء	يعكس	حصة	أكبر	
ألطفال	املناطق	األكثر	فقًرا	وإرث	الفصل	العنصري	وغيرها	من	
مظاهر	الظلم	وارتباط	األداء	التعليمي	بالظروف	االجتماعية.30

وقد	وجدت	دراسة	2012	ملخصصات	التمويل	في	كينيا	أن	
التقاسم	املنصف	للمخصصات	في	ذلك	الوقت	لم	يسفر	عن	

تخصيص	قائم	على	احتياجات	التمويل.	على	سبيل	املثال،	تميل	
املخصصات	املالية	لتعكس	أعداد	األطفال	في	املدرسة،	مما	

يؤدي	إلى	نقص	التمويل	الشديد	لألكثر	فقًرا	في	املناطق	الجافة	
وتسرب	العديد	منهم.	ومنذ	ذلك	الحين،	تم	تنقيح	هذه	الصيغة	

لتتضمن	عملية	تحول	متكاملة	)أليمايهو	واتكينز،	2012(.

وقبل	بضع	سنوات،	تلقت	املقاطعات	في	باكستان	تمويالت	بناًء	
على	نسبة	السكان،	ولم	تمثل	الصيغة	مستويات	الحرمان	في	

املناطق	أو	قدرتها	على	زيادة	الضرائب،	وبالتالي	تصبح	ميزانيات	
املناطق	بالحد	األدنى	وترتفع	نسبة	التسرب.	في	والية	بنجاب،	

على	سبيل	املثال،	تتلقى	منطقتان	9%	من	إجمالي	ميزانية	
التعليم	في	حين	أن	ثماني	مناطق	ذات	مستوى	أداء	تعليمي	أقل	
تلقت	8%	فقط	من	امليزانية.	فتحسين	التوزيع	العادل	يتطلب	
االلتفات	إلى	التوزيعات	بين	املناطق	وداخلها.	في	عام	2009،	
أدخلت	الحكومة	إصالحات	على	صيغة	تخصيص	التمويل،	

وقدمت	ثالثة	معايير	إضافية	لتحديد	حصص	املناطق	)الفقر	
وجمع	اإليرادات	والكثافة	السكانية(.	ونتيجة	لذلك،	أصبحت	

املخصصات	تقوم	على	االحتياجات	بصورة	أكبر،	والحظ	
سكان	املناطق	األكثر	فقًرا	مثل	بلوشستان	األثر	اإليجابي	
لذلك	في	الخطط	القطاعية	للتعليم	)مالك	وروز،	2015(.

http://v2.campanaderechoeducacion.org/es/noticias/648-	:)فقط	)باإلسبانية	التعليم	في	للحق	الالتينية	أمريكا	حملة	عن	صادر	بيان	29
manifiesto-contra-las-propuestas-del-gobierno-interino-de-brasil-que-recortan-recursos-publicos-en-salud-y-educacion.html

 30	خطاب	وزيرة	التعليم	األسا�ضي،	السيدة/	إنجي	موتشيكا،	عضو	البرملان،	2015،	جوهانسبرج،	5	كانون	الثاني/يناير	2016 
http://www.education.gov.za/Newsroom/Speeches/tabid/950/ctl/Details/mid/3816/ItemID/3312/Default.aspx
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الوحدة 5: زيادة التدقيق على ميزانية التعليم

ملخص:
تبدأ	هذه	الوحدة	بعرض	الدور	الحاسم	للمواطنين	في	تدقيق	امليزانيات	واإلنفاق	ومساءلة	الحكومات	

على	اإلنفاق	على	التعليم.	وتكتشف	الوحدة	إمكانيات	املشاركة	في	مراحل	مختلفة	من	دورة	امليزانية	

ز	الوحدة	باألخص	على	تتبع	امليزانية	-	رصد	املصروفات	والنفقات	
ّ
وعلى	مختلف	املستويات.	وترك

وصرف	املوارد	املخصصة	من	امليزانية	في	الوقت	املحدد	ووفًقا	للخطة	املوضوعة.	وتتضمن	أمثلة	

ملموسة	من	عمل	منظمات	املجتمع	املدني	في	هذا	املجال	وتمارين	عملية	لتحسين	مهاراتكم.

بنهاية هذه الوحدة، ستتمكنون من:
●● فهم	أهمية	دور	املجتمع	املدني	في	التدقيق	على	ميزانيات	التعليم	واإلنفاق.	

●● فهم	كيفية	تدقيق	ميزانيات	التعليم	واإلنفاق	في	مختلف	مراحل	دورة		

امليزانية	وعلى	مختلف	املستويات	)الوطنية	واإلقليمية	واملحلية(.

●● التخطيط	لعملية	تتبع	امليزانية	وتحديد	األهداف	ومجال	التركيز	والشركاء		

وجمع	معلومات	عن	امليزانية	واتخاذ	قرار	بشأن	املنهجية.





 1- دور املواطنين في تدقيق 
امليزانيات واإلنفاق

تتناول	هذه	الوحدة	الدور	الحاسم	للمواطنين	في	
التدقيق	على	امليزانيات	واإلنفاق	ومساءلة	الحكومات	

حول	اإلنفاق	على	التعليم	واستكشاف	منهجيات	
مختلفة،	مع	التركيز	بشكل	خاص	على	تتبع	امليزانية.

عد	الشفافية	واملساءلة	أمرين	أساسيين	أساسية	لفعالية	
ُ
وت

القطاع،	ويتطلب	ذلك	إشراك	املواطنين	في	عمليات	امليزانية	
وتعليم	النشطاء	في	جميع	أنحاء	العالم	حول	توخي	الحذر	في	

مساءلة	الحكومات	عن	التزاماتها	وضمان	ترجمتها	إلى	إجراءات	
الة	تؤدي	إلى	التعليم	العادل	والجيد	للجميع.	ويعد	هذا	دوًرا	 فعَّ
رئيسًيا	للمجتمع	املدني	ونقابات	املعلمين	والناشطين	في	مجال	
الة	للدول	التي	تستجيب	 التعليم،	ويشكل	األساس	ملساءلة	فعَّ

الحتياجات	ورغبات	املواطنين.	كما	أنه	يساعد	على	خلق	أنظمة	
ديمقراطية	أفضل	عن	طريق	إحياء	العقد	االجتماعي	بين	الدولة	
والشعب؛	ولهذا	انخرطت	املنظمات	غير	الحكومية	والنقابات	

والتحالفات	الوطنية	للحملة	العاملية	للتعليم	في	تاريخ	طويل	من	
املشاركة	في	املناصرة	حول	امليزانية.	في	عام	2000،	دعا	إطار	عمل	

داكار	إلى	“انخراط	ومشاركة	املجتمع	املدني	في	صياغة	وتنفيذ	
ورصد	استراتيجيات	تطوير	التعليم”.	ومنذ	ذلك	الحين،	نمت	

منظمات	املجتمع	املدني	من	حيث	العدد	والقدرة،	وتشارك	اآلن	
بنشاط	في	عملية	صنع	القرار	الحكومي	)تقرير	الرصد	العالمي	

للتعليم	للجميع،	2015(.	ومن	خالل	إطار	العمل	للتعليم	2030،	
أكد	قادة	العالم	على	هذا	االلتزام،	مؤكدين	أن	على	الجهات	

الفاعلة	في	املجتمع	املدني	“املشاركة	في	جميع	املراحل،	بدًءا	من	
التخطيط	والرصد	والتقييم،	مع	إضفاء	الطابع	املؤس�ضي	على	

مشاركاتها	وضمان	الحصول	عليها.” )اليونسكو،	2015أ(.

ويمكن	لنشطاء	املجتمع	املدني	ضمان	املساءلة	في	عمليات	امليزانية	
من	خالل	التأثير	على	عملية	صنع	القرار	ليكون	أنسب	وأكثر	

استجابة	الحتياجات	وأصوات	املهمشين	وتتبع	التمويل	وضمان	

وصوله	للمستفيدين-	ودق	ناقوس	الخطر	في	حال	الفشل	في	تحقيق	
ذلك.	على	سبيل	املثال،	يمكن	للمجتمع	املدني	املشاركة	من	خالل:

● ● لعب	دور	في	عمليات	صياغة	ميزانية	التعليم	محلًيا	ووطنيا	وطرح		
تساؤالت	استراتيجية	حول	تمويل	التعليم	لدى	وزارات	املالية.

● ● نشر	إصدارات	سهلة	االستخدام	حول	امليزانية.	

● ● تنفيذ	تحليل	مستقل	للميزانية	وفك	رموز	ميزانية		
التعليم	لتمكين	منظمات	املجتمع	املدني	من	تحديد	

أوجه	القصور	في	تخطيط	وتخصيص	امليزانية	
والتفاوت	بين	املوارد	املخصصة	وواقع	اإلنفاق.

● ● تدريب	املنظمات	أو	األفراد	للمشاركة	في	أعمال	امليزانية؛	بما		
في	ذلك	جمعيات	اآلباء	واملعلمين	ولجان	اإلدارة	املدرسية	على	

املستوى	املحلي	واللجان	البرملانية	على	املستوى	الوطني.

● ● دعم	أنشطة	تتبع	امليزانية	لكشف	ما	يحدث	للميزانية		
في	الواقع	العملي	في	املناطق	واملدارس	املختلفة.

● ● تحديد	أسباب	االختناقات	واإلعاقات	في	قنوات		
اإلنفاق	للمساعدة	في	تحسين	الكفاءة.

● ● إشراك	املجتمعات	املحلية	في	إجراء	رصد	تشاركي،	على		
سبيل	املثال	من	خالل	عمليات	التدقيق	االجتماعية	

وبطاقات	نتائج	املواطنين	التي	يمكن	أن	تساعد	
في	تقييم	كفاءة	الخدمات	العامة	وجودتها.

● ● توحيد	وتحليل	البيانات	من	تتبع	التمارين	على		
املستوى	الوطني	أو	املحلي	واستخدام	املعلومات	

املجمعة	لتحديد	الثغرات	في	تقديم	الخدمات	وتحديد	
االستثمارات	الالزمة	لتحقيق	التعليم	للجميع.

● ● إثارة	قضايا	وفضح	سوء	استخدام	امليزانيات	والفساد	والدفع		
التخاذ	إجراءات	عالجية	وتحويل	املسؤولين	الفاسدين	للعدالة.
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دراسة الحالة رقم 10. عمل 
الة من خالل صندوق  ميزانية فعَّ

)CSEF( املجتمع املدني للتعليم
صندوق	املجتمع	املدني	للتعليم	عبارة	عن	برنامج	عالمي	

تديره	الحملة	العاملية	للتعليم	منذ	عام	2009	بتمويل	من	
الشراكة	العاملية	للتعليم،	والتي	تدعم	مشاركة	تحالفات	

وطنية	تمثيلية	وديمقراطية	في	حوار	سياسات	قطاع	التعليم	
والتخطيط	ووضع	امليزانية	والرصد.	فهو	يقوم	على	أساس	

إشراك	قوي	وواسع	للمجتمع	املدني	محلًيا	في	هذه	العمليات	
كأمر	حاسم	لضمان	التعليم	املجاني	والعادل	والجيد	
للجميع	وتحقيق	أهداف	التعليم	الوطنية	والدولية.

وتقوم	الحملة	العاملية	للتعليم	بالتنسيق	مع	الصندوق	في	
إطار	تعاون	وثيق	مع	الشركاء	املنفذين	اإلقليميين	بما	في	

	)ANCEFA(	للجميع	للتعليم	اإلفريقية	الشبكة	حملة	ذلك
وحملة	أمريكا	الالتينية	للحق	في	التعليم	)CLADE(	ورابطة	

آسيا	وجنوب	املحيط	الهادئ	للتعليم	األسا�ضي	وتعليم	
الكبار	)ASPBAE(	والحملة	العربية	للتعليم	للجميع	

)ACEA(	باإلضافة	إلى	ثالث	وكاالت	إدارة	مالية	مسؤولة	
عن	إدارة	الصندوق	بما	في	ذلك	أوكسفام،	وأكشن	أيد	

.)EIAP(	الهادئ	واملحيط	آسيا	في	للتربية	والدولية

وفي	الوقت	الحالي،	يوفر	الصندوق	الدعم	لتحالفات	
التعليم	الوطنية	في	62	بلًدا	في	أفريقيا	وآسيا	واملحيط	

الهادئ	وأمريكا	الالتينية	ومنطقة	البحر	الكاريبي	والشرق	
األوسط	وأوروبا	الشرقية	والتي	تنفذ	أعمال	املناصرة	وتتبع	
امليزانية	كجزٍء	أسا�ضي	من	عملها؛	وتشمل	بعض	األمثلة:

● ● في	بنين،	أنتج	تحالف	التعليم	للجميع	)CBO-EPT(	برنامًجا		
إذاعًيا	تفاعلًيا	حول	أثر	التعليم	املجاني	وأصدر	تقريًرا	
حول	تمويل	التعليم	في	10	بلديات	محرومة.	وتناول	

عدة	قضايا	من	أبرزها:	الحاجة	إلى	تمويل	تحسين	البنية	
التحتية	وعدم	التوافق	بين	النمو	في	معدالت	االلتحاق	
باملدارس	واالستثمار	في	هذا	القطاع	وسوء	إدارة	املنح	

التعليمية	للمدارس	املحرومة.	واعترف	مسؤولون	

● ● حكوميون	بهذه	القضايا	وقاموا	بوضع	تدابير	تصحيحية		
للعام	الدرا�ضي	2015	-	2016.	ملزيد	من	املعلومات،	ُيرجى	

.http://ancefa.org/?Benin&lang=en	:الرابط	زيارة

● ● في	بوركينا فاسو،	قام	التحالف	الوطني	للتعليم	للجميع		
)CN-EPT/BF(	بتنظيم	ورشة	عمل	ملناصرة	األطفال	
املتسربين	والنساء	املتسربات	من	املدارس،	إضافة	إلى	

مبادرات	املناصرة	خالل	االنتخابات	البلدية	عام	2016،	مع	
التركيز	على	الحاجة	للدفاع	عن	التعليم	خالل	وضع	خطط	

البلدية	وضمان	تخصيص	ميزانيات	التعليم.	واستخدم	
التحالف	نتائج	عملية	رصد	امليزانية	لدعوة	السلطات	إلى	

توفير	إدارة	أفضل	وأكثر	شفافية	لصناديق	التعليم	لضمان	
نوعية	مواد	التعليم	والوصول	إلى	املدارس	قبل	بداية	العام	
الدرا�ضي	في	1	تشرين	األول/أكتوبر	من	كل	عام.	ملزيٍد	من	

.www.cneptbf.org	:الرابط	زيارة	يرجى	املعلومات،

● ● حتى	وقت	قريب،	كان	متوسط	رواتب	املعلمين	في	كمبوديا 	
أقل	من	80	دوالر	أمريكي	في	الشهر،	مع	تأخير	متكرر	في	

صرفها،	وكثيًرا	ما	يلجأ	املعلمون	إلى	فرض	رسوٍم	على	الطالب	
مقابل	املواد	أو	حجب	محتوى	املناهج	عنهم	وإعطائهم	

دروًسا	خصوصية	بعد	املدرسة،	وشكلت	هذه	التكاليف	
عبئا	شديًدا	على	األسر	الفقيرة،	األمر	الذي	أدى	إلى	التسرب	

وزيادة	عدم	املساواة.	وفي	ضوء	ذلك،	قامت	الشراكة	من	
أجل	التعليم	NEP	)من	املنظمات	غير	الحكومية	في	كمبوديا(	
بإجراء	استطالعات	آلراء	لدى	األسر	ورصد	مستوى	املدارس	

والتشاور	مع	املعلمين،	وقدمت	مقترحاتها	إلى	الحكومة	
لتحسين	توظيف	املعلمين	والرعاية	االجتماعية	وتعزيز	
اإلدارة	املالية.	وفي	عام	2013،	أعلنت	وزارة	التعليم	عن	

زيادات	كبيرة	في	رواتب	املعلمين	وتحسين	الرواتب.	ملزيٍد	من	
.www.nepcambodia.org	:الرابط	زيارة	يرجى	املعلومات،
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● ● في	جمهورية الدومينيكان،	يتولى	تحالف	التعليم	للجميع		
إدارة	مشروع	ميزانية	التعليم،	وإصدار	نشرة	لرصد	امليزانية	
تتضمن	تحليل	ميزانيات	التعليم	ويتم	تعميمها	على	نطاق	

واسع	في	الحكومة	واملجتمع	املدني	واآلباء	واملعلمين	ووسائل	
اإلعالم	واملنظمات	الدولية.	ومن	خالل	مشاركتهم	في	حملة	
4%،	وذلك	بقيادة	Coalicion Educacion Digna	)تحالف	
التعليم	بكرامة(،	دعا	التحالف	الحكومة	إلى	الوفاء	بالتزامها	

بتخصيص	4%	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي	للتعليم.	وفي	
عامّي	2014	و2015،	خصصت	الحكومة	بالفعل	4%	من	
امليزانية	للتعليم،	على	الرغم	من	أن	تتبع	امليزانية	أظهر	أن	

اإلنفاق	الفعلي	كان	أقل	بقليل	من	4%.	فكتبت	وزارة	التعليم	
للتحالف	قائلة:	“من	دون	أدنى	شك”	أن	أنشطة	الرصد	
مثل	مراقبة	ميزانية	“التعليم	لها	مساهمات	حقيقية	في	

النقاش	حول	قضايا	التعليم”.	ملزيٍد	من	املعلومات،	يرجى	
.www.forosocioeducativo.org.do	:الرابط	زيارة

● ● في	تيمور	الشرقية	في	عام	2015،	قام	تحالف	التعليم	للجميع		
)TLCE(	بعقد	حوارات	إذاعية	حول	زيادة	مخصصات	ميزانية	

التعليم	إلى	20%	من	ميزانية	الدولة	السنوية	الوطنية.	كما	
التقى	التحالف	مع	لجنة	التعليم	بالبرملان	ملناقشة	زيادة	

ميزانية	التعليم	وتحسين	السياسات	التعليمية،	وطلب	الدعم	
ألعمال	املناصرة،	كما	يشارك	التحالف	في	لجنة	التدقيق	
االجتماعي	)تابعة	ملكتب	رئيس	الوزراء(	التي	تراقب	تنفيذ	

ميزانية	التعليم.	وستعرض	نتائج	الرصد	على	املستوى	الوزاري	
إلجراء	تغييرات	سياسة	مستقبلية.	ملزيٍد	من	املعلومات،	

https://www.facebook.com/Timor-	:الرابط	زيارة	يرجى
Leste-Coalition-For-Education-585858558181384

املوقع	اإللكتروني	للحملة	العاملية	للتعليم

2- املناصرة من أجل امليزانية

إشراك املواطنين في مختلف 
مراحل دورة امليزانية

تبين	الوحدة	1	مراحل	دورة	امليزانية	والتي	تختلف	من	بلد	إلى	
آخر،	كما	تتفاوت	فرص	املجتمع	املدني	للمشاركة	في	عمليات	
املوازنة،	ولكن	هناك	نقاط	للبدء	موجودة	تقريًبا	في	كل	بلد.	

