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التعليم؛ وتأتي هذه  إعدادها لمخططي  تم  كتيبات  الكتيب هو واحد من سلسلة تضم ستة  هذا 
الكتيبات الستة إضافًة إلى ثمانية كتيبات أخرى حول المنهاج نتيجة التعاون بين معهد اليونسكو 
 PEIC وبرنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام األمن IIEPالدولي للتخطيط التربوي

ومكتب التربية الدولي IBE التابع لمنظمة اليونسكو.
 Lyndsay بيرد ولينسي   ،)Interworks معهد(  Lynne Bethke بيثكي لين  قام كل من 
 Morten سيجسجارد  ومورتن    )IIEPالتربوي للتخطيط  الدولي  اليونسكو  )معهد   Bird
مع  التخطيط،  كتيبات  بكتابة    )IIEPالتربوي للتخطيط  الدولي  اليونسكو  )معهد   Sigsgard
بعض اإلضافات التحريرية التي أجرتها ليونورا ماك إيوين Leonora MacEwen )معهد 

.)IIEPاليونسكو الدولي للتخطيط التربوي
Amapola Ala- مستشارة(، وأمابوال أالما( Jennifer Batton  اامت كل من جينيفر باتون
ma )مكتب التربية الدولي IBE( ومارجرت سينكلير Margaret Sinclair )برنامج حماية 
التعليم في ظروف النزاع وانعدام األمن PEIC( بكتابة الكتيبات الخاصة بالمناهج وقامت لين 

بيثكي Lynne Bethke )معهد Interworks( بتحريرها.
قام األفراد التالية أسماؤهم بتقديم التعليقات القيمة بشأن هيكل الكتيبات ومحتواها أثناء عملية 
أفريقيا  لشرق  اإلقليمي  )المكتب   Benoît d’Ansembourg دانسمبورج بونوا  المراجعة: 
 Naoko أراكاوا  وناوكو   ،)UNICEF ESARO لليونيسيف  التابع  األفريقي  والجنوب 
Arakawa )الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئINEE (، وكارولين 
 Anton de Grauwe جروي  دي  وأنتون  )مستشارة(،    Carolyne Ashton أشتون 
 Andrea Diaz فاريال  دياز  وأندريا   ،)IIEPالتربوي للتخطيط  الدولي  اليونسكو  )معهد 
Varela  )البنك الدولي(،   وأوسلم اسكيوكاك Özlem Eskiocak )األونروا(، وداكمارا 
  Sonia Gomez اليونسكو بيروت(، وسونيا جوميز( Dakmara Georgescu جورجسكو
 Brenda Haiplik وبرندا هايبليك ،)UNHCR مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين(
)اليونيسيف(، وجينيفر هوفمان Jennifer Hofmann )المكتب اإلقليمي لغرب ووسط أفريقيا 
اليونيسيف WCARO(، ويوالند ميلر جراندفو Yolande Miller-Grandvaux )وكالة 
التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة USAID(، ومارال بيتال Marla Petal )هيئة إنقاذ 
الطفولة(، وماري كانجيتي Mary Kangethe )وزارة التعليم في كينيا(، ونيفين كنيزيفيتش 
لليونيسيف  التابع  األفريقي  والجنوب  أفريقيا  لشرق  اإلقليمي  )المكتب   Neven Knezevic
UNICEF ESARO(، وسينثيا كونز Cynthia Koons )الشبكة المشتركة بين الوكاالت 
للتعليم في حاالت الطوارئINEE (، ومارك ريتشمود Mark Richmond )برنامج حماية 
 Caroline Schmidt وكارولين شميدت ،PEIC( التعليم في ظروف النزاع وانعدام األمن
)مبادرة الدعم األلمانية GIZ Backup Initiative(، وبريان سميث Brian Smith )معهد 

