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متويل املانحني



تتعاىل أصوات املواطنني والزعامء حول العامل اآلن أكرث من أي وقت 

مىض للمطالبة برضورة توفري التعليم لجميع األطفال يف العامل، كام 

يشريون بقلق كبري إىل أن هناك نحو 263 مليونا من البنات والبنني 

ال يذهبون إىل املدارس، بل ومن املقلق أيضا أن كثريين غريهم ال 

يتعلَّمون رغم التحاقهم باملدارس. ويقل احتامل التحاق البنات 

باملدارس رغم العائدات واسعة النطاق لالستثامر يف تعليمهن. ويواجه 

مئات املاليني من األطفال مصاعب جمة للخروج من براثن الفقر، 

لكنهم ال يتمتعون باملستوى الالزم من التعليم واملهارات لالنضامم إىل 

القوى العاملة الحديثة، ومن ثم تضيع فرص مساهمتهم يف تحقيق 

الرخاء االقتصادي.

وميثل تجديد موارد الرشاكة العاملية من أجل التعليم فرصة لقطع 

التزام جديد ليس فقط بتعليم األطفال يف العامل النامي، بل أيضاً 

بتحقيق األمن والرخاء عىل الصعيد العاملي.

إتاحة الفرصة

متثل املوازنات الحكومية املحلية حجر الزاوية يف متويل التعليم. وال 

تزال املساندة العاملية ذات أهمية بالغة لضامن تقديم الخدمات يف 

البلدان منخفضة الدخل. ويف الكثري من بلدان الرشيحة الدنيا من الدخل 

زا للتغيري. وتعمل  املتوسط، متثل هذه املساندة قيمة كبرية باعتبارها محفِّ

الرشاكة مع البلدان النامية الرشيكة إلعداد خطط مستدامة مالياً لقطاع 

التعليم، وزيادة مخصصات املوازنات الوطنية، والنهوض بجودة اإلنفاق 

عىل التعليم.

ومن شأن تقوية فاعلية وكفاءة متويل التعليم أن يعطي وزارات املالية 

والجهات املانحة الخارجية الثقة لزيادة االستثامرات.

التحفيز عىل زيادة التمويل املحيل

© Educate a Child

تشاد
املساعدة يف تعليم عدد متزايد من األطفال الالجئني – وأطفالها هي 

تحيط بتشاد رصاعات تدور يف البلدان املجاورة وال تزال تعاين من آثار املجاعة واألزمة املالية التي اجتاحت 
منطقة الساحل مؤخراً. ونتيجًة لذلك، استضاف هذا البلد، وهو أحد أفقر بلدان العامل، حوايل 400 ألف الجئ يف 
أوائل عام 2017. وقد ساندت الرشاكة، التي تخصص أكرث من نصف منحها التمويلية ملساندة التعليم يف البلدان 
املتأثرة بأوضاع الهشاشة والرصاع، جهود تشاد الرامية إىل تحسني نظام التعليم باملدارس الذي كان ضعيفاً حتى 

قبل وصول هذه األعداد الكبرية من الالجئني. ويف منطقة بحرية تشاد وحدها حيث يرتكَّز هؤالء الالجئون، بلغت 
نسبة الترسُّب من التعليم %62 بني األطفال التشاديني، وكان متوسط عدد الطالب يف الفصول باملدارس االبتدائية 

75 تلميذا، ومعدل األمية بني البالغني 96%. 

ومبساندة من الرشاكة، فإن تشاد ال تلبي فحسب االحتياجات اإلنسانية العاجلة لالجئني، بل تقوم أيضا بإنشاء بنية 
تحتية تعليمية أقوى وأكرث استدامة تعود بالنفع عىل التشاديني والالجئني عىل حد سواء. وتشمل هذه املساندة 

إنشاء 86 فصال دراسيا ومنشأة رضورية، وتوفري الغذاء والتغذية، وتوزيع 60 ألف كتاب مدريس جديد مالئم 
للخصوصيات الثقافية، وتقديم التدريب لزيادة عدد املعلِّمني املؤهلني لضامن حصول األطفال يف املدارس عىل 

تعليم حقيقي. وسيستفيد من منحة الرشاكة 8500 طفل يف منطقة بحرية تشاد.



ميثل تجديد موارد الرشاكة العاملية من أجل التعليم بداية حقبة جديدة 

يف متويل التعليم.

تهدف الرشاكة إىل زيادة موارد الرشاكة لتصل إىل ملياري دوالر سنوياً 

بحلول عام 2020 وفقاً لتوصيات لجنة التعليم. ولبلوغ هذا الهدف، 

تطلب الرشاكة زيادة إجاميل مساهامت املانحني يف العملية املقبلة 

لتجديد مواردها ليصل إىل 3.1 مليار دوالر عىل مدار ثالث سنوات 

من 2018 إىل 2020. وسيوفر صندوق جديد الستقطاب التمويل تابع 

للرشاكة موارد متويلية إضافية بقيمة 900 مليون دوالر.