وعلى	ناشطي	التعليم	فهم	رزنامة	امليزانية	الحكومية	للمناصرة	
لتحسين	التمويل	العام	للتعليم،	ويشمل	ذلك	دراسة	وثائق	
امليزانية	ومساحات	مشاركة	املواطنين	واستجابة	الحكومة	
وجوانب	التأثير	على	الحكومة	ومتى	)أي	في	أي	مراحل	من	

عملية	امليزانية(	وكيفية	الضغط	على	صناع	القرار	مع	أدلة	
تدعم	الحجج	حول	الحاجة	للتغيير	والسبب	في	ذلك.

أفراد	من	املجتمع	يشاركون	في	املناقشات	التعليمية	املحلية	في	باكستان.
.)PCE(	باكستان	في	للجميع	التعليم	تحالف	من	إهداء	الصورة
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املربع 13. ما هي الحمالت أو أعمال 
املناصرة التي يمكن القيام بها في 

مراحل مختلفة من دورة امليزانية؟
1- صياغة امليزانية:	عندما	يتم	وضع	خطة	امليزانية	

من	قبل	السلطة	التنفيذية	للحكومة.

أثناء	وضع	امليزانية،	يمكن	لناشطي	التعليم	إصدار	التحليالت	
حولها	وكيف	يجب	أن	تكون	واألولويات،	على	أمل	التأثير	

على	صياغة	امليزانية،	والتواصل	مع	مسؤولي	السلطة	
التنفيذية	للتأثير	على	قضايا	محددة	-	ليس	فقط	في	هذه	
املرحلة	ولكن	في	جميع	مراحل	امليزانية.	وفي	البلدان	التي	
تكون	فيها	املرحلة	2	أي	التشريعية	)راجع	الوحدة	رقم	1،	
الصفحة	26-27(	)املرحلة	2(،	فيكون	لها	تأثيٌر	ضئيٌل	على	
امليزانية،	فيجب	التركيز	على	مرحلة	الصياغة،	حيث	تتخذ	
القرارات	الرئيسية.	وفي	البلدان	التي	تصدر	بيان	ما	قبل	

امليزانية،	على	منظمات	املجتمع	املدني	االستفادة	من	هذه	
الفرصة	لطرح	أولويات	السياسة	أمام	وسائل	اإلعالم	على	
سبيل	املثال.	وحيثما	ال	يوجد	هناك	بيان	ما	قبل	امليزانية،	

فمن	املفيد	الدعوة	إلى	مزيٍد	من	االنفتاح	في	إعداد	وتوقعات	
اإليرادات	والعوامل	األخرى	التي	تؤثر	في	خيارات	امليزانية.

يمكن	التأثير	في	املخصصات	من	خالل:

● ● البحث	في	احتياجات	التعليم	ملختلف		
الفئات	واالحتياجات	الكلية	للتعليم.

● ● نشر	نتائج	تحليل	امليزانية.	

● ● إنتاج	ميزانيات	بديلة	أو	ميزانيات	الظل.	

● ● تقديم	اقتراحات	حول	اإلضافات/إعادة		
التخصيص	داخل	امليزانية	املقترحة.

يمكن	التأثير	في	سياسات	اإليرادات	من	خالل:

● ● إصدار	تحليالت	السياسات	للتأثير	على	مواقف	السلطة		
التنفيذية	حول	السياسة	الضريبية	أو،	على	سبيل	املثال،	

عائدات	الصناعات	االستخراجية،	وذلك	قبل	صدور	امليزانية.

2- إقرار امليزانية:	عندما	تتم	مناقشة	أو	تغيير	خطة	
امليزانية	وإقرارها	من	قبل	السلطة	التشريعية.

تتضمن	مرحلة	إقرار	توفير	املعلومات	للجمهور	حول	
امليزانية،	وتشكل	فرصة	قوية	لنشطاء	التعليم	للتأثير	على	

عملية	امليزانية،	ويعتمد	مدى	التأثير	على	أية	اتصاالت	

مع	أنصار	في	الهيئة	التشريعية	و/أو	مدى	تأثير	السلطة	
التشريعية	على	العملية،	فعندما	تعرض	السلطة	التنفيذية	

ميزانيتها	على	املجلس	التشريعي،	ومن	الناحية	املثالية،	
يكون	لدى	السلطة	التشريعية	املوارد	والوقت	ملراجعة	

دة	السلطة	التنفيذية	وإجراء	التعديالت	عليها،	مما	 مسوَّ
يخلق	مزيًدا	من	الفرص	لنشطاء	التعليم	للحصول	على	
التغطية	اإلعالمية	لتحليل	امليزانية	وتعبئة	الرأي	العام.

يمكن	التأثير	في	القرارات	التشريعية	من	خالل:

● ● نشر	ملخص	امليزانية.	

● ● التعامل	مع	املسؤولين	والجمهور،	وتصميم		
وصياغة	الرسائل	لكل	جمهور.

● ● العمل	مع	البرملانيين	للتأثير	على	عمليات	إعادة		
التوزيع	أو	تغييرات	على	امليزانية	املقترحة.

● ● التعامل	مع	وسائل	اإلعالم،	والتي	قد	ال	تكون	مركزة	على		
الضغط	إلجراء	تغييرات	في	ميزانية	العام	الحالي،	بل	لتسليط	
الضوء	على	تغييرات	أصعب	على	املدى	الطويل	-	كالقرارات	
الضريبية	)مثل	إنهاء	اإلعفاءات	الضريبية	للشركات	متعددة	

الجنسيات(	وزيادة	املخصصات	للتعليم	املجاني	العام.

3. تنفيذ امليزانية:	عندما	يتم	تنفيذ	
سياسات	امليزانية	من	قبل	الحكومة.

ما	لم	تصدر	السلطة	التنفيذية	بانتظام	تقارير	عامة	عن	حالة	
اإلنفاق	خالل	العام،	فستواجه	منظمات	املجتمع	املدني	قدرة	

محدودة	على	مراقبة	تدفق	األموال.	ومع	ذلك،	فإن	مرحلة	
تنفيذ	امليزانية	وفي	كثيٍر	من	األحيان	تعد	مواتية	للمجتمع	املدني	

لتنفيذ	تتبع	امليزانية	-تتبع	نفقات	خطط	محددة	ووصولها	
إلى	غاياتها	املقصودة	)راجع	القسم	3	من	هذه	الوحدة(،	وفي	
كثيٍر	من	األحيان،	يكون	هناك	تأخيٌر	في	صرف	األموال	من	
املركز	إلى	مستوى	املدرسة	و/أو	البرامج	التعليمية،	كتعليم	

الكبار	أو	التدريب	املنهي،	مما	يؤثر	على	تقديم	الخدمة.

تشمل	املناصرة	في	مرحلة	تنفيذ	امليزانية:
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تبسيط امليزانيات
عندما	تكون	الحكومات	شفافة	وخاضعة	للمساءلة،	هناك	فرصة	
أكبر	ألنفاق	التمويالت	بفعالية.	ومع	ذلك،	تكون	املعلومات	حول	
امليزانية	محدودة	ويصعب	العثور	عليها	ومعقدة.	وإذا	غاب	عن	

املواطنين	الثقة	في	إنفاق	امليزانيات	املخصصة	بشكل	صحيح	أو	أن	
ضرائبهم	يتم	تخصيصها	وإهدارها،	فمن	الصعب	املناصرة	ملزيد	

من	املوارد.	ومن	ثّم	يتعين	على	منظمات	املجتمع	املدني	والنقابات،	
وخاصة	ذات	الجذور	الراسخة	في	املجتمعات،	أن	تلعب	دوًرا	

مهًما	في	املساعدة	على	تبسيط	عملية	صنع	امليزانية	للمواطنين.

● ● تقييم	نوعية	اإلنفاق	ملعرفة	فيما	إذا	يتم	تحقيق		
أهداف	السياسات	املرتبطة	بمخصصات	امليزانية،	

واستخدام	أموال	الحكومة	بفعالية.

● ● إطالق	تقارير	سنوية	للحمالت	باستمرار.	

● ● تنظيم	الجماعات	املحلية	ملناصرة	امليزانيات	لتحليل		
اإلنفاق	في	املنطقة	على	البرنامج	املدر�ضي	أو	التعليمي.

● ● قياس	أثر	مخصصات	امليزانية	ونشر	النتائج.	

● ● التأثير	على	املخصصات	ملجاالت	محددة	ومراقبة		
تنفيذ	اإلنفاق/امليزانية	خالل	دورة	امليزانية	
)وليس	فقط	في	نهاية	التدقيق(	من	خالل	
التواصل	مع	السلطات	ومقدمي	الخدمات.

4. الرقابة واإلشراف على امليزانية:	عندما	يتم	تدقيق	
النفقات	الفعلية	للميزانية	وتقييم	فعاليتها.

تتمحور	هذه	املرحلة	في	األساس	حول	التحقق	من	أن	
األموال	قد	أنفقت	على	النحو	املخطط	له	من	خالل:

● ● قياس	التأثير	على	جماعات	محددة	)املجتمعات	الحضرية		
والريفية	أو	األطفال	ذوي	اإلعاقة	أو	األقليات	العرقية(.

● ● قياس	املدخالت	مقابل	املخرجات،	لتحديد		
االحتيال/الفساد/اإلهدار.

● ● استخدام	نتائج	البيانات/البحوث	كأساس		
لجلسات	االستماع	العامة،	إلى	آخره

● ● التحقق	مما	إذا	تم	إنفاق	امليزانية	املخصصة	بالكامل		
أو	تبقى	أمواٌل	غير	منفقة.	في	الحالة	األخيرة،	يكون	من	

األهمية	بمكاٍن	اللجوء	لوسائل	اإلعالم	وإطالق	تصريحات	
علنية	والضغط	على	الحكومة	إلنفاق	كامل	امليزانية.

● ● تقديم	توصيات	حول	كيفية	تغيير	مخصصات		
موازنة	التعليم	للعام	التالي.
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3- تتبع امليزانية

تتبع	امليزانية	يعني	رصد	مصروفات	امليزانية	وما	إذا	تم	صرف	
املوارد	املخصصة	من	امليزانية	في	الوقت	املحدد	ووفًقا	للخطة	
املوضوعة.	ويمكن	إجراء	تتبع	امليزانية	الوطنية،	وعلى	مستوى	
املنطقة	أو	املؤسسة	)أي	املدرسة(.	وألن	تلك	العملية	تتحقق	
من	املصروفات،	فإنها	تسهم	في	تحديد	سوء	اإلدارة	والفساد	
وكيفية	إنفاق	ميزانية	التعليم	بشكل	عام	في	هذه	املستويات	
املختلفة	أو	دراسة	برنامج	تعليمي	فرعي	)على	سبيل	املثال	

التعليم	االبتدائي(	على	الصعيد	الوطني.	وتكشف	املقارنات	
بين	املناطق	كيفية	تنفيذ	البرامج	وما	إذا	كانت	تساهم	في	
تقليص	عدم	املساواة	والجودة	الشاملة	لهذه	البرامج.	

كما	أن	استكشاف	التناقضات	بين	مخصصات	املوازنة	
)املخطط	إلنفاقها(	والنفقات	)ما	ينفق	في	الواقع(	يمكن	أن	
يكشف	عن	أوجه	القصور	والنزف	املالي	أو	ضعف	القدرات	
في	النظام.	وفي	الواقع،	ال	يتم	تنفيذ	امليزانيات	دائًما	حسبما	
يقرها	املجلس	التشريعي	وال	يتم	االلتزام	بمستويات	التمويل	
في	امليزانية	وال	تنفق	األموال	على	األغراض	املخصصة	لها.	

تحدث	االنحرافات	نتيجة	لقرارات	سياسية	واعية،	وكرد	فعل	
لتغير	الظروف	االقتصادية	أو	السياسية،	أو	بسبب	كارثة.	
ومع	ذلك،	تنشأ	املخاوف	عندما	يكون	هناك	تأخير	وفوارق	

هائلة	بين	امليزانيات	املخصصة	والفعلية	والتي	ال	يمكن	
تبريرها	على	أنها	تعكس	سياسة	منطقية	ضمن	سياق	ما.

ولنشطاء	املجتمع	والتعليم	دور	مهٌم	في	تتبع	نفقات	امليزانية	على	
املستوى	الوطني/العاصمة،	أو	على	املستوى	دون	الوطني	أو	املحلي	

بشأن	القضايا	اإلقليمية	أو	املحلية؛	حيث	تسعى	املجموعات	العاملة	
على	املستوى	اإلقليمي	أو	املحلي	ملراقبة	تنفيذ	امليزانية	والتأثير	على	

املسؤولين	عن	التنفيذ	أو	تفعيل	آليات	الرقابة	املحلية.	وعلى	مستوى	
املدرسة،	يمكن	القيام	بتتبع	ميزانية	اإلنفاق	في	املدارس	الفردية	أو	

عبر	عينة	من	املدارس	وضمان	إنفاق	املوارد	املخصصة	ملواد	التدريس	
والتعلم	أو	البنية	التحتية	على	النحو	املنصوص	عليه	في	امليزانية،	على	

سبيل	املثال.

وتعد	محاولة	ربط	العمل	الوطني	بالعمل	على	املستوى	دون	
الوطني	عملية	معقدة	وتثير	العديد	من	التحديات،	ولكن	من	

الناحية	املثالية	يتضمن	هذا	العمل	تحليل	االلتزامات	الوطنية	
وتدفق	األموال	وكيفية	إنفاق	املال	واالستنزاف	واإلهدار	

أو	سوء	استخدام	األموال	)دراسة	الحالة	رقم	11(.

املربع 14. تطوير دليل تدريب 
املواطنين على ميزانية التعليم:

تكون	تقارير	امليزانية	طويلة	ومكتوبة	بلغة	معقدة،	تجعل	
من	الصعب	على	املواطنين	تحليلها	أو	حتى	فهمها.	وفي	
عدٍد	من	البلدان،	تصدر	الحكومات	ميزانيات	مبسطة	
وقصيرة	وسهلة	القراءة	للمواطنين،	لكنها	ال	تحتوي	على	

الكثير	من	التفاصيل	حول	ميزانية	التعليم،	وهناك	طريقة	
مفيدة	لجعل	ميزانية	أكثر	سهولة	وهي	وضع	دليل	املواطنين	

بشأن	ميزانية	التعليم	)شراكة	املوازنة	الدولية(.

ومن	الناحية	املثالية،	ينبغي	توفير	معلومات	مبسطة	عن	امليزانية	
من	قبل	الحكومة.	ومع	ذلك،	وإذا	كان	هذا	غير	متوفر،	على	

نشطاء	التعليم	إصدار	دليل	بسيط	مليزانية	التعليم	كجزء	من	
عملية	تتبع	ميزانية	التعليم.	ويمكن	أن	تشمل	املعلومات:

● ● دورة	امليزانية.	

● ● التمويل	املخصص	لقطاع	التعليم		
ومقارنته	بالقطاعات	األخرى.

● ● التمويل	املخصص	ملستويات	التعليم	املختلفة		
)االبتدائي	والثانوي	والتعليم	العالي،	إلى	آخره(.

● ● التمويل	املخصص	للفقراء	والجماعات	املهمشة.	

● ● كيف	يتم	صرف	األموال.	

● ● من	هو	املسؤول	عن	اإلنفاق	على	التعليم	على		
مختلف	املستويات	وفي	كل	مرحلة.

● ● قضايا	ومشكالت	أخرى.	

ويكون	الدليل	على	شكل	كتيب	بسيط	مع	الصور	والرسوم	
التوضيحية	أو	تقرير	شامل،	مما	يسهم	في	تعميق	

خبرات	التحالفات	واإلملام	بعملية	امليزانية،	والتعاون	
بين	املنظمات	واملواطنين	في	عملية	تتبع	امليزانية	)إما	
كأعضاء	في	فريق	تتبع	امليزانية	أو	كمشاركين(،	أو	مع	

أفراد	الجمهور	العام	املتأثرين	بقرارات	امليزانية..
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دراسة الحالة رقم 11. نتائج 
رصد امليزانية في مالوي

في	مالوي،	لدى	تحالف	املجتمع	املدني	للتعليم	تاريٌخ	طويٌل	
من	تتبع	نفقات	التعليم.	وكجزء	من	هذه	العملية،	وضع	

التحالف	سلسلة	من	االستبيانات	املوحدة	للمعلمين	
واملسؤولين	عن	التعليم	في	جميع	أنحاء	البالد،	ووزعت	على	
املديرين	في	عدٍد	من	املدارس	ووفرت	معلومات	عن	مؤشرات	

األداء،	كما	تم	جمع	البيانات	من	جمعيات	املقاطعات	ومكاتب	
التعليم	ومكاتب	لوازم	التعليم	وكليات	تدريب	املعلمين.	

	وتم	إصدار	تقرير	سنوي	في	لقاء	علني	مع	مسؤولي	الوزارة	
والبرملانيين	وشركاء	التنمية	ووسائل	اإلعالم	خالل	مداوالت	
امليزانية	السنوية	البرملانية.	كما	عقد	التحالف	اجتماعات	
مع	مسؤولي	التعليم	واملنظمات	غير	الحكومية	في	املنطقة	

واملسؤولين	في	املدرسة	ملناقشة	النتائج	ووضع	خطط	عمل	
ملعالجة	أي	مشكالت.	وقد	ساعد	هذا	وعلى	مر	السنين	في	تحديد	

القضايا	املتعلقة	بتأخير	دفع	رواتب	املعلمين	وزيادة	التمويل	
لبرامج	التربية	الخاصة	لألطفال	ذوي	اإلعاقة	ومعالجة	أوجه	

التفاوت	بين	املناطق	الريفية	والحضرية.	وقد	استخدم	التحالف	
نفوذه	للمشاركة	في	اجتماعات	الحكومة	ومجموعات	العمل	حول	

التعليم،	واستثمر	هذه	التجارب	لتوسيع	مشاركة	املجتمع	املدني	
ونفوذه	في	مالوي	بشكل	عام	وتعزيز	قدرته	على	الرصد	والتقييم.

 املصدر:	استناًدا	إلى	دراسة	الشراكة	الدولية	للميزانية:
 http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/

Civil-Society-Coalition-for-Quality-Basic-Education-Carries-
Out-Public-Expenditure-Tracking-Surveys-in-Malawi.pdf

مدرسة	مؤقتة	تحت	شجرة	في	ليلونجوي،	ماالوي.
الصورة	إهداء	من	كجيرستي	مو/	الحملة	العاملية	للتعليم.

املربع 15. تتبع التعهدات املقدمة 
إلى الشراكة العاملية للتعليم

كما	ورد	في	الوحدة	2،	فإن	الشراكة	العاملية	للتعليم	هي	
ممول	متعدد	األطراف	للتعليم	في	العديد	من	البلدان	النامية.	

وفي	عام	2014،	نظمت	الشراكة	العاملية	للتعليم	مؤتمًرا	
إلعالن	التبرعات	بهدف	تجديد	املوارد	للفترة	2018-2015 
وتم	التعهد	بما	مجموعه	28.5	مليار	دوالر	أمريكي	منها	26 
مليار	جاءت	من	27	من	حكومات	البلدان	النامية	التزمت	

بزيادة	اإلنفاق	على	التعليم،	وهو	ما	تجاوز	بكثير	الـ	16 
مليار	دوالر	كهدف	أولي	للشراكة	العاملية	للتعليم	للتعهدات	

املحلية.	وكجزٍء	من	هذه	االلتزامات	الرائعة	والطموحة:

● ● تعهدت	21	دولة	بأن	ميزانيات	التعليم	ستكون	مساوية	أو		
أكثر	من	20%	من	مجموع	امليزانية	الوطنية	بحلول	عام	2018.