.)IIEPاليونسكو الدولي للتخطيط التربوي

شكر وتقدير
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يعرب معهد اليونسكو الدولي للتخطيط التربويIIEP و برنامج حماية التعليم في ظروف النزاع 
وانعدام األمن  PEIC ومكتب التربية الدولي IBE عن امتنانهم لألشخاص والمنظمات التي 
اختبرت الكتيبات ميدانيًا في أوغندا ومالي.  ويتم توجيه الشكر بصفة خاصة لكل من: باميال 
كوموجوني Pamela Komujuni  في أوغندا )مكتب رئيس الوزراء(، وجوزيف كاجومبا 
 Stanta وسانتا أتينج ،Cleophus Mugenyi وكليوفوس موجيني ،Joseph Kajumba
أوكيشو  لوبووما Joseph Niege Lubwuma، وكريستوفر  نييجي   Ateng، وجوزيف 
 Benoît دانسمبورج  بونوا  بأوغندا(،  والرياضة  التعليم  )وزارة   Christopher Okecho
d’Ansembourg ونيفين كنيزيفيتش Neven Knezevic )المكتب اإلقليمي لشرق أفريقيا 
Mon- ومونيكا المازاريس ،) UNICEF ESARO  االجنوب األفريقي التابع لليونيسيف
 Night Stella كانديرو  ستيال  ونايت   Irene Naiga نايجا  وأبرين   ica Llamazares
Candiru )اليونيسيف – أوغندا(، وشارلز روكوينجي Charles Rukwengye وأنا سيجر 
Ladji Mama- مستشارون(. وفي مالي الدجي مامادو المين كوليبالي( Anna Seeger
ساماكي  وأمادو   ،Issiaka Niambele نيامبيلي  وإيسياكا   ،dou Lamine Coulibaly
Amadou Samake، والسين سيديبي Lassine Sidibé من وزارة التعليم، وأندريا بيرتر 
 Constance كواكو  وكونستنس   Naoko Imoto إيموتو  وناوكو   Andrea Berther
 Ibrahima وإبراهيما سيسوكو Alliou Tall تال Kouakou )يونيسيف – مالي(، وأليو 

Sissoko )وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة USAID – مالي(.
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أنهما  كما  الحياة،  األزمات  لظروف  الُمراعيان  التعليمي  والتخطيط  التربوي  المضمون  ينقد 
توفير  من خالل  ومجتمعاتهم  المتعلمين  من  كال  التعليم  يحمي  فبفضلهما  التكاليف.   يوفران 
المشورة التي تنقذ األرواح في حاالت الطوارئ إذ يمكن للتخطيط الجيد أن يوفر تكلفة إعادة 
بناء أو إصالح البنى التحتية والمواد التعليمية باهظة الثمن؛  أما على المدى البعيد، فيعزز 
المضمون التربوي والتخطيط التعليمي الُمراعيان لظروف األزمات من مرونة النظم التعليمية، 

ويساهمان في ضمان سالمة المجتمعات والمؤسسات التعليمية وتماسكها االجتماعي.
لقد تم توثيق األثر المدمر لكل من النزاعات والكوارث على األطفال وعلى النظم التعليمية. 
ولقد نتج عن هذا األثر المدمر نمو حِس ملِح في جميع أنحاء العالم تجاه ضرورة المشاركة في 
االستراتيجيات التي تقلل من المخاطر.  إذ من المحتمل أن يتأثر 175 مليون طفل بالكوارث 
األطفال  نسبة  زادت  بينما   ،)Penrose and Takaki 2006( الحالي  العقد  خالل  سنويًا 
من  المائة  في   42 من  بالصراعات  المتأثرة  بالبلدان  االبتدائية  المرحلة  سن  في  المتسربين 

 المجموع العالمي عام 2008 إلى 50 في المائة عام 2011. 
لهذا، ال يمكن إنكار الحاجة الملحة لتطوير المضامين التعليمية وخطط القطاع التي تواجه هذه 
المخاطر.  وتهدف سلسلة الكتيبات إلى دعم وزارات التعليم للقيام بهذا األمر تحديدًا، مع التركيز 
االجتماعي.  التماسك  الكوارث وضمان  والقدرة على مواجهة  األمان  بصورة مشتركة على 
وهي سلسلة تتكون من ستة كتيبات حول تخطيط قطاع التعليم وثمانية كتيبات إضافية حول 
النزاع  في ظروف  التعليم  حماية  برنامج  بين  للتعاون  ثمرة  جميعها  وتعتبر  المناهج،  وضع 
وانعدام األمن والمعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لمنظمة اليونسكو ومكتب التربية الدولي 
التابع لمنظمة اليونسكو.  ولقد تأسس هذا التعاون وإطار العمل بأكمله على جهود مجموعة 
كبيرة من المعنيين وأصحاب المصلحة وانخراطهم، بما في ذلك منظمة اليونيسف وبرنامجها 

المعني ببناء السالم والتعليم ودعم قدرات المرافعة.
تتمثل مهمة المعهد الدولي للتخطيط التربوي )IIEP-UNESCO( في تعزيز قدرات البلدان 
هذا  الفني.   والتعاون  والبحث  التدريب  خالل  من  لديها  التعليم  نظم  وإدارة  التخطيط  على 
باإلضافة إلى أن المعهد الدولي للتخطيط التربوي اكتسب خبرات في قضايا التعليم في حاالت 
في حاالت  التعليم  المعهد حول  برنامج  أدى  ولقد  الكوارث.   لمواجهة  واالستعداد  الطوارئ 
الطوارئ وإعادة البناء إلى إعداد دليل بشأن تخطيط التعليم في حاالت الطوارئ وإعادة البناء، 

كما أدى إلى إنجاز مجموعة من الدراسات الوطنية والموضوعاتية.
أفغانستان  مثل  بالنزاعات  المتأثرة  البلدان  في  القدرات  وتنمية  بالتعاون  أيضا  اضطلع  ولقد 
وجنوب السودان وتشاد، وقام بتطوير أدوات تخطيط مراعية لظروف األزمات وجّربها في 