وسيتطلب تحقيق هذا املستوى من التمويل اضطالع البلدان املانحة 

الرئيسية يف العامل والبلدان املنضمة حديثاً بدور ريادي للبدء يف تقديم 

املساهامت. وهناك أيضا دور واضح للمساهامت األخرى ومن بينها 

ع الذي  املساندة الخريية. وباإلضافة إىل التربُّع لصندوق التمويل املجمَّ

ميكِّن الرشاكة من أداء عملها األسايس، توجد اآلن فرص جديدة الستهداف 

أولويات مواضيعية وجغرافية وكذلك إجراء استثامرات يف مجال املعرفة 

واالبتكار.

يف ظل استثامرات املانحني الجديدة يف الفرتة من 2018 إىل 2020، ستقوم 

الرشاكة مبا ييل:

مساندة 89 بلدا ناميا لدفع الجهود الرامية لتطوير جودة التعليم 	 

وإتاحة سبل الحصول عليه لنحو 870 مليونا من األطفال والشباب؛

تقديم منح لتنفيذ الخطط التعليمية لنحو 67 بلدا ناميا مبا يغطي 	 

%64 من األطفال غري امللتحقني باملدارس؛

مساندة 30 بلدا ناميا إلعداد خطط تعليمية جديدة مبا يغطي 40% 	 

من األطفال غري امللتحقني باملدارس؛

صياغة املربرات املوجبة لالستثامر يف قطاع التعليم لجذب املزيد 	 

من التمويل ومواءمته مع الخطط التعليمية، عىل أن يتم البدء 

بعرشة بلدان وتوسيع النطاق بعد ذلك ليشمل جميع البلدان التسعة 

والثامنني؛

تحفيز الجهود الرامية لتعبئة املزيد من املوارد املحلية بالبناء عىل 	 

النجاح املتحقق حتى اآلن؛

تحفيز تحسني الجودة من خالل مساندة تقييم عملية التعلُّم؛	 

تحفيز تحسني البيانات من خالل تدعيم أنظمة إدارة التعليم.	 

تتوقع الرشاكة تحقيق املكاسب التالية:

إمتام 19 مليون طفل آخرين للمرحلة االبتدائية من بينهم 9.4 مليون فتاة 	 

وأكرث من 10.8 مليون طفل يف البلدان املتأثرة بأوضاع الهشاشة أو الرصاع

إمتام 6.6 مليون طفل آخرين للمرحلة اإلعدادية من بينهم 3.9 	 

مليون فتاة و3.9 مليون طفل يف البلدان املتأثرة بأوضاع الهشاشة 

والرصاع

تدريب 1.7 مليون معلِّم	 

إنشاء 23800 فصل درايس	 

توزيع 204 ماليني كتاب مدريس	 

سيتطلب تحقيق هذه النتائج أن يقوم جميع الرشكاء بزيادة متويلهم مع

تقديم الحكومات املانحة 3.1 مليار دوالر خالل الفرتة 2020-2018	 

قيام حكومات البلدان النامية بتخصيص %20 من اإلنفاق الحكومي 	 

لقطاع التعليم

قيام مؤسسات العمل الخريي واملانحني من القطاع الخاص بزيادة 	 

هة مساهامتهم املوجَّ
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الدول الجزرية الصغرية النامية 
والدول النامية غري الساحلية )18(

البلدان األخرى الواقعة يف الرشيحة الدنيا 
من البلدان املتوسطة الدخل )22(

البلدان الضعيفة الواقعة يف الرشيحة 
الدنيا من البلدان متوسطة الدخل )19(

باإلضافة إىل املنح األساسية التي تقدمها الرشاكة ملساندة تطوير خطط 

قطاع التعليم وتنفيذها، يشتمل إطار املوارد التمويلية والتمويل الجديد 

للرشاكة عىل ثالث ميزات جديدة:

م الرشاكة من خالله أمواال إضافية 	  صندوق الستقطاب التمويل ستقدِّ

من املنح حني تعرض الحكومات الحصول عىل متويل مشرتك من مصادر 

خارجية بواقع 3 دوالرات عىل األقل لكل دوالر من أموال الرشاكة؛

االستثامر يف املنافع العامة العاملية املهمة مثل أدوات االبتكار وتبادل 	 

املعارف التي مل تكن تتم مساندتها يف قطاع التعليم يف السابق؛

تشجيع االلتزام السيايس بالتعليم من خالل صندوق جديد مخصص 	 

للدعوة واملساءلة االجتامعية.