● ● تعهدت	11	دولة	بزيادة	ميزانيات	التعليم.	

● ● تعهدت	12	دولة	بتخصيص	45%	على	األقل		
من	ميزانيات	التعليم	للتعليم	االبتدائي.

ويمكن	لتحالفات	املجتمع	املدني	والناشطين	لعب	دوٍر	مهٍم	في	
مراقبة	التعهدات	ومساءلة	الحكومات	حول	االلتزامات	التي	
قطعتها	عام	2014.	وعالوة	على	ذلك،	فإن	عدًدا	من	البلدان	
النامية	لم	تقدم	أية	تعهدات	للتجديد،	ولهذا	العمل	أهمية	
خاصة	في	الفترة	التي	تسبق	الحملة	املقبلة	لتجديد	موارد	

الشراكة	العاملية	للتعليم	في	عام	2017،	وستزود	الحملة	العاملية	
للتعليم	لتحالفات	املجتمع	املدني	باألدوات	واملوارد	لزيادة	أعمال	

املراقبة	واملناصرة	حول	التعهدات	للشراكة	من	أجل	التعليم.
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فهم السياق
قبل	الشروع	في	تتبع	امليزانية،	من	املهم	بالنسبة	لنشطاء	التعليم	
الوقوف	على	نوع	التتبع	الذين	يرغبون	في	القيام	به	وأين	يمكنهم	
ذلك	والبرامج	التي	تهم	منظمتهم	وعوامل	مثل	درجة	الالمركزية	

في	البالد	واملسؤوليات	على	مختلف	املستويات	والتحديات	
الرئيسية	ونقاط	القوة	الخاصة	للمنظمة	أو	الشبكة	للتعامل	

معها.	يهدف	التمرين	16	للمساعدة	في	هذه	العملية.

التمرين 16. فهم السياق: رسم خرائط مسؤوليات اإلنفاق على التعليم وتحديد القضايا

الهدف
	تحديد	املسؤول	عن	اإلنفاق	على	التعليم	على	مختلف	املستويات	والبدء	في	تحديد	القضايا.

النشاط
الخطوة 1: تحديد	هياكل	اإلنفاق	على	مختلف	املستويات	-	وضع	جدول	ملختلف	الوكاالت	املسؤولة	عن	إنفاق	ميزانية	التعليم	

وأدوارها.	هل	تشمل	املستوى	الوطني	وحتى	مستوى	املدرسة،	واملسؤول	عن	عمليات	النقل	واإلنفاق.	

القضايا التي تم تحديدهااملسؤوليةالدورالوكالةاملستوى
الوطني

اإلقليم

املنطقة

املدرسة

الخطوة 2: تحديد	القضايا	-	هل	هناك	قضية	معينة	أو	عقبة	في	النظام	عليك	استكشافها	كجزٍء	من	عملية	تتبع	ميزانيتك؟	
هل	تكافح	بعض	املناطق	في	إنفاق	مخصصاتها؟	هل	هناك	شائعات	عن	سوء	اإلدارة	أو	الفساد	في	وكالة	أو	منطقة	معينة؟	

تحديد	العقبات	أو	غيرها	من	القضايا	التي	تؤثر	على	اإلنفاق	على	التعليم	وإضافتها	إلى	الجدول.

خالل عملية تتبع ميزانيتك: يجب	استكشاف	هذه	األسئلة	بكثير	من	التفصيل	عند	الشروع	بعملية	تتبع	ميزانيتك.	للحصول	على	معلومات	حول	عمليات	اإلنفاق	
على	التعليم	والقضايا،	راجع	وثائق	ميزانية	الحكومة	أو	تقارير	مراجعة	الحسابات	والتحدث	إلى	مسؤولي	ميزانية	اإلقليم	أو	املنطقة	أو	وزارة	التعليم.	وقدرتك	على	
الوصول	إلى	البيانات	ذات	الصلة	تتوقف	على	ما	إذا	كان	لدى	الحكومة	سياسة	إعالمية	مفتوحة.	وإذ	تعذر	الوصول	إلى	املعلومات	التي	تحتاجها،	قد	تكون	الخطوة	

األولى	الضغط	على	الحكومة	لجعل	عملية	امليزانية	أكثر	شفافية.	وتعتمد	نواٍح	كثيرة	من	تتبع	امليزانية	على	بناء	العالقات،	بحيث	يتم	تقاسم	تلك	املعلومات	باستمرار.

تكييف التمرين ملالءمة ورشة العمل
● ● استخدام	خريطة	للقيام	بهذه	العملية	بطريقة	بصرية	وتشاركية.	اطلب	من	املشاركين	وضع	خريطة	كبيرة	للبلد	أو	املنطقة	وتحديد	مختلف	الوكاالت		

أو	األفراد	املسؤولين	عن	اإلنفاق.	يمكن	كذلك	وضع	املعلومات	عن	الروابط	بين	مختلف	الجهات	الفاعلة	والعقبات	على	الخريطة.

● ● 	من	ذلك،	يمكن	أن	تستخدم	مخطط	شاباتي	لتحديد	مختلف	الجهات	الفاعلة	املعنية	وعالقاتهم		
ً
بدال

مع	بعضهم	البعض	والقوة	النسبية	والعقبات	املوجودة	في	النظام.
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تتبع صرف األموال من املركز
بمجرد	إقرار	امليزانية،	تقوم	الخزينة	الوطنية	بصرف	
التمويل	إلى	الوزارة	أو	الدائرة	أو	الوكالة	املعنية،	وتتم	
التحويالت	على	شكل	دفعات	ربع	سنوية	أو	شهرية	من	

صندوق	اإليرادات	املركزية،	عن	طريق	أوامر	رسمية	)نماذج	
تفويض	حكومية(	تجيز	اإلفراج	عن	األموال	وتحديد	بنود	
امليزانية	التي	تقوم	على	أساسها	الوكالة	بصرف	النفقات.

وتسمى	فترة	الـ	12	شهرا	للميزانية	بالسنة	املالية،	ألنها	ال	تتطابق	
مع	التقويم	السنوي.	وخالل	السنة	املالية،	يقوم	موظف	

املحاسبة	أو	من	ينوب	عنه	بتسجيل	جميع	معامالت	اإليرادات	
والنفقات	التي	تنفذ	خالل	العام،	وتشكل	هذه	املعامالت	
املسجلة	أساس	امليزانية	وتقارير	املحاسبة	لذلك	العام.

	وفي	نهاية	السنة،	وبمجرد	تسجيل	جميع	املعامالت،	يقوم	
بإعداد	الحسابات	املالية	الختامية	للمنشأة،	وهذه	هي	

الطريقة	املتبعة	في	معظم	البلدان.	ويعتمد	تقييم	امليزانيات	
على	مستوى	الشفافية،	ومع	ذلك،	هناك	ممارسات	جيدة؛	
بحيث	تقوم	الحكومة	بنشر	تقارير	تدقيق	امليزانية،	ومن	

ثم	نشر	الحسابات	الختامية	في	تقرير	في	نهاية	العام.

وخالل	السنة،	يمكن	ملنظمات	املجتمع	املدني	أن	تساعد	املواطنين	
على	مساءلة	الحكومة	)على	جميع	املستويات(	من	خالل:

● ● تنظيم	جماعات	مناصرة	امليزانيات	املحلية	لفهم	ما	ينبغي		
وصوله	من	مخصصات	ملنطقتهم	املحلية	أو	املدرسة.

● ● قياس	أثر	مخصصات	امليزانية	واالستفادة	منها.	

● ● تعميم	النتائج	خالل	دورة	امليزانية	)وليس	فقط	في	نهاية		
التدقيق(	من	خالل	التواصل	مع	السلطات	ومقدمي	الخدمات.

في	مرحلة	التدقيق،	يمكن	ملنظمات	املجتمع	املدني	أن	تساعد	
على	التأكد	من	أن	األموال	قد	ُصرفت	على	النحو	املخطط	له	من	
خالل	دراسة	تقارير	مراجعة	الحسابات	وتحديد	مجاالت	تدني	
مستوى	اإلنفاق	)حسب	البرامج	أو	عبر	النظام	أو	جغرافًيا(.

دراسة الحالة رقم 12. تتبع امليزانية 
كأداة للتصدي للفساد في مالوي

يعني	النظام	الالمركزي	في	مالوي	صرف	األموال	للتعليم	األسا�ضي	
من	الخزينة	الوطنية	مباشرة	وتوزيعها	حسب	تقديرات	مديري	
املناطق	التعليمية.	وفي	حالة	عدم	وجود	قانون	حق	الحصول	
على	املعلومات	حول	استخدام	هذه	األموال،	يعمل	تحالف	

املجتمع	املدني	للتعليم	مع	الجهات	الحكومية	ومنظمات	مثل	
البنك	الدولي	واليونيسيف	للوصول	إلى	معلومات	أكثر	دقة،	
ويترجم	امليزانيات	الوطنية	واملحلية	من	اإلنجليزية	إلى	لغة	

الشيشيوا،	مما	يجعل	محتواها	متوفًرا،	ومن	ثم	يتم	توزيعها	
على	املستوى	املحلي.	ويحظى	التحالف	بتاريٍخ	طويٍل	من	تتبع	

ميزانيات	التعليم	واإلنفاق	)راجع	دراسة	الحالة	رقم	11(.

ففي	عام	2011،	عمل	التحالف	مع	الجماعات	املحلية	لتتبع	
ميزانية	التعليم	للقيام	باستطالعات	للرأي	كشفت	اختفاء	5 
ماليين	كواشا	مالوية	)11500	دوالر	أمريكي	في	ذلك	الوقت(	
من	صندوق	التعليم	في	منطقة	شيتيبا،	وتم	رفع	القضية	إلى	
الحاكم	اإلداري	الذي	ادعى	إعادة	توجيه	األموال	إلى	مكتب	
الصحة	–	وتبين	عدم	صحة	هذا	االدعاء.	وقم	التحالف	

التماًسا	للجنة	الحكم	املحلي	حول	سوء	استخدام	األموال،	
وعندها	ارتأى	الوزير	تسديد	األموال	املفقودة	إلى	املدارس	
وتنحية	الحاكم	املحلي	من	منصبه،	وتولى	التحالف	ضمان	

تحويل	األموال	لصالح	الطالب	)وعددهم	60000(	في	شيتيبا.

ملزيٍد	من	املعلومات	حول	تحالف	املجتمع	املدني	
www.csecmw.org	:الرابط	زيارة	ُيرجى	للتعليم،
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تتبع اإلنفاق خالل النظام
يتم	معظم	اإلنفاق	على	التعليم	على	املستوى	دون	الوطني.	ومع	

زيادة	الالمركزية	في	ميزانيات	التعليم،	تتجه	املزيد	من	الدول	نحو	
التحويالت	املالية	من	املستوى	الوطني	إلى	املقاطعات	واملناطق	
واملحليات	أو	على	مستوى	املدرسة.	ومع	ذلك،	ال	تصل	هذه	
التمويالت	إلى	املدارس	املستهدفة،	لذا،	فتتبع	نظام	يتضمن	
معرفة	مصير	األموال	وبالتالي	فضح	الفساد	اإلداري	أو	املالي.

وقد	يكون	هناك	نوٌع	من	الفساد،	ولكن	قد	يكون	أيًضا	عدم	
القدرة	لدى	الجهات	الحكومية	على	إنفاق	املوارد	املتاحة	على	نحو	
ال	أو	رداءة	نظام	ميزانية	أو	غيرها	من	املشكالت	الفنية.	فعلى	 فعَّ

سبيل	املثال،	قد	ال	يكون	الغرض	املقصود	من	تمويالت	معينة	من	
امليزانية	واضًحا،	وكذلك	ضعف	نظام	تقارير	مراقبة	تدفق	اإلنفاق،	

فعدم	وجود	هذه	القدرات	داخل	الوزارة	أو	على	املستوى	املحلي	
يعني	تخصيص	ميزانية	كاملة	دون	إنفاقها؛	وهذا	يمكن	أن	يحدث	
ألسباب	مختلفة	–	عدم	القدرة	على	إدارة	املشروع	أو	عدم	كفاية	
املوظفين	لتقديم	خدمة	معينة.	فقد	تتوفر	األموال	لشراء	الكتب	
املدرسية	ولكن	إجراءات	الشراء	قد	تكون	طويلة	جًدا،	أو	أن	يكون	
	في	سالسل	التوريد	تعيق	اإلنفاق؛	لذلك	يستحيل	

ٌ
هناك	ضعف

إنفاق	األموال	املخصصة	ألنها	موقوتة	اإلنفاق،	وقد	يجري	إعادة	
األموال	غير	املنفقة	إلى	الخزينة	الوطنية	في	نهاية	السنة	املالية؛	
مما	يؤدي	إلى	تخصيص	تمويل	أقل	في	دورة	امليزانية	القادمة.

وتشير	الدالئل	إلى	أن	االنحراف	بين	نفقات	امليزانية	املخطط	لها	
والفعلية	قد	يكون	أحد	األسباب	التي	أدت	إلى	ضعف	العالقة	

السببية	بين	اإلنفاق	على	املدخالت	املدرسية	والنتائج/املخرجات	
ذات	الصلة.	فعملية	التتبع	النوعية	تتطلب	إشراك	ثالثة	

مستويات:	تحليل	املخصصات	الوطنية	وتحديد	إلى	أي	مدى	
يتم	صرفها	خالل	النظام	إلى	املستوى	التالي	)على	سبيل	املثال	

املناطق/األقاليم/الدولة(	ورصد	اإلنجاز	على	مستوى	املدرسة.	
فعلى	املستوى	الوطني،	يعد	االنخراط	املباشر	مع	الحكومة	

وصناع	السياسة	وضمان	توفر	املعلومات	الدقيقة	املحدثة	حول	
مستويات	التمويل	التي	يتعين	أن	تتدفق	خالل	النظام	وكذلك	

املعلومات	حول	توقيتات	املصروفات	ومكان	إنفاقها	أموًرا	بالغة	
األهمية،	ويمكن	متابعتها	على	مستوى	املنطقة	عبر	االنخراط	مع	

مكتب	التربية	والتعليم	في	املنطقة	واالستفسار	عن	مبالغ	التمويل	
التي	وصلت	للمدارس.	وقد	ال	يتم	استخدام	كميات	ضخمة	

من	األموال	بسبب	تأخير	الصرف،	مما	يترك	الحكومات	املحلية	
أمام	إطار	زمني	قصير	جًدا	لتنفيذ	صرف	األموال	والتي	تعاد	إلى	
الخزينة.	وفي	حال	عدم	القدرة	على	تلبية	املواعيد	املحددة،	فقد	

يخسرون	التمويل	تماًما	في	العام	املقبل؛	لذا،	يجب	املحافظة	على	
تدفق	األموال	بسالسة	ومعالجة	النزف	والعقبات	أمام	صرفها.

	وفي	بعض	البلدان،	تجد	بعض	املناطق	واألحياء	الفقيرة	صعوبة	
في	إنفاق	املبلغ	املخصص	بالكامل.	على	سبيل	املثال،	ارتفعت	

حصة	اإلنفاق	لكل	تلميذ	في	الهند	كجزٍء	من	التزام	متجدٍد	للتعليم	
االبتدائي،	ولكن	بعض	أفقر	املناطق	لم	تكن	قادرة	على	إنفاق	

املال.	ففي	والية	بيهار،	من	أفقر	واليات	الهند،	ارتفع	اإلنفاق	لكل	
تلميذ	بنسبة	27%	بين	عامّي	2012/2011	و2013/2012	مقارنة	
مع	املعدل	الوطني	البالغ	5%	خالل	نفس	الفترة.	ومع	ذلك،	صرفت	

بيهار	فقط	38%	من	مخصصاتها	في	2012/2011	مقارنة	مع	املعدل	
الوطني	البالغ	62%	)مركز	مبادرة	املساءلة	لبحوث	السياسات،	

2010(.	في	2013-2014	بباكستان،	تركت	منطقة	بنجاب	ما	يقدر	
بـ	9-13%	من	األموال	دون	صرفها،	في	حين	تركت	السند	ما	يقرب	
من	25%	من	األموال	دون	صرفها.	هذه	بعض	األمثلة	التي	تبين	

أهمية	املجتمع	املدني	في	مراقبة	تدفق	األموال	وتحديد	االختناقات	

وتصحيح	أي	أخطاء	أو	تناقضات	في	اإلنفاق	وتقديم	االلتزامات.
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إن	ضمان	صرف	األموال	من	املستوى	الوطني	إلى	املحلي	
ُيعد	دوًرا	حيوًيا	ملنظمات	املجتمع	املدني.	وفي	البلدان	التي	

يتم	فيها	اتخاذ	القرارات	حول	ميزانيات	التعليم	على	مستوى	
املناطق	)والية	أو	إقليم(،	يجب	التركيز	على	تتبع	اإلنفاق	

حتى	أدنى	مستوى،	واإليرادات	التي	يتم	جمعها	على	املستوى	
الوطني	تعد	عامل	نمو	في	مخصصات	امليزانية	العامة.

وعلى	الناشطين	تتبع	األموال	املخصصة	على	مستوى	الدولة،	
من	خالل	التحويالت	من	الدولة	إلى	الهيئات	املحلية.	ويمكن	أن	

يؤدي	عدم	وجود	الشفافية	إلى	إحباط	محاوالت	تتبع	األموال	على	
	عن	اختالف	املعلومات	من	منطقة	إلى	

ً
مستوى	املناطق	فضال

أخرى؛	فمساحة	التتبع	واملشاركة	في	صنع	القرار	على	املستوى	دون	
الوطني	هو	دوٌر	مهٌم	لناشطي	التعليم	)الشراكة	الدولية	للميزانية(.

كما	ينبغي	اإلشارة	إلى	أن	بعض	البلدان	تحدد	النفقات	
بعد	إقرار	امليزانية،	ألن	امليزانية	توفر	بعض	األموال	مباشرة	
للمشرعين	أو	البرملان	الذين	يخصصون	األموال	لدوائرهم	

االنتخابية	)صناديق	الدوائر	االنتخابية(،	مما	يؤدي	إلى	مشاكل	
كبرى	-	ليس	أقلها	خرق	دور	النواب	كمشرعين	ومشرفين	

على	امليزانية،	وهنا	يأتي	دور	املجتمع	املدني	لتتبع	كيف	يتم	
تخصيص	هذه	األموال	وصرفها	)فان	زيل،	2010(.

وباختصار،	من	خالل	املشاركة	في	عملية	امليزانية	
خالل	مراحل	تنفيذها،	يمكن	للمجتمع	املدني	أن	

يحدد	العقبات	ويثري	تدخالت	املناصرة.

دراسة الحالة رقم 13. تحسين أوضاع 
املعلمين في املناطق النائية من جامبيا

في	عام	2012،	تبين	التحاد	املعلمين	)GTU(	واتحاد	االئتمان	
للمعلمين	)GTUCCU(	في	جامبيا	أن	املعلمين	يواجهون	
صعوبة	في	السفر	من	املناطق	الريفية	الستالم	رواتبهم	
من	البنوك،	مما	يهدر	الوقت	وأليام	عدة	من	التعليم	
وفقدانهم	للحافز	والتردد	في	العمل	في	املناطق	النائية.

 GTUCCU	إلشراك	والحكومة	GTU	الـ	بين	املناقشات	وأدت	
في	تسهيل	دفع	رواتبهم	في	الوقت	املحدد	والتمويل	املسبق	

للرواتب	وقد	ساعد	هذا	في	كشف	التناقضات	في	النظام	وبروز	

فضيحة	ما	يسمى	“املعلم	الشبح”	غير	املوجود	الذي	يتلقى	
رواتب	فعلية،	كما	قدم	GTUCCU	خطة	لتوصيل	املعلمين	
على	الدراجات	النارية	كوسيلة	أكثر	أمًنا	من	وسائل	النقل	

وتمكين	املعلمين	من	الوصول	إلى	املناطق	النائية	بطريقة	أكثر	
كفاءة،	مما	أدى	إلى	خفض	نسب	الغياب،	وأصبح	املعلمون	
أكثر	حماًسا	لقبول	وظائف	شاغرة	في	املدارس	النائية	جًدا.	
يوضح	هذا	املثال	أيًضا	دور	املجتمع	املدني	ونقابات	املعلمين	
في	الرصد	والحوار	حول	ميزانية	التعليم	على	املستوى	املحلي.

املصدر:	الدولية	للتربية	)2015(	تقييم	املعلمين:	وجهات	
http://download.ei-ie.org/	الدراسية	الفصول	من	نظر

Docs/WebDepot/EI_EFA_Assessment_2015.pdf
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4- تتبع امليزانية على مستوى املدارس
على	املستوى	املحلي،	تكمن	األولوية	الرئيسية	

ملنظمات	املجتمع	املدني	في	تتبع	ميزانيات	التعليم	
ملعرفة	وصول	التمويل	فعلًيا	لكل	مدرسة.

وعلى	مستوى	املدرسة	أيًضا،	يمكن	القيام	بنفس	العملية:	التحقق	
من	وصول	التمويل	ومقداره	وموعده،	وما	إذا	كان	ذلك	متسًقا	
مع	املعلومات	التي	تم	جمعها	على	مستوى	املنطقة.	ولألسف،	في	
كثيٍر	من	الحاالت،	ال	تتلقى	املدارس	تمويلها	حتى	منتصف	العام	

األكاديمي؛	بسبب	بطء	الصرف،	وهو	ما	يعني	حرمان	املدارس	من	
املال	لجزء	كبير	من	السنة	الدراسية	ومن	ثم	عليها	وبصورة	مفاجئة	
إنفاق	التمويالت	وبسرعة	كبيرة؛	حيث	ال	تكون	قادرة	على	إنفاقها	

بشكل	مناسب	أو	استيعاب	كل	�ضيء.	وفي	هذه	الحالة،	سيكون	على	
املناصرة	املساعدة	في	جعل	هذه	العملية	أكثر	سالسة	وسرعة.

ويمكن	لبناء	قدرات	لجان	اإلدارة	ومجالس	اآلباء	واملعلمين	لفهم	
امليزانيات	والتخطيط	يمكن	أن	يساعد	حًقا،	كما	يمكن	نشر	

ميزانيات	املدارس	على	لوحة	اإلعالنات.	ويجب	أن	تكون	منظمات	
املجتمع	املدني	أول	من	يدين	الفساد	مثل	فضائح	رواتب	“املعلم	

الشبح”	وأن	تكون	مستعدة	لدعم	تحويل	املسؤولين	ومديري	
املدارس	الفاسدين	إلى	املحكمة.	وكلما	تعمق	التدقيق	املستقل	

ا؛	لذا،	يجب	
ً
للميزانية،	سيسهل	وصول	التمويالت	وستحدث	فارق

محاربة	الفساد	واملطالبة	باملزيد	من	مخصصات	امليزانية،	حينما	
تخفق	الحكومات	في	تحقيق	أهداف	اإلنفاق	على	التعليم.

دراسة الحالة رقم 14. الرقابة 
االجتماعية في جواتيماال

في	عام	2002،	أطلقت	حملة	البحوث	واملناصرة	في	جواتيماال	
الحملة	الوطنية	الكبرى	للتعليم	والعمل	مع	77	تحالًفا	

من	املنظمات	غير	الحكومية،	وقامت	بإجراء	استطالعات	
للرأي	وعمليات	املراجعة	االجتماعية	التي	تركز	على	املجتمع	
ملراقبة	تنفيذ	برامج	املدارس	االبتدائية	العامة،	وال	سّيما	
البرامج	التي	تقدم	الوجبات	املجانية	والكتب	املدرسية.

وتم	أخذ	العينات	العلمية	لتحديد	املدارس	واستهدفت	
االستطالعات	مديري	املدارس	واملعلمين	وأولياء	األمور	والطلبة	

حول	قضايا	مثل	توفر	وجبات	الطعام	والكتب	املدرسية	
املجانية	وكفاية	امليزانيات	لهذه	البرامج	ومستوى	رضاهم	عن	

البرامج.	وكشفت	االستطالعات	نتائج	مذهلة	تساعد	على	
تفسير	افتقار	البالد	لسياسات	تحسين	التعليم.	على	سبيل	
املثال،	وجد	أحد	االستطالعات	أن	ما	يقرب	من	80%	من	

مديري	املدارس	لم	يكونوا	على	علم	ببرنامج	الوجبة	مجانية	وأن	
75%	من	املدارس	ال	تتلقى	الكتب	املدرسية	لجميع	الطالب.

فصول	دراسية	بحالة	سيئة	في	هايتي.
الصورة	إهداء	من	كجيرستي	مو/	الحملة	العاملية	للتعليم.
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نصائح لتتبع امليزانية
يمكن	تتبع	امليزانية	على	مستوى	املدرسة	للتحقق	ما	إذا	كانت	

نفقت	وفًقا	للخطة	
ُ
األموال	املخصصة	قد	وصلت	إلى	املدرسة،	وأ

وتحديد	املساهمات	املالية	التي	قدمها	أولياء	األمور	وغيرهم.

ومن	الناحية	املثالية،	ينبغي	أن	يتم	ذلك	بطريقة	تشاركية	مع	
اآلباء	واألمهات	واألطفال	وغيرهم	من	األطراف	املعنية.	وفيما	يلي	
مخطط	بسيط	للمنهجية	وقائمة	أسئلة	يتوجب	اإلجابة	عليها.31

دراسة الحالة رقم 15. بنجالديش: تدريب 
محللي امليزانية على املستوى املحلي

انخرطت	أكشن	أيد	بنجالديش	بعمل	امليزانية	منذ	عام	2001،	
داعمة	جماعات	مراقبة	املدارس	لتطوير	الخطط	الدراسية	
وميزانيات	بديلة	وبناء	الروابط	مع	الحكومة	لتلبية	طلبات	

املجموعات.	وتتضمن	ميزانية	املدارس	املدخالت	املالية	وغير	
املالية،	مثل	املعلمين	والكتب	املدرسية.	وبهذه	الطريقة،	تصبح	
املجتمعات	املحلية	قادرة	على	مناقشة	هذه	املدخالت،	وتكون	
ميزانية	املدرسة	صغيرة	جًدا،	تتكون	أساًسا	من	األموال	التي	
تم	جمعها	من	اآلباء	وتنفق	على	مدخالت	إضافية	للمدرسة،	

كحراس	األمن	والحدائق	املدرسية	وصيانة	املباني،	ومن	ثم	قد	
تعني	امليزانية	ببساطة	ما	تم	إنفاقه	على	مستوى	املدرسة.

	وقد	جرى	تنفيذ	املشروع	بدعم	من	محللين	محليين	للميزانية	تم	
تدريبهم	على	تحليل	امليزانية،	والروابط	بين	املدرسة	وامليزانيات	

الوطنية	وسياسة	التعليم،	بدءا	من	تحليل	ميزانية	األسرة	
)امليزانيات	اليومية(	املحلية	والعمل	مع	أفراد	املجتمع	لدراسة	

أصول	املدرسة	)جودة	املباني	واملدرسين	وحجم	الفصول	
الدراسية،	وعدد	ساعات	التدريس،	إلى	آخره(،	وأعقب	ذلك	

عملية	وضع	تصور	لتمكين	األطراف	ذات	العالقة	من	وصف	
املدرسة	التي	يحلمون	بها،	من	خالل	املقارنة	بين	األصول	

الحالية	واملدخالت	الالزمة	وتحديد	النقص	ووضع	الخطط	
الالزمة	لسد	الثغرات	وإعداد	خطط	سنوية	واملطالبة	بامليزانية	

من	مجموعات	مراقبة	املدارس	املحلية	والحكومة	الوطنية.

وحقق	املشروع	مستويات	متفاوتة	من	النجاح،	كإحياء	لجنة	
اإلدارة	املدرسية	ومشاركة	أكبر	لألهالي	في	املدارس	وتوثيق	

الروابط	بين	اآلباء	واملعلمين،	وأصبح	أولياء	األمور	أكثر	دعًما	
للمعلمين	وفهًما	ملهارتهم	ومعرفتهم	والتزاماتهم	إزاء	التعليم.	
وبات	هناك	وعي	أكبر	للرابط	بين	دفع	الضرائب	والحق	في	
التعليم	كما	يوضح	هذا	االقتباس:	“نحن	ندفع	الضرائب	
للحكومة	وضرائب	إضافية	من	خالل	شراء	الضروريات	

اليومية،	ولكن	الحكومة	ال	تهتم	بحقنا	في	التعليم...	نحن	ال	
نريد	الكثير،	ولكن	الحكومة	ال	تفي	باملتطلبات	األساسية...	

على	الحكومة	أن	تضمن	التعليم	االبتدائي	للجميع.”	ومع	ذلك،	
يوضح	مثال	مدرسة	Chitmorom	القيود	املفروضة	على	هذا	

النهج،	حيث	رفضت	الحكومة	تعيين	اثنين	من	املعلمين.

املصدر:	أكشن	أيد	الدولية

31	للتعمق	أكثر	في	وصف	كيفية	تنفيذ	تتبع	ميزانية	املدرسة،	راجع	رابطة	آسيا	وجنوب	املحيط	الهادي	للتعليم	األسا�ضي	وتعليم	الكبار	2010.
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تكلفة التعليم “املجاني”
غالًبا	ما	يتوقع	من	اآلباء	تقديم	مساهمات	مالية	مهمة	نحو	

تعليم	أبنائهم.	وتشمل	الرسوم	املباشرة	وغير	املباشرة	ورسوم	
القبول	ومساهمات	مجالس	اآلباء	ولجان	اإلدارة	املدرسية	
ورسوم	الكتب	الدراسية	ورسوم	االمتحان	ورسوم	صيانة	
املدارس	ورسوم	املكتبة	وتكاليف	السفر	والزّي	املدر�ضي	

ووجبات	الطعام،	والتي	قد	تحد	جميعها	من	التحاق	األطفال	
من	األسر	الفقيرة.	وعند	النظر	في	ميزانية	املدرسة،	من	املهم	
حساب	التكاليف	التي	يتحملها	أولياء	األمور	ألن	لها	تأثيٌر	كبيٌر	

على	الحق	في	التعليم،	وال	سّيما	األطفال	األكثر	فقًرا.32

32	لالطالع	على	دراسة	تفصيلية	للمساعدة	في	تحديد	التكاليف	املباشرة	وغير	املباشرة	للتعليم	بالنسبة	لآلباء،	راجع	أكشن	أيد	الدولية	عام	2011.

املربع 16. منهجية تتبع امليزانية 
على مستوى املدرسة:

تشكيل	فريق	تتبع	امليزانية	ويشمل	أولياء	األمور	-	1
واألطراف	املعنية	وذوي	مهارات	تتبع	امليزانية	

ومعرفة	بامليزانية	التي	يتم	تتبعها.

الجهات	الواجب	مخاطبتها،	ويمكن	أن	تشمل	العينة	-	2
الرئيسية	األطفال	واآلباء	واملعلمين	ومجالس	اآلباء	
ولجان	اإلدارة	املدرسية	وموظفي	املنطقة	التعليمية	

ومسؤولي	الحكومات	املحلية،	إلى	آخره

استخدام	مزيًجا	من	نهج	جمع	البيانات	-	3
للحصول	على	املعلومات:

● ● مراجعة	األدبيات	-	وثائق	امليزانية	الرئيسية		
والخطط	املتعلقة	باملدرسة.

● ● املقابالت	-	مع	مدير	املدرسة	ومن	لديه	معلومات		
حول	ميزانية	املدرسة	والنفقات.

● ● املسح	-	تصميم	وتنفيذ	مسح	بسيط	لجمع	املعلومات		
عن	مرافق	املدرسة	واملعلمين	والطالب	وامليزانية	واإلنفاق	

واملساهمات	املقدمة	من	قبل	اآلباء،	إلى	آخره

● ● مناقشات	مجموعة	التركيز	-	مجموعة	من		
األطراف	املعنية	الستكشاف	قضية	معينة	تتعلق	

بتخصيص	ميزانية	املدرسة	واإلنفاق.

● ● ورش	العمل	-	مجموعة	من	األطراف	املعنية	الستكشاف		
قضية	معينة	تتعلق	بتخصيص	ميزانية	املدرسة	واإلنفاق.

التحقق	من	النتائج	ومشاركتها	مع	األطراف	املعنية.-	4

تقرير	ما	يجب	القيام	به	مع	األطراف	املعنية.-	5

أسئلة لتتبع ميزانية املدرسة
● ● ما	هي	ميزانية	التعليم	الحكومية	املخصصة	للمدرسة؟	

● ● هل	تلقت	املدرسة	املخصصات	الحكومية	للميزانية؟	

● ● ما	هي	مصادر	التمويل	األخرى	التي	تلقتها	املدرسة؟	

● ● ما	هي	األموال	التي	أنفقت	حتى	اآلن؟	وعلى	أية	بنود؟	

● ● هل	قامت	املدرسة	بإعداد	الخطة	السنوية؟		
نفق	وفًقا	للخطة؟

ُ
هل	كانت	األموال	ت

● ● 	ال	تغطيها	موارد	الحكومة؟	على	سبيل		
ً
هل	تنفق	املدرسة	أمواال

املثال،	لتوليد	الكهرباء	وحارس	األمن	واملياه	وطباعة	أوراق	
االمتحانات؟	إذا	كان	األمر	كذلك،	من	أين	تأتي	هذه	األموال؟

● ● ما	هو	املتوقع	بشأن	مساهمة	اآلباء	في	تكاليف	التعليم؟	
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التمرين 17. التخطيط لتتبع امليزانية
الهدف

التحضير	لتتبع	امليزانية:	تحديد	أهداف	تتبع	امليزانية	وتحديد	
الشركاء	وجمع	معلومات	امليزانية	واتخاذ	قرار	بشأن	املنهجية.

إذا	كنت	تفكر	بممارسة	تمرين	تتبع	امليزانية،	فيجب	تحديد	ما	تريد	القيام	
به	واألسباب	واملشكالت	التي	تسعى	ملعالجتها	وعلى	أية	مستويات.

النشاط
الخطوة 1: اختر فريق تعقب امليزانية	–	تشكيل	فريق	

مكون	من	خبراء	تتبع	امليزانية	واألطراف	املعنية.

الخطوة 2: جمع وثائق امليزانية من مصادر موثوقة	–	وثائق	امليزانية	الوطنية	
واملحلية	لتحديد	القضايا	الرئيسية	وتحديد	أهداف	تتبع	امليزانية	والتركيز.

الخطوة 3: تحديد القضية	–	بناًء	على	التحليل	السابق	لإلنفاق	على	
التعليم	في	بلدك،	ما	هي	املشكلة	برأيك؟	هل	هي	نقص	اإلنفاق	على	

مجاالت	رئيسية	أم	التوزيع	غير	العادل	لألموال	والتأخير	في	املدفوعات	
أو	عدم	وصول	األموال	للمدارس	املحلية	على	سبيل	املثال؟

الخطوة 4: تحديد أهداف تتبع امليزانية	–	يجب	تحديد	سبب	التتبع	وكيفية	
استخدام	األدلة،	وما	الذي	تؤيد	معرفته؟	وما	الذي	نريد	تغييره	نتيجة	التتبع؟	
هل	تأمل	في	فضح	الفساد	والقضاء	عليه	في	منطقة	معينة،	على	سبيل	املثال؟	

هل	يتم	استخدام	التحليل	من	أجل	املناصرة	مع	الحكومة،	أو	رفع	مستوى	
الوعي	العام	أو	لتعبئة	املجتمعات	املحلية	بشأن	حقوقهم	في	التعليم؟

الخطوة 5: التركيز على تتبع امليزانية–	هناك	عدة	
نقاط	للبدء	بتتبع	امليزانية،	فمثال:

● ● الفئة	السكانية	-	على	سبيل	املثال	التركيز	على	منطقة		
جغرافية	محددة،	الفتيات	أو	األطفال	ذوي	اإلعاقة.

● ● برنامج	حكومي	-	على	سبيل	املثال	برنامج	التعليم	في	مرحلة	الطفولة	املبكرة.	

● ● قضية	-	على	سبيل	املثال	فيروس	نقص	املناعة	البشرية	واإليدز.	

● ● استخدام	وثائق	السياسات	كمعيار	-	على	سبيل		
املثال	استراتيجية	الحد	من	الفقر.

الخطوة 6: تحديد مستوى للعمل–	هل	تعمل	على	املستوى	املحلي	أو	
اإلقليمي	أو	الوطني	)أو	مزيج	من	املستويات	الثالثة(؟	على	املستوى	الوطني،	
قد	ترغب	في	القيام	بتتبع	ميزانية	قطاع	فرعي	مثل	التعليم	االبتدائي.	على	
مستوى	املقاطعة،	قد	تنطوي	العملية	على	تتبع	إنفاق	األموال	في	الوقت	

املحدد	وفًقا	للخطة	املوضوعة.	وعلى	املستوى	املحلي،	قد	ترغب	في	معرفة	
وصول	األموال	للمدارس	وإنفاقها	على	النحو	املنصوص	عليه	في	امليزانية.

الخطوة 7: تحديد الشركاء املحتملين	–	العمل	بالتعاون	مع	اآلخرين	
ونقاط	قوة	منظمتكم؟	هل	تحتاج	للعمل	مع	اآلخرين	من	ذوي	املهارات	
أو	اتصاالت	أفضل؟	سيكون	من	املفيد	التعاون	مع	املنظمات	التي	تقوم	

بعمل	مماثل	في	أجزاء	مختلفة	من	البالد	أو	على	مختلف	املستويات	
)املحلية	واإلقليمية	والوطنية(؟	واستناًدا	إلى	إجاباتك،	ما	هي	املنظمات	

التي	ترغب	في	الدخول	في	شراكة	معها	وكيف	سيتم	االتصال	بها؟

الخطوة 8: تصميم منهجية تتبع امليزانية	–	تعتمد	منهجية	تتبع	امليزانية	
على	األهداف	ونوع	املعلومات	املطلوبة	ومستوى	الوصول	إلى	وثائق	

امليزانية	والبيانات	واستعداد	الحكومة	لتبادل	البيانات	وتوافر	مصادر	
ال	للميزانية؛	 بديلة	للمعلومات.	ويجب	تنويع	املنهجية	لتحقيق	تتبع	فعَّ
بما	في	ذلك:	مراجعة	الوثائق	واملقابالت	مع	مصادر	املعلومات	الرئيسية	

والدراسات	االستقصائية	ومناقشات	جماعية	مركزة	واملالحظات.