يستفيد هذا اإلطار من قوة الرشاكة يف تجميع التمويل يف صورة منح 

وإتاحة فرص إلقامة رشاكات جديدة تجلب للتعليم موارد مل يسبق 

استغاللها من مصادر عامة وخاصة. كام سيقوم نهج منقَّح ملربرات االستثامر 

يف قطاع التعليم عىل مستوى البلدان باجتذاب موارد جديدة ومواءمتها 

بشكل أفضل مع األولويات املحددة يف الخطط التعليمية الوطنية.

يقوم اإلطار بتوجيه أموال الرشاكة بصورة أفضل إىل البلدان واملجتمعات 

املحلية األشد احتياجاً، ويتم تحديد املخصصات بناًء عىل معدالت إمتام 

املرحلتني االبتدائية والثانوية والوضع االقتصادي )نصيب الفرد من إجاميل 

الناتج املحيل(، مع إعطاء وزن إضايف للبلدان املتأثرة بأوضاع الهشاشة والرصاع:

هناك 89 بلدا من البلدان منخفضة الدخل والرشيحة الدنيا من البلدان 	 

متوسطة الدخل مؤهلة للحصول عىل منح ملساعدتها يف تحليل وتدعيم 

خططها الخاصة بقطاع التعليم، وميكنها االستفادة من صندوق التعبئة الجديد

هناك 67 بلدا ميكنها طلب الحصول عىل منح كبرية ملساعدتها يف 	 

تنفيذ خططها التعليمية

إطار املوارد املالية والتمويلية الجديد للرشاكة 
العاملية من أجل التعليم

البلدان املؤهلة للحصول عىل متويل من الرشاكة 
العاملية من أجل التعليم 

تضم قرابة 870 مليونا من األطفال والشباب و%78 من األطفال املترسبني من التعليم يف العامل 

البلدان املنخفضة 
الدخل )30(



إثيوبيا
معالجة الجودة يف التدريس والتعلُّم 

منذ انضاممها إىل الرشاكة يف عام 2004، حصلت إثيوبيا عىل أربع منح بقيمة إجاملية قدرها 337 مليون دوالر 
ملساندة برنامج البالد العام لتحسني جودة التعليم. وهذا الربنامج هو برنامج لإلصالح عىل املستوى الوطني يهدف 

إىل تحسني أوضاع التدريس والتعلُّم يف 40 ألف مدرسة ابتدائية وثانوية وتعزيز قدرات نظام التعليم.

م من الرشاكة، يقوم أكرث من 100 ألف معلِّم ابتدايئ و17 ألف معلِّم ثانوي برفع  ومن خالل التمويل املقدَّ
مؤهالتهم من شهادة لعام واحد إىل دبلومه مدتها ثالثة أعوام. ويف الفرتة من 2006 إىل 2013، زادت نسبة 

املعلِّمني املؤهلني يف الخدمة من %3 إىل %44 يف الصفوف 4-1 ومن %53 إىل %92 يف الصفوف 5-8.

قد ساعد متويل الرشاكة الحكومة اإلثيوبية عىل تحقيق هدفها الطموح بحصول جميع الطالب عىل الكتب 
املدرسية )بنسبة 1:1( بحلول عام 2013، وذلك بتقديم 146 مليون كتاب مدريس يف املواد األساسية لجميع الطالب 

يف املدارس االبتدائية والثانوية. وقام الربنامج العام لتحسني جودة التعليم بوضع معايري لجودة محتوى الكتب 
املدرسية وإعداد 220 كتابا جديدا وإصدار كتب مدرسية وكتيبات إرشادية للمعلِّمني بسبع لغات، إدراكاً لحقيقة 

أن نتائج التعلُّم تتحسن كثرياً عندما يتم التدريس باللغة األم. GPE/Midastouch ©

حققت مساندة الرشاكة النتائج التالية يف البلدان الرشيكة:

زيادة عدد األطفال يف املرحلة االبتدائية بواقع 64 مليونا يف عام 2014 	 

مقارنًة بعام 2002

معدل إمتام املرحلة االبتدائية بلغ %73 يف عام 2014 مقابل %63 يف 	 

عام 2002

معدل إمتام املرحلة االبتدائية بني الفتيات بلغ %71 يف عام 2014 	 

مقابل %56 يف عام 2002

معدل إمتام املرحلة اإلعدادية بلغ %50 يف عام 2014 مقابل %38 يف 	 

عام 2002 )وارتفاعه بني الفتيات من %36 إىل 47%(

نتائج الرشاكة العاملية من أجل التعليم

 موقع املكتب:

1850 K Street N.W. - Washington D.C. 20006 - USA

 العنوان الربيدي:
Global Partnership for Education - MSN IS6-600 

1818 H Street N.W. - Washington D.C. 20433 - USAwww.globalpartnership.org

                facebook.com/globalpartnership

                twitter.com/gpforeducation

                instagram.com/gpforeducation

youtube.com/gpforeducation

 للمزيد من املعلومات، يُرجى زيارة: 

replenishment.globalpartnership.org
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