وأنت	اآلن	على	استعداد	لبدء	عملية	التتبع:	جمع	وتحليل	والتحقق	
من	البيانات	ونشر	النتائج	لألطراف	املعنية	واالتفاق	على	الخطوات	

املقبلة،	واستخدام	نتائج	البحوث	كجزء	من	عملية	املناصرة.

ُيرجى	االطالع	على	اإلطار	16	للحصول	على	تفاصيل	كيفية	
تنفيذ	عملية	تتبع	امليزانية	على	مستوى	املدرسة.

ملزيٍد	من	املعلومات	حول	تنفيذ	تتبع	ميزانية	التعليم:

● ● 	أدوات	رصد	التعليم	وحزمة	موارد	بحوث	ورصد	التعليم	للجميع،	الجزء	3،		
تتبع	امليزانية،	رابطة	آسيا	وجنوب	املحيط	الهادي	للتعليم	األسا�ضي	وتعليم	

p. http://www.aspbae.org/sites/default/ ،2010	،ASPBAE	،الكبار
.files/pdf/EdWatch%20Tool%20Kit_3_Budget%20Tracking.pdf

تكييف التمرين ملالءمة ورشة العمل
● ● من	غير	املحتمل	تنفيذ	العملية	في	ورشة	عمل.	ومع	ذلك،		

وفي	حال	توافر	األشخاص	املناسبين	والوقت	الكافي،	
يمكن	أن	تعمل	على	عدد	من	الخطوات	أعاله.

● ● ينبغي	أن	يعمل	املشاركون	في	مجموعات،	ثم	طرح	ردود	الفعل		
على	املناقشات	في	الجلسات	العامة،	وتحديد	التحضير	

املطلوب	قبل	الشروع	في	عملية	تتبع	امليزانية.
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الوحدة 6: وضع األمور مًعا: وضع خطة املناصرة

ملخص:
يساعد	وضع	خطة	واضحة	للمناصرة	مع	األهداف	والغايات	طويلة	األجل	على	ضمان	استراتيجية	

واستهداف	العمل	الدعوي	وتعظيم	أثر	الجهود	املحلية	للتمويل.

وفي	هذه	الوحدة،	سيتم	مناقشة	دورة	تخطيط	املناصرة	التي	تغطي	املراحل	التالية:

دورة تخطيط املناصرة

بنهاية هذه الوحدة، ستتمكنون من:
●● تحديد	مجال	التركيز	وتحديد	القضايا	الرئيسية	للمناصرة	بشأن	التمويل	املحلي	للتعليم	

●● تحديد	األسباب	واآلثار	والحلول	املمكنة	للقضية	املختارة	

●● تحديد	هدف	املناصرة	

●● تحديد	األهداف	الذكية	

●● التعرف	على	األشخاص	محط	التأثير	والحلفاء	

●● فهم	فرص	املشاركة	في	عملية	امليزانية	

●● 	)SWOT(	والتهديدات	والفرص	والضعف	القوة	نقاط	بتحليل	القيام

●● تحديد	رسالة	املناصرة	

●● اختيار	التكتيكات	والبدء	بخطط	العمل	

ويهدف	هذا	النموذج	ليكون	بمثابة	مقدمة	لعملية	التخطيط	للمناصرة	وشرح	مرحلة	من	املراحل	

،	واعتماًدا	على	مستوى	خبراتكم،	يجب	االستفادة	
ً
األساسية	في	هذه	العملية.	ومع	ذلك،	فهو	ليس	شامال

	عن	ذلك،	من	األهمية	بمكان	مراجعة	
ً
من	مجموعة	أدوات	التخطيط	للمناصرة	في	نهاية	الوحدة.	وفضال

خطوات	دورة	املناصرة	لتحديث	بعض	املجاالت	والتقدم	في	التخطيط.

تحديد القضاياتصميم خطة املناصرة

التحليل

وضع الغابات

تحديد األهداف
تحديد ا��لفاء

�عر�ف الرسالة 

اختيار األدوات 

التخطيط للرصد 
والتقييم





1- تحديد القضية وفهمها

تساعد	وحدات	هذا	الدليل	على	تحديد	قضايا	تمويل	
التعليم	املحلية	التي	ترغبون	بمتابعتها،	فقد	تكون	واحدة	من	
قضايا	“4Ss”	أي	زيادة	الحصة	والحجم	والحساسية	والوعي	
والتدقيق	أو	موضوع	متعلق	بالتحديات	التي	يواجهها	بلدكم	

أو	مجاالت	التركيز	ملنظمتكم.	هذا	القسم	يساعد	على	مناقشة	

ذلك	بالتفصيل	وتحديد	مجال	تركيز	املناصرة؛	بما	في	ذلك	
من	خالل	البدء	في	تحليل:	ملاذا	وكيف	سيتم	ذلك	مع	تركيز	

منظمتكم	والقدرات	والبيئة	الوطنية	الذي	تعمل	فيه.

التمرين 18. تحديد مجال التركيز والقضايا الرئيسية
الهدف

تحديد	املجاالت	ذات	األولوية	للمنظمة	والقضايا	الرئيسية	للمناصرة	بشأن	التمويل	املحلي	للتعليم.

النشاط
الخطوة 1: بناًء	على	العمل	الذي	قمتم	به	حتى	اآلن،	ُيرجى	ملء	الجدول	أدناه	حول	القضايا	الرئيسية	ذات	الصلة	بمنظمتكم.

الخطوة 2: بعد	االنتهاء	من	الجدول،	يجب	تحديد	مجال	التمويل	املحلي	للتركيز	عليه	في	أعمال	املناصرة؟

مجال التركيز

ما هي القضايا 
الرئيسية )إن وجدت( 
املتعلقة بهذا املجال؟

هل تعملون بالفعل 
على هذا املجال؟ 

كيف؟ أي نوع 
من العمل؟ ماذا 

تعرف بالفعل؟

املجال األكثر أهمية في 
السياق الخاص بكم؟ 

التصنيف من 6-1 
)1 = األكثر أهمية(.

بناًء على إجاباتكم 
حتى اآلن، هل هذا 

هو أحد املجاالت 
ذات األولوية للعمل 

في بلدكم؟ إذا كان 
األمر كذلك، ملاذا؟

حصة	امليزانية	-	فهم	ميزانية	بلدكم	واملناصرة	
للحصول	على	حصة	أكبر	للتعليم.

حجم	املوازنة	-	فهم	القضايا	الضريبية	في	بلدكم	
والدعوة	إلى	زيادة	في	الحجم	الكلي	للميزانية.

حساسية	امليزانية	-	تحليل	ميزانية	التعليم	واملناصرة	
لزيادة	التركيز	على	املساواة	والجودة	والشمولية.

التدقيق	في	امليزانية	-	تعلم	كيفية	تتبع	امليزانيات	
و”تتبع	املال”	من	أجل	تحسين	املساءلة.

تكييف التمرين ملالءمة ورشة العمل
● ● 	.Flip Chart	بياني	رسم	ورقة	على	الجدول	من	كبيرة	نسخة	إنشاء

● ● 	.Post-it	مالحظات	ورق	على	تعليقاتهم	وكتابة	صغيرة	مجموعات	في	نتائجهم	ملناقشة	املشاركين	دفع

● ● يضيف	املشاركون	نتائجهم	وتعليقاتهم	على	الجدول؛	باستخدام	dots	stikey	للنقاط	وpost-it	للتعليقات.	

● ● عقد	مناقشة	في	جلسة	عامة،	خصوًصا	عندما	يكون	هناك	خالف،	ووضع	اللمسات	األخيرة	على	الجدول.	

● ● بناًء	على	الجدول،	يحدد	كل	مشارك	مجال	التمويل	املحلي	الذي	يرغب	في	التركيز	عليه	في	العمل	في	مجال	املناصرة.	
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بعد	تحديد	قضية	التركيز،	من	الضروري	فهم	السياق،	ووضع	
تحليل	أعمق	وأكثر	تركيًزا	للتحديات	واملجاالت	داخل	بيئة	العمل	

التي	تؤثر على مشكلتك.	وكنقطة	بداية	مفيدة،	يمكن	إجراء	“تحليل	
الشجرة”	للقضية	وتحديد	األسباب	الكامنة	واآلثار	املتعلقة	بها.

مثال: تحليل الشجرة لقضايا الضريبة والتعليم

دائرة أو حلقة الفقروظائف ذات رواتب متدنية

ال يوجد وظائف تدفع 
أجور للع�ش

عدم القدرة ع�� تحمل ت�اليف 
دعم أطفالهم

عدم قدرة األطفال ع�� إ��اء 
املدرسة الثانو�ة

األمية
ال�ساء اللوا�ي لد��ن 
العديد من األطفال

اآلثار

يتلقى األطفال باملدارس االبتدائية 
�عليم متد�ي املستوى

األسباب

املعلم�ن غ�� مدر��ن 
�ش�ل جيد

�� املوارد واملرافق 
�� املدارس

ال يوجد دعم مادي 
�ا�� للتعليم

عدم القدرة ع�� االلتحاق 
بالتعليم العا��

�سبة األطفال للمعلم�ن 
ً
عالية جدا

ال يمكن التبؤ بالدعم
ال تقوم ا���ومة املركز�ة بتحو�ل 
ما يكفي من املال ل���ومة ا��لية ال يوجد دخل �ا�� من الضرائب

ال �ستطيع ا���ومة اخذ قروض
 أل��ا مثقلة أصال باملديونية

السلطات الضر��ية ال �ستطيع 
جمع الضرائب والكشف عن ال��رب الضر���

 القاعدة الضر��ية صغ��ة والقليل من
 األ��اص أو الشر�ات �عملون

باالقتصاد الرس�� و�دفعون الضر�بة

 تنقل الشر�ات العاملية أر�احها
خارج الدولة لدفع ضر�بة أقل

مشار�ع واس�ثمارات كب��ة 
�عفي من الضرائب

يستند	هذا	املخطط	على	الرسوم	التوضيحية/كريستيان	أيد/سومو	2011.
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التمرين 19. إجراء تحليل الشجرة
الهدف

تحديد	األسباب	واآلثار	الجذرية	لقضية	محددة

النشاط
إجراء	تحليل الشجرة	يساعد	في	تحديد	أسباب	)جذور(	وعواقب	)فروع(	و)الجذع(	القضية	املطروحة،	

وقد	تتعدد	األسباب	الجذرية	للقضية؛	لذا،	يجب	ترتيبها حسب األولويات.

الخطوة 1: رسم	جذع الشجرة	وكتابة	القضية/املشكلة	في	الجذع.

الخطوة 2: إضافة	الجذور،	والتي	تمثل	أسباب	هذه	املشكلة.	بعض	الجذور	أقرب	إلى	السطح:	هي	العوامل	األكثر	وضوًحا	
والتي	تساهم	في	هذه	املشكلة.	ولكن	ما	الذي	يسبب	هذه	العوامل؟	ستتكشف	املزيد	من	األسباب.

الخطوة 3: 	إضافة	فروع	تمثل	آثار	املشكلة.	بعض	فروع	تنمو	مباشرة	من	الجذع؛	هذه	هي	اآلثار	األكثر	إلحاًحا	للمشكلة.	كل	فرع	
ينبت	العديد	من	الفروع،	والتي	تبين	كيف	يمكن	أن	تؤدي	املشكلة	إلى	مجموعة	من	اآلثار	غير	املباشرة	وطويلة	األجل.

الخطوة 4: بناًء	على	هذا	التحليل،	ما	هي	املشكلة	املحددة	التي	تريد	معالجتها؟

تكييف التمرين ملالءمة ورشة العمل
● ● اتبع	الخطوات	أعاله	باستخدام	البطاقات	أو	مالحظات	post-it	لكتابة	األسباب	واآلثار.	وبهذه	الطريقة،	يمكن	بسهولة	نقلها		

	للخالف	والنقاش	والتفاوض	ورسم	الشجرة	بمشاركة	الجميع.
ً
أو	إزالتها،	وهو	ما	يعني	أن	هناك	مجاال

أطفال	املدارس	في	بيرو	يشاركون	في	أنشطة	الحملة.
.)CPDE(	بيرو	في	للجميع	التعليم	حملة	تحالف	من	إهداء	الصورة
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بعد	تحديد	املشكلة	التي	تريد	معالجتها،	يجب	وضع	خطة	املعالجة	
وإحداث	التغيير	من	خالل	املناصرة.	فيما	يلي	تحليل شجرة الحل 

لتحديد	الحلول	املمكنة	على	املدى	القصير	والطويل	ملشكلة	ما.

مثال: شجرة الحل توضح القضايا الضريبية والتعليم:

يستند	هذا	املخطط	على	الرسوم	التوضيحية/كريستيان	أيد/سومو	2011.

إجراءات تقليل الضر�بة 
غ�� املباشرة وز�ادة ضر�بة الدخل

التحاق الشباب 
بالتعليم العا��

ز�ادة محو األمية
فرص عمل تدفع 

أجور املع�شة

النتائج/الفوائد

تحس�ن نوعية 
التعليم االبتدا�ي

ا��لول

جعل املساعدة قابلة للت�بؤنمو االقتصاد الرس�� ز�ادة الدخل من الضر�بة

بناء قدرات السلطات 
الضر��ية وا��مركية

جعل النظام 
أك�� شفافية

�غي�� قوان�ن وأنظمة 
الضر�بة الوطنية

تقليل أو إلغاء اإلعفاءات 
الضر��ية للشر�ات األجن�ية

التحف�� لنظام محاسبة يج�� 
الشر�ات تقديم تقر�ر عن 
األر�اح والضر�بة ل�ل دولة

دعوة ا��هات املتعلقة 
لتخصيص مساعدات 

لبناء القدرات الضر��ية
مناقشة التغي��ات 

الضر��ية مع ا��تص�ن

إكمال األطفال 
املرحلة الثانو�ة

توف�� رواتب 
جيدة للشباب

الفتيات ينج�ن عدد أقل 
من األطفال

توظيف أك��

الهروب من الفقرالهروب من الفقر

ز�ادة دخول املواطن�ن 
للمعلومات عن طر�ق 
قانون حر�ة املعلومات
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تساعدك	الحلول	التي	تم	تحديدها	من	خالل	شجرة	الحل	على	
تحديد	نهج	معالجة	القضايا	وتحقيق	التغيير	مع	األخذ	في	االعتبار	
السياق	الخارجي،	مثل	من	الذي	يتخذ	القرارات	السياسات	القائمة	
ومن	أين	تحصل	الحكومة	على	التمويل	لتنفيذ	خططها	وبرامجها	

والبنية	التحتية	والوضع	االقتصادي	وفئات	املجتمع	األكثر	
ا،	وثمة	العديد	من	األدوات	التي	يمكن	استخدامها،	مثل	

ً
تهميش

تحليل	PESTLE	Womankind(،	2016(	لرسم	القوى	الخارجية	
)اإليجابية	والسلبية(	التي	قد	تؤثر	على	عمل	املناصرة	بما	في	ذلك:

● ● Political/سياسية:	هيئات	صنع	القرار	والتغييرات		
في	الحكومة	وعدم	االستقرار	السيا�ضي،	إلى	آخره

● ● Economic/اقتصادية:	مستويات	الفقر	وعدم	املساواة		
والوضع	واالتجاهات	االقتصادية	الوطنية،	إلى	آخره

● ● Social/اجتماعية:	العوامل	العرقية	والدينية	وإحصاءات		
التعليم	ومعدالت	التوظيف	وقضايا	الصحة،	إلى	آخره

● ● Technological/تكنولوجية:	التطور	التكنولوجي		
والوصول	إلى	اإلنترنت	واالتصاالت	وغيرها.

● ● Legal/قانونية:	التشريعات	الحالية	واملستقبلية		
والهيئات	التنظيمية	والعمليات،	إلى	آخره

● ● Environmental/بيئية:	الكوارث	الطبيعية		
واملخاطر،	وما	إلى	ذلك.

التمرين 20. إجراء تحليل شجرة الحل
الهدف

استكشاف	الحلول	املمكنة	للمشكلة/القضية.

النشاط
يتبع	التمرين	تحليل	الشجرة	للمشكلة؛	بحيث	يمكنك	الوقوف	على	الحلول	التي	تعالج	املشكلة	التي	قمت	بتحديدها.

الخطوة 1: رسم	جذع	شجرة	على	ورقة	كبيرة	من	ورق	Flip Chart.	يمثل	الجذع	الوضع	الذي	ترغب	به	في	املستقبل.

الخطوة 2: إضافة	الجذور،	وهي	تمثل	الحلول	أو	الطرق	املمكنة	لتحقيق	الوضع	املطلوب.	يجب	ربط	الحلول	باألسباب	الرئيسية	للمشكلة	كما	هو	مبين	في	جذور	
شجرة	املشكلة.	الجذور	التي	هي	أقرب	إلى	السطح	هي	تلك	التي	من	شأنها	أن	تسهم	بشكل	مباشر	في	تحسين	الوضع.	يجوز	للحلول	أيًضا	أن	يعزز	كل	منها	اآلخر.

الخطوة 3: رسم	الفروع.	وتمثل	اآلثار	املترتبة	على	تحسن	الوضع.	بعض	الفروع	تنمو	مباشرة	من	الجذع:	هي	اآلثار	
األكثر	إلحاًحا.	وتستخدم	فروع	أطول	لتمثيل	اآلثار	على	املدى	الطويل	بعد	تحسن	الوضع.

مالحظة:	قد	تحتاج	إلى	إضافة	بعض	الفروع	أوال	تحدد	الوضع	الذي	ترغب	في	رؤيته	وتحديد	بعض	اإلجراءات	التي	قد	تساعد	في	الوصول	إلى	هذا	الوضع.

تكييف التمرين ملالءمة ورشة العمل
● ● اتبع	الخطوات	أعاله	باستخدام	البطاقات	أو	مالحظات	post-it	لكتابة	األسباب	واآلثار،	وبهذه	الطريقة	يمكن	بسهولة	نقلها		

	للخالف	والنقاش	والتفاوض	ورسم	الشجرة	بمشاركة	الجميع.
ً
أو	إزالتها،	وهو	ما	يعني	أن	هناك	مجاال
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2- وضع الغاية واألهداف االستراتيجية
يساعد	التحليل	أعاله	على	تحديد	الهدف	على	املدى	الطويل	

والغايات	االستراتيجية	املحددة	ألعمال	مناصرة	تمويل	التعليم،	
وهذا	أمٌر	بالغ	األهمية	ملعرفة	ما	تناضل	من	أجله	وما	الذي	تريد	

تحقيقه	عبر	الحمالت.	وينبغي	أن	يستند	هدفك	على	مبادئ	ورؤية	
املنظمة،	والتي	سوف	تعزز	إلهام	الناس	وااللتزام	بالعمل	مًعا	من	
أجل	تحقيقه؛	لذا،	يجب	أن	تكون	أهدافك	أكثر	واقعية	ومحددة.

التمرين 21. تحديد هدف املناصرة
الهدف

تحديد	الهدف	طويل	املدى	للمنظمة	ملناصرة	تمويل	التعليم.

النشاط
لتحديد	الهدف	طويل	األجل	بوضوح،	يجب	اإلجابة	على	األسئلة	التالية:

1(	ما	هي	القضية	الرئيسية	التي	حددتها؟

2(	ما	الذي	تريد	تغييره	على	املدى	الطويل؟

3(	ما	هو	هدفك	الشامل؟

إلى

تكييف التمرين ملالءمة ورشة العمل
● ● مناقشة	األسئلة	أعاله	في	مجموعات	صغيرة.	

● ● مشاركة	ردودكم	في	الجلسة	العامة.	

● ● قد	تساعد	الجلسة	العامة	على	مراجعة	جوانب	جديدة،	وبالتالي	تشكيل	أهداف	بصورة	أبعد	من	ذلك.	
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بعد	تحديد	هدفك،	فأنت	على	استعداد	لتحديد	غايات	
املناصرة	على	املدى	القصير	الطويل.	والغاية	هي	تغيير	
معين	تريد	تحقيقه	ويحرز	التقدم	نحو	الهدف	النهائي.

وتركز	الغاية	طويلة	األجل	على	تغيير	السياسات	أو	
املمارسات،	في	حين	أن	الغايات	قصيرة	األجل	تركز	على	

رفع	مستوى	الوعي	أو	وضع	القضية	على	األجندة.

3- تحديد األهداف والحلفاء
لتطوير	استراتيجية	املناصرة،	يجب	تحديد	أولئك	الذين	يمسكون	
بزمام	السلطة	التي	يمكن	أن	تساعدك	على	تحقيق	التغيير	املنشود:

● ● صناع	القرار	الذين	تريد	التأثير	عليهم	)األهداف	الرئيسية(	

● ● األشخاص	الذين	لهم	تأثير	على	صناع	القرار،		
قد	يكون	بعضهم	حلفاًء	)أهداف	ثانوية(

● ● الناخبون،	وهم	األشخاص	الذين	يتأثرون	مباشرة	من	الوضع	

● ● الحلفاء،	الذين	يشتركون	معك	بأهدافك	ويمكن		
لهم	مساعدتك	في	مجال	خطة	التأثير

● ● املعارضون،	الذين	سيحاولون	منع	التغيير	املنشود	

ستساعدك	خريطة القوى	لتحديد	أهدافك	واألطراف	

املعنية؛	بما	في	ذلك	الحلفاء	واملعارضين.

التمرين 22. تحديد الغايات الذكية
الهدف

تحديد	الغايات	الذكية	الستراتيجية	املناصرة.

النشاط
:SMART ”“ذكية	تكون	أن	إلى	تحتاج	فإنها	الغايات	فعالية	لضمان

● ● Specific “محددة”:	تحدد	بوضوح	تغييًرا	معيًنا	تريد	تحقيقه.	

● ● Measurable “قابلة للقياس”: يجب	أن	تكون	قادرة	على	قياس	تحقيق	الغايات	أم	ال.	

● ● Achievable “قابلة للتحقيق”:	هل	يمكن	تحقيق	الغايات	باملوارد	املتوفرة؟	قدرات	املوظفين	وامليزانية.	

● ● Realistic “واقعية”:	هل	هي	الغايات	واقعية	يمكن	تحقيقها	ضمن	إطار	زمني	محدد؟	

● ● 	زمنًيا	لتحقيق	كل	غاية؛	حيث	يؤثر	ذلك	على	اإلطار	الزمني	للمناصرة.	
ً
Time bound “محددة زمنًيا”: متى	تريد	تحقيق	الغايات؟	ضع	جدوال

مع وضع ذلك في الحسبان، ضع غايتين من الغايات الذكية، واحدة على املدى القصير وغاية أخرى على املدى الطويل لتوجيه استراتيجية املناصرة.

الغاية قصيرة األجل:
إلى  

الغاية طويلة األجل:
إلى 
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التمرين 23. استخدام خريطة القوى لتحديد األشخاص ذوي التأثير والحلفاء
الهدف

تحديد	املنظمات	واألشخاص	الذين	يتوجب	االنخراط	معهم	لتحقيق	النتائج	املرجوة.

	وتشمل

● ● تحالفكم/مجموعتكم	

● ● الفئات	املجتمعية	

● ● النقابات	

● ● الحكومة	املحلية	

● ● حكومة	الوالية	)اإلدارات	أو	الوزراء؟(	

● ● الحكومة	االتحادية	)اإلدارات	أو	الوزراء؟(	

● ● وسائل	اإلعالم	املحلية	واإلقليمية	والوطنية	

● ● الهيئات	اإلقليمية	والدولية	)شبكات	الضرائب	وهيئات	األمم	املتحدة(	

● ● خبراء	وأكاديميون	

● ● الشباب	

● ●  الصناعة	

النشاط
يمكن	تحليل	مستوى	تأثير	ومواقف	كل	من	الجهات	الفاعلة	الرئيسية	باستخدام	خريطة	القوى،	فهذه	مصفوفة	بسيطة	ذات	محور	أفقي	

ورأ�ضي	)راجع	أعاله(؛	حيث	يمثل	املحور	الرأ�ضي	مستوى	النفوذ	أو	القوى	لكل	شخص/منظمة	يمكن	لها	مساعدتك	على	تحقيق	هدفك.	يتم	
وضع	الذين	لديهم	قوة	أو	تأثير	في	الجزء	العلوي	من	هذا	املحور.	فيما	يشير	املحور	األفقي	لألشخاص/املجموعات	التي	تؤيد	أو	تعارض	األهداف	

املحددة.	ويتم	وضع	األشخاص	األكثر	معارضة	للتغييرات	املطلوبة	على	الطرف	األيسر،	والذين	يدعمون	األهداف	في	الطرف	األيمن.

الخطوة 1: تحديد	األشخاص/املنظمات	األكثر	تأثيًرا	في	مجال	تحقيق	النتيجة	املرجوة	)هدفك(	ووضعهم	على	خريطة	القوى،	وفًقا	ملدى	التأثير	والدعم	ألهداف	املناصرة.

الخطوة 2:	وضع	األشخاص/املنظمات	على	خريطة	القوى	حسب	القوة	النسبية	لألطراف	املعنية	في	
املناصرة،	ومن	هو	األقرب	إلى	صناع	القرار؟	يمكن	تحريكهم	إذا	لزم	األمر.

الخطوة 3:	عندما	يتم	االنتهاء	من	الخريطة	كاملة،	حدد	موقعين	أو	ثالثة	مواقع	داخل	الخريطة	حيث	تشعر	أن	املناصرة	لها	التأثير	
األكبر.	هل	هناك	أشخاص	أو	منظمات	يملكون	القوة	قد	تؤثر	فيهم	أو	تبني	عالقات	استراتيجية	معهم	بنجاح؟

الخطوة	4:	من	هم	الحلفاء	االستراتيجيين	)الذين	تقاسمهم	القيم	املشتركة	وأساس	طويل	األجل	من	العمل	املوحد(	أو	الحلفاء	
التكتيكيين	)الحلفاء	الذين	يمكن	االعتماد	عليهم	خالل	مدة	الحملة	فقط	أو	في	جانب	معين	من	قضية(؟	ماذا	يمكنهم	أن	يقدموا	

للعمل؟	ما	هي	خبراتهم	أو	قوتهم	)على	سبيل	املثال:	التعبئة،التغطية	الوطنية،	جمع	البيانات،	معرفة	القضايا(؟

خارطة الالعب�ن الرئ�سي�ن

سل��إيجا�ي املوقف من الهدف

التأث��
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4- تحديد األحداث والفرص املهمة
بمجرد	تحديد	التركيز	على	املناصرة،	يجب	فهم	الفرص	خالل	عملية	
إعداد	امليزانية	إلحداث	التغيير.	يساعد	التمرين	الوارد	أدناه	في	ذلك.

التمرين 24. فهم فرص املشاركة واالنخراط في عملية امليزانية
الهدف

تحديد	الفعاليات	الرئيسية	والحلفاء	للعمل	معهم	خالل	عملية	امليزانية.

تختلف	عمليات	وضع	السياسات	العامة	بين	البلدان،	وهذا	يتوقف	على	شكل	الحكومة	والالعبين	الرئيسيين	في	عملية	امليزانية	وعوامل	أخرى.	وبالتالي،	فإن	
الة	للميزانية،	وأكثر	األشياء	املهمة	التي	يجب	مراعاتها	هي: استراتيجيات	التأثير	على	العملية	السياسية	تختلف	أيًضا	من	أجل	تنفيذ	املناصرة	الفعَّ

التوقيت:	فهم	الفعاليات	املناسبة	للضغط	على	صناع	القرار	والتأثير	في	القرارات	املختلفة.-	1

من	الذين	تؤثر	فيهم	وتعمل	معهم:	فهم	الذين	ستعمل	معهم	واستهدافهم	إلحداث	التغييرات	املنشودة.-	2

النشاط
مع	أخذ	النقاط	أعاله	في	االعتبار،	قم	بملء	الجدول	أدناه	لرسم	فرص	التأثير	)متى	وكيف(	في	عمليات	امليزانية	في	

بلدك.	استخدم	مخطط	دورة	امليزانية	في	ملخص	أساسيات	امليزانية	لدعم	هذه	العملية.

وضع	الخطوط	العريضة	للمراحل	األساسية	
لعملية	امليزانية	في	البالد،	بما	في	ذلك	التواريخ.

ما	هي	املساحات	املتاحة	للمشاركة	من	
قبل	منظمات	املجتمع	املدني/النقابات	

في	كل	مرحلة	من	هذه	املراحل؟

ما	هي	األعمال،إن	وجدت،	التي	قام	بها	التحالف	
سابًقا	في	املراحل	املختلفة	من	دورة	امليزانية؟

 من	هم	حلفاؤك؟

هل	هناك	مجموعات	)أي	بعض	
البرملانيين(	الذين	يتعاطفون	مع	قضيتك؟	

إذا	كان	األمر	كذلك،	فمن	هم؟

تكييف التمرين ملالءمة ورشة العمل
● ● في	مجموعات	صغيرة	أو	في	الجلسة	العامة،	ُيرجى	كتابة	كل	مرحلة	من	مراحل	دورة	امليزانية	على	بطاقة	ووضع		

البطاقات	بالترتيب،	وإقامة	دورة	ميزانيتك	وكتابة	أسماء	األشهر	في	األماكن	املناسبة.

● ● لكل	مرحلة	من	مراحل	دورة	امليزانية،	اطلب	من	املشاركين	تدوين	مالحظاتهم	على	post-it،	حول	فرص	املشاركة	من	قبل	منظمات		
املجتمع	املدني/النقابات.	استخدم	ورقة	post-it	واحدة	لكل	فرصة	وضعها	حسب	املراحل	املناسبة	في	دورة	امليزانية.

● ● في	املجموعات	أو	في	الجلسة	العامة،	أوضح	الحلفاء	املحتملين	الذين	يمكنك	االستعانة	بهم	في	هذه	العملية	وقم	بتدوينهم	على	ورق	post-it	)لون		
مختلف(.	إذا	وجدت	أن	بعضهم	يتوافق	مع	مراحل	معينة	في	دورة	امليزانية،	يمكن	وضعهم	فيها	بشكل	مناسب،	وإال	فيمكن	وضعهم	في	الوسط.

● ● بمجرد	إضافة	الحلفاء	الرئيسيين،	يمكن	إضافة	املجموعات	املتعاطفة.	

● ● قم	بإجراء	االستعراض	واملناقشة	في	الجلسة	العامة.	
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5- تقييم املوارد
كجزٍء	من	عملية	التخطيط	للمناصرة،	يجب	تحليل	

البيئة	الخارجية	واملوارد	)األشخاص،	املهارات،	
املعرفة،	امليزانية(،	من	خالل	منهجية	تحليل	)القوة/

.)SWOT(	)الضعف/الفرص/التهديدات

)SWOT( )التمرين 25. إجراء تحليل )القوة/الضعف/الفرص/التهديدات
الهدف

تقييم	العوامل	الداخلية	والخارجية	التي	يمكن	أن	تساعد	أو	تعيق	أعمال	املناصرة.

النشاط
ُيستخدم	هذا	التحليل	لتقييم	العوامل	الداخلية	والخارجية	التي	يمكن	أن	تساعد	أو	تعوق	عمل	املناصرة	بما	يتيح	للمستخدمين	صقل	األهداف	

واألنشطة.	قد	تتعارض	بعض	نقاط	القوة	الداخلية	مع	التهديدات	الخارجية	وبعض	الفرص	الخارجية	قد	تخفف	من	الضعف.

	أكمل	الجدول	أدناه	عن	طريق	العصف	الذهني	حول	العوامل	الخارجية	والداخلية	التي	تؤثر	على	استراتيجية	املناصرة:

التفكير	في	القدرات	الداخلية	واملوارد،	وتحديد	أهم	2-3	من	نقاط	القوة	والضعف.-	1

التفكير	في	الوضع	الخارجي	وتحديد	أهم	2-3	من	الفرص	والتهديدات.-	2

تقييم	مدى	أهمية	كل	واحدة	لالستراتيجية	الخاصة	بك	على	مقياس	من	1-5	)1	=	مهم	جدا(.-	3

تحديد	اآلثار	املترتبة	لتحليل	SWOT	على	استراتيجية	املناصرة	ومراجعة	األسئلة	التالية:-	4

● ● كيف	يمكننا	أن	نبني	قوتنا	لتعزيز	استراتيجيتنا؟	

● ● ما	الذي	يجب	تضمينه	في	استراتيجيتنا	للتخفيف	من	ضعفنا؟	

● ● ما	الذي	يجب	تضمينه	في	استراتيجيتنا	لالستفادة	الكاملة	من	الفرص؟	

● ● ما	يجب	علينا	القيام	به	للحد	من	تأثير	التهديدات؟	

سلبيإيجابي

داخلي

نقاط القوة
)مهارات	مفيدة	أو	املوارد	التي	تساعد	على	تحقيق	أهداف	املناصرة.(

● ● قوة:	
● ● النتيجة:	

● ● قوة:	
● ● النتيجة:	

نقاط الضعف
)عدم	وجود	مهارات	داخلية	أو	املوارد	مما	

يحول	دون	تحقيق	هدف	املناصرة.(

● ● ضعف:	
● ● النتيجة:	

● ● ضعف:	
● ● النتيجة:	

خارجي

الفرص
)عوامل	خارجية	ملنظمتك	والتي	قد	تساعدك	على	تحقيق	أهدافك(

● ● فرصة:	
● ● النتيجة:		

● ● فرصة:	
● ● النتيجة:		

التهديدات
)عوامل	خارجية	ملنظمتك	والتي	قد	تمنعك	من	تحقيق	أهدافك(

● ● تهديد:	
● ● النتيجة:		

● ● تهديد:	
● ● النتيجة:		

تكييف التمرين ملالءمة ورشة العمل
● ● اتبع	الخطوات	املذكورة	أعاله	مع	استخدام	post-it	أو	بطاقة	لكتابة	نقاط	القوة	والضعف	والفرص	والتهديدات.	وبهذه	الطريقة	يمكن		

	للخالف	والنقاش	والتفاوض	ورسم	الشجرة	بمشاركة	الجميع.
ً
بسهولة	نقلها	أو	إزالتها،	وهو	ما	يعني	أن	هناك	مجاال
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6- تحديد الرسالة واالستراتيجية
بمجرد	إقرار	غايات	املناصرة	واألهداف	الرئيسية،	يجب	إقرار	
الرسالة	أو	“الطلب”	وبما	يحدد	التغيير	املنشود.	ويتم	وضع	
“الطلب”	املنشود	من	املناصرة	من	التوصيات	التي	تنبثق	من	

بحوث	تمويل	التعليم	ووضع	رسالة	أو	اثنتين	من	الرسائل	الرئيسية	
ذات	الصلة	باألطراف	املعنية.	ويمكن	بعد	ذلك	وضع	رسائل	
أخرى	أكثر	تحديًدا	في	وقت	الحق	لكل	من	األهداف	الرئيسية.

التمرين 26. تحديد رسالة املناصرة
الهدف

االتفاق	على	رسالة	واضحة	ملناصرة	تمويل	التعليم.

النشاط
تذكر	أهداف	املناصرة	واألهداف	الرئيسية	التي	تم	تحديدها	في	وقت	سابق	في	هذه	الوحدة:

● ● ما	هو	التغيير	املنشود	)غاية	املناصرة(؟	

● ● ما	هي	األدلة	التي	جمعتها	حول	املشكلة	والحل؟	

● ● من	الذين	يمكن	لهم	تقديم	املساعدة	على	تحقيق	التغيير	)األهداف	الرئيسية(؟	

وبناًء	عليه،	ما	هي	الرسالة	التي	تريد	إيصالها؟

تذكر -	رسالة	جيدة	بسيطة،	تركز	على	الحل	وعملية	ومعقولة،	وتستند	إلى	أدلة،	ومناسبة	للجمهور،	وشخصية.	
فكر:	ملاذا	يجب	أن	يهتموا؟	ماذا	يمكن	أن	يتغير؟	ما	الذي	يستطيعون	فعله؟

من املهم أيًضا أن نفكر في املنهجيات املختلفة الالزمة ملختلف الجماهير:

 رسالة إحاطة كاملة/مفيدة لك ولفريقك، ويمكن استخدامها لألطراف املهتمة واملعنية بحق. وينبغي أن تتضمن:

● ● ما	هي	املشكلة	وكيف	يمكن	تغييرها.	

● ● األدلة.	

● ● أهمية	التغيير.	

● ● ما	الذي	يمكن	القيام	به	وما	تم	القيام	به	لتحقيق	التغيير.	

● ● ما	هي	اإلجراءات	املحددة	الواجب	اتخاذها.	

رسالة قصيرة لنشر	رسالتك	بسرعة	)في	أقل	من	دقيقة	واحدة(	لألشخاص	املحتمل	أن	يكونوا	مهتمين.	وتتضمن:

● ● ما	هي	املشكلة	وكيف	يمكن	تغييرها.	

● ● ماذا	تريد	من	الشخص	الذي	تتحدث	إليه.	

رسائل يتم تكييفها لجماهير	محددة.	البحث	عن	طرق	لربط	مصالح	األشخاص	الذين	تريد	التأثير	بهم.

تكييف التمرين ملالءمة ورشة العمل
● ● باإلضافة	إلى	التمرين	أعاله،	قد	ترغب	في	استخدام	لعب	األدوار	داخل	املجموعة	الستكشاف	الرسائل	املختلفة	وتأثيرها.	

● ● في	مجموعات	صغيرة،	يقرر	املشاركون	رسالة	املناصرة.	

● ● يقوم	أحد	أعضاء	املجموعة	بدور	وزير	التعليم،	على	سبيل	املثال،	وآخر	يقوم	بدور	جماعات	الضغط،	في	محاولة	إليصال	الرسالة	بصورة	مقنعة.	

● ● إلضفاء	املتعة،	يمكن	القيام	بأسلوب	“املصعد”	أي	أن	جماعات	الضغط	لديهم	60	ثانية	فقط	إلقناع	الوزير.	
● ● كرر	التمرين	مع	شخصيات	مختلفة،	مع	تكييف	الرسالة	وفًقا	لذلك.	

ينبغي	كتابة	الرسائل	املختلفة	التي	اختارتها	املجموعات.	ويمكن	للمشاركين	التصويت	على	أفضلها	أو	الجمع	بين	عناصر	من	أكثر	من	رسالة	إلنشاء	رسالة	املناصرة	النهائية.

مقتبس	من	“مجموعة	أدوات	املناصرة:	التعليم	الذي	نريده”	)الخطة	الدولية،	2014(
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كل	خطة	مناصرة	تكون	مختلفة،	ولكن	معظمها	
يحتوي	على	مزيج	من	االستراتيجيات	التالية:

● ● البحث: استخدام	البحوث	القائمة	والتواصل	مع		
املؤسسات	البحثية	أو	إجراء	البحوث	التشاركية/

التي	يقودها	املواطنون	لبناء	الدليل	لكسب	التأييد	
وإطالق	الحمالت	)راجع	الوحدات	السابقة(.

● ● الضغط:	العمل	مع	أصحاب	الحقوق	والتحالفات	للتأثير		
على	صناع	القرار	حول	قضية	معينة	من	أجل	إحداث	تغيير	
في	السياسة،	من	خالل	تبادل	وجهات	النظر	حول	مشاورات	

الحكومة	واملشاركة	في	املؤتمرات	واالجتماعات	العامة	أو	رسائل	
خطية	أو	هاتفية	ودعم	استراتيجية	الضغط	ببحوث	شاملة،	

وأن	تعرف	جماعات	الضغط	قضيتها	بعمق	والفئات	املستهدفة	
وكيفية	الوصول	إليهم،	مما	يحقق	تحسين	التشريعات	وإنفاذها.	

وعلى	عكس	الحملة،	التي	تهدف	للوصول	إلى	أعداد	كبيرة	من	
النشطاء	والجمهور	العام،	يهدف	الضغط	للوصول	إلى	عدٍد	

صغيٍر	من	صناع	القرار	الرئيسيين	-	بشأن	قضية	محددة،	وليس	
فقط	على	املستوى	الوطني،	بل	على	املستوى	املحلي	بالضغط	

على	ممثلي	الحكومات	املحلية	لدعم	للتغيير	السياسات.

● ● الحمالت والتعبئة: استهداف	الجمهور	واملجتمعات	على		
نطاق	أوسع	لتعزيز	الوعي	وتمكينهم	وتعزيز	مشاركتهم	

حول	قضية	ما،	والعمل	مًعا	للضغط	على	صناع	القرار	
إلحداث	التغيير،	وتشمل	تكتيكات	الحملة	االنتخابية	
التجمعات	واملسيرات	واملعارض	وعروض	املوسيقى	أو	

الدراما	واالجتماعات	العامة،	والعمل	الالعنفي	املباشر،	
وااللتماسات،	والتفاعل	مع	وسائل	اإلعالم	االجتماعية.

● ● وسائل االتصال الجماهيري: استخدام	وسائل	اإلعالم	لرفع		
الة	للحصول	على	 مستوى	الوعي	وتغيير	املواقف	كوسيلة	فعَّ
أصوات	مسموعة	وبناء	الدعم	للقضية	والضغط	على	أولئك	
الذين	لديهم	القدرة	على	إحداث	التغيير.	ومن	أجل	تحقيق	
تأثير،	فإنه	من	املهم	وضوح	القضية	للجماهير	املستهدفة	

وملاذا	تريد	الوصول	إليهم	والقنوات	أو	الوسائل	األنسب	في	
	رئيسيا	لبعض	

ً
كل	حالة.	وتعد	الشبكات	االجتماعية	عامال

الجماهير	إضافة	إلى	الرسائل	عبر	اإلذاعة	والتلفزيون.

أطفال	املدارس	يرفعون	املظالت	كرمز	للحماية	التي	يوفرها	التعليم	لألطفال	
الهاربين	من	الصراعات	وذلك	في	اجتماع	حاشد	في	إسبانيا،	2016.

الصورة	إهداء	من	الحملة	العاملية	للتعليم	للجميع	في	إسبانيا.
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التمرين 27. اختيار التكتيكات والتخطيط للعمل
الهدف

إجراءات	تحقيق	التغيير	املنشود.	مزيج	من	الضغط	والحمالت	والعمل	عبر	وسائل	اإلعالم؟

النشاط
ما	يجب	القيام	به	لتحقيق	الهدف:

الخطوة 1: اكتب	أهدافك	على	قصاصة	من	الورق.

ر	فيما	يجب	أن	يحدث	لتحقيق	الغاية.	اكتب	اإلجابة	وضعها	على	يسار	الهدف.	هذه	هي	النتائج. ِ
ّ
الخطوة 2:	فك

ر	فيمن	يجب	التأثير	فيهم	لتحقيق	النتائج.	وكيف	يمكن	أن	تؤثر	عليهم؟	اإلجراءات؟	ضعها	إلى	يسار	النتائج. ِ
ّ
الخطوة 3: فك

الخطوة 4: واصل	العملية	حتى	تتشكل	خريطة	مفصلة	للمسارات	املختلفة.

الخطوة 5: أي	من	هذه	املسارات	األكثر	فعالية	وواقعية	حسب	اعتقادك؟

الخطوة 6:	يمكنك	اآلن	إضافة	جدول	زمني	-	العمل	عكسيا	من	عند	الغاية	-	ما	يجب	أن	يحدث	ومتى؟

كيف؟

كيف؟

كيف؟

كيف؟

كيف؟

كيف؟

من هم الذين تر�د 
التأث�� عل��م؟

ماذا تر�د م��م 
أن يفعلوا؟

من هم الذين تر�د 
التأث�� عل��م؟

غاياتنا

الخطوة 7:	بمجرد	االنتهاء	من	الرسم	البياني،	يمكن	استخدام	هذه	املعلومات	الستكمال	خطة	املناصرة،	والتي	قد	تبدو	مثل	هذا:

الغاية:

املخاطراملوارد املطلوبةمتىبواسطة منالعملالنتيجة

تكييف التمرين ملالءمة ورشة العمل
● ● اتبع	الخطوات	املذكورة	أعاله	ولكن	استخدام	قصاصة	كبيرة	من	الورق	أو	بطاقة	لكتابة	كل	النتائج	والعمل	عليها.	وبهذه	الطريقة،	يمكن		

	للخالف	والنقاش	والتفاوض	حول	الرسم	البياني	بمشاركة	الجميع.
ً
بسهولة	نقلها	أو	إزالتها،	وهو	ما	يعني	أن	هناك	مجاال

● ● يمكن	بعد	ذلك	نقل	نفس	البطاقات	إلنشاء	املصفوفة.	أضف	بطاقات	جديدة	لألشخاص	والتواريخ	واملوارد،	إلى	آخره	

مقتبس	من	“مجموعة	أدوات	املناصرة:	التعليم	الذي	نريده”	)الخطة	الدولية،	2014(
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7- وضع إطار الرصد والتقييم
من	املهم	وضع	إطاٍر	للرصد	والتقييم	كجزٍء	من	

خطة	املناصرة	مع	أهداف	واضحة	ونتائج	ومؤشرات	
ومعلومات	أساسية.	وهذا	يضمن	القدرة	على:

● ● التعلم	من	التجربة	

● ● تكييف	الخطط	لالستجابة	لألحداث	

● ● تحسين	فعالية	العمل	في	املستقبل	

● ● املسؤولية	أمام	املجتمعات	املحلية	واألطراف	املعنية	

● ● كتابة	التقارير	للممولين	والشركاء	

● ● مشاركة	التعلم	مع	املنظمات	األخرى	

● ● ال.	 ضمان	استخدام	املوارد	على	نحو	فعَّ

ويمكن	أن	تكون	مراجعة	نجاح	املناصرة	أمًرا	صعبا	للغاية.	
وغالًبا	ما	تكون	النتائج	غير	ملموسة	وتستغرق	فترات	زمنية	
طويلة،	وقد	تكون	أسباب	التغيير	في	السياسة	غير	واضحة	
ويصعب	نسبها	إلى	أي	منظمة.	وهناك	ثالث	مراحل	مختلفة	
ال	بالسياسة،	ويجب	أن	تتم	عملية	رصد	 إلحداث	تغيير	فعَّ

وتقييم	التقدم	املحرز	حسب	املستويات	الثالثة	التالية:

	وضع	القضية	على	األجندة-	1

	تحقيق	تغيير	في	السياسة-	2

	تحقيق	تغيير	في	املمارسة-	3

التمرين 28. التفكير في املعلومات التي يجب رصدها
الهدف

التعرف	على	املعلومات	التي	يجب	رصدها	خالل	عملية	املناصرة.

النشاط
وضع	قائمة	من	املعلومات	املهمة	للمناصرة:

● ● سجل	األنشطة	التي	تم	تنفيذها	

● ● سجل	لقاءات	كسب	التأييد	واالتصاالت	مع	األهداف	

● ● االتصاالت	املهمة	التي	تم	تلقيها	

● ● استخدام	مواد	املناصرة	والتقارير	والحجج،	إلى	آخره	

● ● تطوير	التحالف	

● ● تطوير	الشراكة	)مثل	بناء	القدرات(	

● ● إنتاج	وتوزيع	مواد	املناصرة	

● ● املناظرات	العامة	حول	هذه	القضية	

● ● رصد	وسائل	اإلعالم	)إرسال	البيانات	الصحفية	والتغطية	اإلعالمية،	وما	إلى	ذلك(	

● ● أحداث	الحملة	الجماعية	أو	األنشطة،	مثل	العرائض	

● ● أي	تغييرات	في	إجراءات	وآراء	أو	مواقف	أهدافك	

● ● أية	تغييرات	في	السياسة	بشأن	قضيتك	

لكل	نوع	من	املعلومات	في	القائمة،	قم	بتحديد	مصدر	املعلومات،	ويمكن	
أن	تشمل	التقارير	والدراسات	االستقصائية	ونماذج	التقييم	واإلحصاءات	

واملالحظات	واملشاورات	ومراجعة	الحسابات	ووسائل	اإلعالم.

الشباب	في	إثيوبيا	يطلقون	حملة	لفرص	التعلم	مدى	الحياة.
.)BEN-E(	إثيوبيا	في	األسا�ضي	التعليم	شبكة	من	إهداء	الصورة
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8- امل�سي قدًما
يتمثل	الغرض	من	هذه	الوحدة	في	تحقيق	كل	ما	تعلمته	من	
خالل	أدوات	التمويل	والتركيز	على	قضية	ومشكلة	محددة	

والبدء	في	التفكير	في	كيفية	بناء	استراتيجية	املناصرة.

وبناًء	على	دورة	تخطيط	املناصرة	املوضحة	في	بداية	
هذه	الوحدة	واألعمال	التي	جرى	تنفيذها	خالل	التمارين	

املتعددة،	ينبغي	لك	اآلن	أن	تكون	قادًرا	على	وضع	
استراتيجية	ملموسة	تشمل	العناصر	التالية:

● ● الهدف	والغايات	

● ● األشخاص	الذين	ترغب	في	التأثير	فيهم	-		
األهداف	والحلفاء	واملعارضين

● ● رسائل	وسائل	املناصرة	

● ● خطة	النشاط	بما	في	ذلك	التوقيت		
واملسؤوليات	وامليزانية	واملوارد	الالزمة

● ● املخاطر	وكيفية	التخفيف	منها	

● ● إطار	الرصد	والتقييم	

االجتماع	الخامس	للجمعية	العاملية	للحملة	العاملية	للتعليم،	2015.
الصورة	إهداء	من	ديفيد	فيليب/	الحملة	العاملية	للتعليم.
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 http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/fs33-2015-teachers.pdf .33	رقم	حقائق	ورقة	املعلمين.	من

 معهد	اليونسكو	لإلحصاء.	)بدون	تاريخ(.	eAtlas	أطلس	التعليم	للمعلمين. 
 http://tellmaps.com/uis/teachers/#!/tellmap/-1209350075

 اليونيسيف.	)2013	آيار/مايو(.	األطفال	والشباب	ذوي	اإلعاقة،	ورقة	حقائق.	
 http://www.unicef.org/disabilities/files/Factsheet_A5__Web_NEW.pdf

 اليونيسيف.	)2015،	كانون	الثاني(.	حالة	االستثمار	من	أجل	التعليم	واملساواة.
http://www.unicef.org/publications/files/Investment_Case_for_Education_and_Equity_FINAL.pdf

 فان	زيل،	2010. ما	هو	الخطأ	في	صناديق	التنمية؟ 
 http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/2011/04/brief10.pdf

 ومانكايند.	)2016،	آذار/مارس(.	أدوات	الدفاع	عن	حقوق	املرأة.
 https://www.womankind.org.uk/docs/default-source/resources/briefings/section4.pdf?sfvrsn=4

البنك	الدولي.	)2011أ،	كانون	الثاني/يناير(.	رواندا	-	تقرير	عن	حالة	التعليم:	نحو	تحسين	الجودة	وتحقيق	تعميم	التعليم	األسا�ضي	لتسع	سنوات	-	نظام	
 التعليم	بمرحلة	انتقالية.	أمة	تمر	بمرحلة	انتقالية.	

http://documents.worldbank.org/curated/en/2011/01/13171101/rwanda-education-country-status-report-toward-
 quality-enhancement-achievement-universal-nine-year-basic-education-education-system-transition-nation-transition

 البنك	الدولي.	)2011b،	كانون	الثاني/يناير(.	جامبيا	تقرير	حالة	التعليم.	
 http://documents.worldbank.org/curated/en/2011/11/15515863/gambia-education-country-status-report

البنك	الدولي.	)2014	حزيران/يونيو(.	جمهورية	الكونغو	-	تعزيز	الكفاءة	في	التعليم	والصحة	اإلنفاق	العام	على	تقديم	الخدمات	وتحسين	النوعية	
 للجميع:	مراجعة	اإلنفاق	العام	في	قطاعات	التعليم	والصحة.

	http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/06/19755695/republic-congo-enhancing-efficiency-education-
 health-public-spending-improved-quality-service-delivery-all-public-expenditure-review-education-health-sectors

 http://wbi.worldbank.org/boost/?qt-qt_homepage_map=1 .املفتوحة	امليزانيات	البوابة	تاريخ(.	)بدون	الدولي.	البنك

http://wdi.worldbank.org/table/5.6	.الضرائب	سياسات	العالم:	في	التنمية	مؤشرات	تاريخ(.	)بدون	الدولي.	البنك
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املالحق





امللحق1: املالحظات واملوارد الالزمة للتمرين 9

يبرز	الجدول	أدناه	تحصيل	اإليرادات	واإلنفاق	على	التعليم	في	الدول	األعضاء	في	الحملة	العاملية	للتعليم:

● ● عائدات	الضرائب	كنسبة	مئوية	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي	)العمود	األصفر(	
● ● النسبة	املئوية	لحصة	الناتج	املحلي	اإلجمالي	املخصصة	للتعليم	)العمود	الوردي(	
● ● النسبة	املئوية	لحصة	امليزانية	اإلجمالية	املخصصة	للتعليم	)العمود	األخضر(	

البلد

النسبة املئوية 
للضرائب من الناتج 

املحلي اإلجمالي - أحدث 
البيانات 2014 - 2015

النسبة املئوية 
لحصة الناتج املحلي 
اإلجمالي املخصصة 

للتعليم 2014 

النسبة املئوية 
لحصة امليزانية 

اإلجمالية املخصصة 
للتعليم 2014

7.04.2712.45أفغانستان

20.73.512.12ألبانيا

25.03.468.32أنجوال

20.102.7910.68أرمينيا

10.301.9311.73بنجالديش

234.812.45*روسيا	البيضاء

23.306.0922.29بليز

14.505.0220.67بنين

13.005.5719.85بوتان

27.346.7116.85بوليفيا

24.655.9117البرازيل

15.704.1615.21بوركينا	فاسو

12.305.7719.83بوروندي

13.002.3612.8كمبوديا

13.203.0115.38الكاميرون

19.106.216.75كابو	فيردي

9.902.38.62جمهورية	أفريقيا	الوسطى

12.702.8512.46تشاد

17.104.5619.07تشيلي

17.753.4813.29كولومبيا

12.604.8918.49جزر	القمر

10.403.5218.08الكونغو،	جمهورية	الكونغو	الديمقراطية

28.685.9812.98الكونغو،	جمهورية

15.705.1820.41كوت	ديفوار

13.804.3323.53جمهورية	الدومينيكان

14.54.8715.67**اإلكوادور

14.733.5214.76السلفادور

12.904.4923.05أثيوبيا

24.85.6915.70فيجي

25.01.989.27جورجيا

16.94.9718.29غانا

10.33.2222.95جواتيماال

9.22.7414.25غينيا	بيساو

24.04.8214.96غيانا

13.53.7211.97هايتي

16.72.9511.85الهند

23.704.914.56جامايكا

16.503.9612.67األردن

17.905.1216.8كينيا

14.801515.23كيريباس

20.006.4724.97جمهورية	قيرغيزستان
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البلد

النسبة املئوية 
للضرائب من الناتج 

املحلي اإلجمالي - أحدث 
البيانات 2014 - 2015

النسبة املئوية 
لحصة الناتج املحلي 
اإلجمالي املخصصة 

للتعليم 2014 

النسبة املئوية 
لحصة امليزانية 

اإلجمالية املخصصة 
للتعليم 2014

25.907.9413.5ليسوتو

18.53.514.92ليبيريا

9.93.1823.73مدغشقر

16.36.8216.74مالوي

16.74.8220.82مالي

20.906.8717.11مولدوفا

174.215.07***منغوليا

21.507.1917.53موزمبيق

17.604.218.46نيبال

14.704.2923.67نيكاراغوا

17.206.9618.31النيجر

4.301.616.54نيجيريا

11.21.746.56باكستان

22.05.1513.41بابوا	غينيا	الجديدة

13.14.4810.92باراجواي

16.73.1315.33بيرو

15.44.6115.16رواندا

23.36.617.01ساموا

15.05.9113.04ساو	تومي	وبرينسيبي

19.56.322.02السنغال

9.12.6215.13سيرا	ليون

28.412.0722.77جزر	سليمان

27.45.9923.68جنوب	أفريقيا

11.41.657.89سيريالنكا

28.06.6119.89سوازيالند

21.05.4117.80طاجيكستان

20.55.217.14تنزانيا

3.258.7ال	تتوفر	معلوماتتيمور	ليشتي

16.85.2616.62توغو

12.52.6313.57أوغندا

15.95.324.75فانواتو

17.54.1817.01فيتنام

ال	تتوفر	معلوماتال	تتوفر	معلومات8.9اليمن

13.45.1720.17زامبيا

26.48.7225.42زيمبابوي

تجمع	العديد	من	البلدان	الغنية	باملوارد	والتي	تعتمد	على	رسوم	الصناعات	االستخراجية	)مثل	النفط	والغاز(	حصة	
	عن	

ً
أكبر	بكثير	من	إيراداتها	من	خالل	اإليرادات	غير	الضريبية.	فمن	املناسب	تحليل	نسبة	اإليرادات	بشكل	عام،	فضال

نسبة	الضرائب	إلى	الناتج	املحلي	اإلجمالي	في	هذه	الحاالت.	وهذا	يشمل	البلدان	التالية	من	القائمة	أعاله:

*	روسيا	البيضاء:	في	عام	2015،	نسبة	مجمل	اإليرادات	إلى	الناتج	املحلي	اإلجمالي	41%	مقارنة	مع	نسبة	23%	فقط	للضرائب	إلى	الناتج	املحلي	اإلجمالي.

**	اإلكوادور:	في	عام	2015،	نسبة	اإليرادات	إلى	الناتج	املحلي	اإلجمالي	38%،	أي	أكثر	من	ضعف	نسبة	الضرائب	إلى	الناتج	املحلي	اإلجمالي	من	%14.5.

***	منغوليا:	في	عام	2015،	نسبة	اإليرادات	إلى	الناتج	املحلي	اإلجمالي	27%	مقارنة	مع	نسبة	17%	للضرائب	إلى	الناتج	املحلي	اإلجمالي.

ملزيٍد	من	املعلومات،	راجع	القسم	3	في	الوحدة	3	من	األدوات.

 يمكن	العثور	على	األرقام	في	أحدث	مسح	اقتصادي	لصندوق	النقد	الدولي:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx
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البحث عن بيانات بلدك
في	حين	قمنا	بتوفير	األرقام	لجميع	تحالفات	الحملة	العاملية	
للتعليم	أعاله،	إال	أنها	تتغير	مع	الزمن،	وبالتالي	قد	تحتاج	

للبحث	عن	املزيد	من	البيانات	املحدثة	في	املصادر	املذكورة	
أدناه،	والتي	استخدمت	لجمع	البيانات	في	الجدول:

بيانات	عن	نسب الضرائب واإليرادات:
املنظمة	الدولية	لتمويل	التنمية،	وتستند	بشكل	-	1

رئي�ضي	على	ثالثة	مصادر	مختلفة:

بيانات	منظمة	التعاون	االقتصادي	والتنمية	-	2
)لدول	منظمة	التعاون	االقتصادي(

 بيانات	صندوق	النقد	الدولي	والتقارير	القطرية	-	3
“املادة	الرابعة”

 البنك	الدولي	)قد	تكون	قديمة،	وأحيانا	لعدة	-	4
 سنوات	فقط(،	هنا:	

http://data.worldbank.org/indicator/
GC.TAX.TOTL.GD.ZS

يمكنك	أيًضا	العثور	على	البيانات	على	املستوى	الوطني	من	خالل	
مكتب	اإلحصاءات	الوطنية	و/أو	في	وثائق	امليزانية.	وعالوة	على	
ذلك،	يتضمن	مؤشر	مؤسسة	التراث	للحرية	االقتصادية	لعام	

 2015	قائمة	بيانات	االقتصاد	الكلي	للبالد،	هنا:	
http://www.heritage.org/index/

 explore?view=by-variables.

مصادر	بيانات	التعليم كنسبة من امليزانية و/
أو نسبة مئوية من الناتج	املحلي	اإلجمالي:

 بيانات	رصد	اإلنفاق	الحكومي	لعام	2014.	هنا:	-	1
http://www.governmentspendingwatch.

org/spending-data

بيانات	معهد	اليونسكو	لإلحصاء	عن	الدول	التي	تنفق	نسبة	-	2
مئوية	من	الناتج	املحلي	اإلجمالي	ونسبة	مئوية	من	امليزانية؛	

غير	أن	هذه	البيانات	قديمة	نوًعا	ما.	يمكن	الوصول	إلى	هذه	
 البيانات	عبر	هذا	الرابط:	

http://data.uis.unesco.org/?ReportId=184&IF_
Language=eng#
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تحليل وتتبع عمل امليزانية
● ● الشراكة الدولية للميزانية )2015(؛ امليزانيات	املفتوحة.	تحويل	حياتهم	)فيديو(.	قصص	ثالثة	شركاء		

مقنعة	لكيفية	تحليل	امليزانية	والرصد	لتحسين	اإلنفاق	الحكومي	والسياسات	ملساعدة	األكثر	فقًرا	
 https://www.youtube.com/watch?v=PkNVY5hN4Mw	.بالدهم	في	ا

ً
وتهميش

● ● الشراكة الدولية للميزانية )2012(؛	دليل	املواطن	لفهم	واستخدام	التضخم	لتحليل	امليزانية	)فيديو(.	الصور	واألرقام	والرسوم		
 www.inflationguide.org	.التضخم	باستخدام	مختلفة	حسابية	بعمليات	القيام	وكيفية	التضخم،	أساسيات	لشرح	والسرد	املتحركة

● ●  الشراكة الدولية للميزانية )2010(؛ دليل	الشفافية	في	تقارير	امليزانية	الحكومية:	أهمية	تقارير	امليزانية	وماذا	تشمل؟		
http://www.internationalbudget.org/publications/guide-to-transparency-in-government-

 budget-reports-why-are-budget-reports-important-and-what-should-they-include/

● ● صندوق التعليم للكومنولث )2009(؛ دليل	امليزانية	ملنظمات	املجتمع	املدني	العاملة	في	مجال	التعليم.	دليل	التركيز	على	املهارات		
 العملية	واملعلومات	الالزمة	إلجراء	تحليل	للميزانية.	

http://www.campaignforeducation.org/docs/csef/CEF%20Budget%20Guide%20for%20CSOs.pdf

● ●  رابطة آسيا وجنوب املحيط الهادي للتعليم األسا�سي وتعليم الكبار؛ أدوات رصد التعليم 2010 الوحدة 3 - تتبع ميزانية التعليم 	
 http://www.aspbae.org/sites/default/files/pdf/EdWatch%20Tool%20Kit_3_Budget%20Tracking.pdf

● ●  رابطة آسيا وجنوب املحيط الهادي للتعليم األسا�سي وتعليم الكبار؛ 2010 تتبع امليزانية: دليل للمجتمع املدني 	
http://www.aspbae.org/sites/default/files/pdf/Budget%20Tracking%20Tool%20Kit.pdf

● ●  في. رام كومار )2008(. مالنا	هو	مسؤوليتنا:	دليل	املواطن	ملراقبة	اإلنفاق	الحكومي.	دليل تحليل تفصيلي لطريقة عمل امليزانية. 	
http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Our-Money-Our-Responsibility-

A-Citizens-Guide-to-Monitoring-Government-Expenditures-English.pdf

● ●  للمزيد	حول	وثائق	امليزانية	الرسمية،	راجع	مسح املوازنة املفتوحة/نتائج	بلدك:		
http://internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budget-survey/country-info/

الضرائب والتعليم
● ●  أكشن أيد الدولية )2016(؛ إساءة	التعامل	مع	املعاهدات	الضريبية	تحرم	البلدان	األكثر	فقًرا	في	العالم	من	اإليرادات	الحيوية.	

 http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/actionaid_-_mistreated_tax_treaties_report_-_feb_2016.pdf

● ●  أكشن أيد )2015(؛ املساواة:	ضمان	نصيب	أكبر	من	الضريبة	على	الشركات	بالنسبة	للبلدان	النامية.	
	https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/publications/levelling_up_final.pdf

● ●  كريستيان أيد )2014(؛	فرض	ضرائب	على	الرجل	واملرأة:	ملاذا	الجنس	هو	أمر	حاسم	لنظام	ضرائب	أكثر	عدالة.	
  http://www.christianaid.org.uk/images/taxing-men-and-women-gender-analysis-report-july-2014.pdf

● ●  الدولية للتربية )2014(؛	العدالة	الضريبية:	دليل	املوارد	لنقابات	التعليم. 	
http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/TaxJustice_EN.pdf

● ● الحملة العاملية للتعليم )2013(؛ فرض	ضرائب	على	األعمال:	تمويل	التعليم	للجميع	من	خالل	املوارد	املحلية. 	
 http://www.campaignforeducation.org/docs/reports/GCE_A%20TAXING%20BUSINESS.pdf

● ● أكشن أيد الدولية )2013(؛ الحلو	املر:	التكلفة	البشرية	للسكر	البريطاني،	تجنب	الضرائب	في	جنوب	أفريقيا. 	
يتناول	التقرير	تهرب	شركة	السكر	البريطانية/أسوشيتد	لألغذية	من	قانون	الضرائب	في	زامبيا	بما	يكفي	إللحاق	

 http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/sweet_nothings.pdf	.سنوًيا	باملدارس	طفل	48000

امللحق 2: قراءات إضافية
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● ●  أكشن أيد )2013(؛ العدالة	الضريبية:	املنظور	املحلي. 	
https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/publications/nds_report_-_final_version.pdf

● ●  لجنة تقدم أفريقيا )2013(؛ املساواة	في	النشاطات	االستخراجية:	إدارة	املوارد	الطبيعية	للجميع	في	أفريقيا. 	
http://www.africaprogresspanel.org/wp-content/uploads/2013/08/2013_

 APR_Equity_in_Extractives_25062013_ENG_HR.pdf

● ●  شبكة العدالة الضريبية في أفريقيا وأكشن أيد الدولية )2012(؛ سباق	إلى	القاع:	املنافسة	الضريبية	في	شرق	أفريقيا:		
 http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/eac_report.pdf

● ●  زيارة	موقع	اليوتيوب حول العدالة الضريبية ملعرفة	املزيد	حول	مختلف	القضايا:	
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLPle_vPYGn5y3Bdu-oTwrPvymMtXQI2TS

● ● أكشن أيد )2011(؛ ميزانيات	الحكم	املحلي	العادل	والديمقراطي:	اإليرادات	والتمويل	في	توفير	خدمات	عامة.	مصدر	نوعي	للتخطيط		
 والتحليل	املحلي	والوطني.	

http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/budgets_-_revenues_and_financing_
 public_service_provision_-_hrba_governance_resources.pdf

● ● يوروداد )2011(؛ فضح	املليارات	املفقودة:	كيف	يمكن	للشفافية	املالية	من	قبل	الشركات	متعددة	الجنسيات	أن	تساعد		
التنمية.	ملحة	عامة	عن	كيف	أن	عمليات	الشركات	متعددة	الجنسيات	مع	عدم	وجود	قواعد	شفافية	لها	آثاٌر	ضارٌة	لقدرة	

 http://eurodad.org/uploadedfiles/whats_new/reports/cbc	report.pdf .املحلية	املوارد	تعبئة	على	البالد

التمويل املنصف
● ●  اليونيسيف )2015(؛ حالة	االستثمار	من	أجل	التعليم	واملساواة.	

 	http://www.unicef.org/publications/files/Investment_Case_for_Education_and_Equity_FINAL.pdf

● ● إنقاذ الطفولة )2014(؛ ليس	بما	فيه	الكفاية:	تحقيق	العدالة	في	تمويل	التعليم	املحلي. 	
 https://www.reddbarna.no/om-oss/english/international-reports

● ● 	لكينيا	أكثر	ازدهاًرا:	استعراض	تحديات	اإلنفاق	العام	وخيارات		
ً
أليمايهو، دبليو، واتكينز، 2012 آب/أغسطس(. نحو	تمويٍل	أكثر	عدال

 املقاطعات	القاحلة	وشبه	القاحلة. 
 http://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2012/8/08-financing-kenya-watkins.pdf

● ●  تقرير الرصد العالمي للتعليم للجميع )2010(؛ الوصول	إلى	املهمشين.	
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001866/186606E.pdf

● ● شبكة العدالة الضريبية على اإلنترنت. قسم مخصص لعدم املساواة والديمقراطية. 	
http://www.taxjustice.net/topics/inequality-democracy/

● ●  موقع التزام اإلنصاف )CEQ(، تحليل حدوث املنفعة في عدد من البلدان. 	
 http://www.commitmentoequity.org/publications/index.php

● ● تقرير الرصد العالمي للتعليم، قاعدة البيانات العاملية، التفاوت حول التعليم )واسعة(. معلومات 	
www.education-inequalities.org .حول عدم املساواة في التعليم في مختلف البلدان

● ● املزيد	حول	تحليل	حدوث	املنفعة	في	غانا	في	هذا	التقرير	من	2009	مركز	التنمية االجتماعية	املتكاملة	-	تحليل	التعليم	والصحة		

 Ghana:	http://www.isodec.org.gh/publications/ISODEC%20BIA%20Final%20Report.pdf	:غانا	في	املياه	وقطاع
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مساعدات التعليم
● ●  الحملة	العاملية	للتعليم	)2015(.	رصد	مساعدات	التعليم.	منشورات	حول	االتجاهات	األخيرة	ملساعدات	التعليم.		

http://www.campaignforeducation.org/docs/reports/Education%20Aid%20Watch_2015_EN_WEB.pdf

● ● 	 http://www.globalpartnership.org :الشراكة العاملية للتعليم على اإلنترنت

الخصخصة
● ● الحملة العاملية للتعليم -	موقع	يحتوي	على	موارد	لتحالفات	تعليم	املجتمع	املدني	العاملة	بشأن		

 http://campaignforeducation.org/en/resources#PRIV	:الخصخصة	مسألة

● ● ربٌح	خاٌص	وخسارة	عامة:	دور	املدارس	الخاصة	منخفضة	الرسوم	في	انحراف	مسار	ونوعية		
التعليم	–	قريًبا	)سُيتاح	عبر	الرابط	أعاله(؛	أيلول/سبتمبر	2016. 

املناصرة والحمالت االنتخابية
● ●  أدوات انعكاس القوة الضريبية؛ عمل أكشن أيد الدولية )أكشن أيد، 2015ب(. 	

http://www.actionaid.org/publications/tax-power-campaign-reflection-action-toolkit

● ●  منظمة بالن الدولية )2014(؛	مجموعة	أدوات	املناصرة:	التعليم	الذي	نريده. 	
 https://plan-international.org/advocacy-toolkit	.للمناصرة	الشباب	أدوات

● ● الشراكة الدولية للميزانية )2013(؛ املناصرة: نماذج	وأساليب	للعمل	عبر	مستويات	مختلفة	من	الحكومات.موجز	لنهج	مناصرة		
 امليزانية	على	املستويات	الالمركزية. 

http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Stratified_Advocacy.pdf

● ● كريستيان أيد )2011(. الدفاع	عن	العدالة	الضريبية:	مجموعة	أدوات	للمجتمع	املدني؛	ثروة	من	املعلومات	عن		
http://www.taxjusticetoolkit.org/ .الضريبية	العدالة	لتحقيق	املناصرة	استراتيجية	ووضع	تخطيط

● ● مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان )2010(؛ حقوق	اإلنسان	في	رصد	امليزانية،	دليل	التحليل،	واملناصرة.	التدريب.	أداة	عملية		
 لتمكين	املجتمع	املدني	وبناء	دولة	القدرات	املؤسسية	في	السياسات	العامة	ورصد	امليزانية،	للنهج	القائم	على	حقوق	اإلنسان. 

http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Human-Rights-in-
Budget-Monitoring-Analysis-and-Advocacy-Training-Guide.pdf

● ● أكشن الدولية والدولية للتربية، أدوات	تمويل	التعليم )2009(. بناء حملة قوية لتمويل التعليم وتكييفها 	
http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/EI-ActionAid_Toolkit.pdf .مع السياق الوطني

● ●  مواد	ورشة	العمل	لبناء	القدرات	من	شراكة املوازنة الدولية، عمل	امليزانية	للمجتمع	املدني:	تحقيق	األثر	عن	طريق	امليزانيات: 	
http://www.internationalbudget.org/capacity-building/capacity-building-materials/

civil-society-budget-work-using-budgets-to-achieve-impact/
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الوصول إلى معلومات امليزانية صفحة34التمرين 1:

فهم ميزانية بلدك صفحة36التمرين 2.

أسئلة أساسية عند البدء بعمل امليزانية صفحة37التمرين 3.

تحديد املسائل والقضايا املرتبطة بحصة من امليزانية املخصصة للتعليم صفحة42التمرين 4.

تحليل امليزانية - مقارنة اإلنفاق على القطاعات املختلفة صفحة44التمرين 5.

تحليل امليزانية: حساب املبلغ الحقيقي املخصص للتعليم صفحة49التمرين 6.

املوارد:
● ●  دليل	امليزانية	لصندوق	التعليم	للكومنولث	)2009(	

http://www.campaignforeducation.org/docs/csef/CEF%20
 Budget%20Guide%20for%20CSOs.pdf

تحليل امليزانية: حساب حصة امليزانية املخصصة للتعليم زمنًيا صفحة50التمرين 7.

املوارد:
● ●  دليل	امليزانية	لصندوق	التعليم	للكومنولث	)2009(	

http://www.campaignforeducation.org/docs/csef/CEF%20
Budget%20Guide%20for%20CSOs.pdf

إبراز قضية العمل على العدالة الضريبية صفحة63التمرين 8.

املوارد:
● ●  أدوات	انعكاس	القوة	الضريبية	-	عمل	أكشن	أيد	الدولية	)أكشن	أيد،	2015ب(:	

http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/tax_power_
reflection-action_toolkit_-_mar_2016.pdf

هل يلتزم بلدكم بتخصيص ما يكفي من اإليرادات للتعليم؟ صفحة68التمرين 9.

إهدار اإليرادات من خالل التحايل الضريبي للشركات صفحة76التمرين 10.

املوارد:
● ● مصنع	السكر	التابع	لشركة	أسوشيتد	البريطانية	لألطعمة	يتجنب	دفع	ضريبة	الشركات	في	زامبيا	–		

 موقع	الجارديان	اإللكتروني،	شباط/فبراير	2013
http://www.theguardian.com/business/video/2013/feb/09/
associated-british-foods-avoids-corporate-tax-zambia-video

● ●  أكشن	أيد	الدولية،	قوة	الضريبة	
https://youtu.be/ijtOErKjPMg

● ●  أكشن	أيد	الدولية،	قوة	الضريبة:	دفع	الضريبة	لتعليم	البنات		
 https://www.youtube.com/watch?v=Ic7BPUP87w8

● ● أدوات	انعكاس	القوة	الضريبية	-	عمل	أكشن	أيد	الدولية	)أكشن	أيد،	2015ب( 	

تحديد الحاجة ملزيد من األدلة صفحة82التمرين 11.

تحقيق املساواة للحصول على التعليم الجيد صفحة93التمرين 12.

استكشاف العدالة في تمويل التعليم صفحة97التمرين 13.

تقسيم اإلنفاق حسب املستويات التعليمية صفحة99التمرين 14.

تقسيم اإلنفاق حسب املواقع الجغرافية صفحة101التمرين 15.

فهم السياق: رسم خرائط مسؤوليات اإلنفاق على التعليم وتحديد القضايا صفحة112التمرين 16.

التخطيط لتتبع امليزانية صفحة119التمرين 17.

امللحق 3: قائمة التمارين واملوارد الالزمة لورش العمل
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تحديد مجال التركيز والقضايا الرئيسية صفحة123التمرين 18.

إجراء تحليل الشجرة صفحة125التمرين 19.

إجراء تحليل شجرة الحل صفحة127التمرين 20.

تحديد هدف املناصرة صفحة128التمرين 21.

تحديد الغايات الذكية صفحة129التمرين 22.

استخدام خريطة القوى لتحديد األشخاص ذوي التأثير والحلفاء صفحة130التمرين 23.

فهم فرص املشاركة واالنخراط في عملية امليزانية صفحة131التمرين 24.

إجراء تحليل )القوة/الضعف/الفرص/التهديدات( )SWOT( صفحة132التمرين 25.

تحديد رسالة املناصرة صفحة133التمرين 26.

 اختيار التكتيكات والتخطيط للعمل صفحة135التمرين 27.

التفكير في املعلومات التي يجب رصدها صفحة136التمرين 28.

156



157