غرب وشرق أفريقيا.
إن برنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام األمن )PEIC( هو برنامج تابع لمؤسسة 

تصدير
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بنت ناصر.  ويهدف  الشيخة موزة  القطري  السمو  أنشأتها صاحبة  التي  الجميع  التعليم فوق 
برنامج التعليم في ظروف النزاع وانعدام األمن إلى تعزيز الحق في التعليم وحمايته – على 
كافة مستويات النظم التعليمية – في المناطق المتأثرة أو المهددة باألزمات أو انعدام األمن أو 
النزاع المسلح.  ويدعم برنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام األمن جمع وتصنيف 
الدولي  القانون  النتهاكات  القانونية  الحماية  وتعزيز  التعليم  على  بالهجوم  الخاصة  البيانات 
المرتبطة بالتعليم.  كما يعمل برنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام األمن من خالل 
الشركاء للمساعدة على تطوير البرامج التعليمية المراعية لظروف النزاع وعلى تقليل مخاطر 

الصراع أو تكرار حدوثها.
يدعم مكتب التربية الدولي التابع لمنظمة اليونسكو البلدان لتعزيز مالئمة وجودة المناهج التي 
تهدف إلى تحسين القدرات األساسية مثل اإللمام بالقراءة والكتابة والحساب ومهارات الحياة، 
وتناول موضوعات بالغة األهمية على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية مثل التكنولوجيا 

الحديثة والقيم والتنمية البشرية المستدامة والسالم واألمن والحد من مخاطر الكوارث.
ويقدم مكتب التنمية الدولي خدمات  من قبيل إسداء المشورة االستراتيجية، وتقديم الدعم الفني 
القدرات  تطوير  على  والمساعدة  دولة،  بكل  الخاصة  واالحتياجات  يتالءم  بما  ُيصاغ  الذي 
قصيرة وطويلة األمد؛ كما يوفر مكتب التنمية الدولي للبلدان المعنية فرص الولوج إلى أحدث 

المعارف في مجال المناهج والتعلم.
وتستند هذه السلسلة من المنشورات التي تعد ثمرة التعاون بين المعهد الدولي للتخطيط التربوي 
 )PEIC( النزاع وانعدام األمن التعليم في ظروف  اليونسكو و برنامج حماية  لمنظمة  التابع 
هذه  من  وكالة  لكل  الخاصة  الخبرات  إلى  اليونسكو  لمنظمة  التابع  الدولي  التربية  ومكتب 
المستوىات  على  التعليم  وزارات  موظفي  دعم  إلى  الكتيبات،  هذه  عبر  ونهدف  الوكاالت.  
التماسك  وتشجيع  والمرنة  اآلمنة  التعليم  نظم  لدعم  والمحلية  واإلقليمية  والجهوية  المركزية 
االجتماعي من خالل السياسات والخطط والمناهج المالئمة الموضوعة من قبل قطاع التعليم.  
لظروف  المراعية  للتدابير  المنهجي  الدمج  من خالل  للدعم  فعلية  حاجة  المبادرة  هذه  وتلبي 
األزمات في كل خطوة من خطوات عملية تخطيط القطاع وفي مراجعة المنهاج والمضامين 

التربوية وعمليات التطوير.
فمن خالل تبني المضامين التربوية والتخطيط التعليمي الُمراعيان لظروف األزمات، ستكون 
المخاطر،  من  للوقاية  التغيير  عوامل  في  التحكم  على  شركائها  مع  قادرة  التعليم   وزارات 

وبالتالي المساهمة في بناء مجتمعات تنعم بالسالم على نحو مستدام.  
سوزان جرانت لويس

 IIEPمديرة معهد اليونسكو الدولي للتخطيط التربوي
مانتسيتسا ماروبي

IBE مديرة – مكتب التربية الدولي
مارك ريتشموند

PEIC مدير - برنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام األمن
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ذلك  سيكلف  كم  والتمويل:  التكلفة   –  5 كتيب 
ومن سيدفع التكاليف؟ 

التحليل

أين نحن اآلن؟

السياسة

ما نريد تحقيقه؟

الرصد والتقييم

كيف نعرف ما 
حققناه؟

االستراتيجيات 
والبرامج

كيف نحقق 
أهدافنا؟

التكلفة والتمويل

كم سيكلف ذلك 
ومن سيدفع 

التكاليف؟

والقدرة  السالمة  أولويات  إدراج  ينبغي 
على التكيف والتماسك االجتماعي وحساب 
التعليم.  لقطاع  الشاملة  الخطة  في  تكاليفها 
ويمكن  التنفيذ،  عملية  ذل��ك  ييسر  س��وف 
استخدامها لدعم التمويل من الجهات المانحة 

لكي يتوازى دعمها مع أولويات الخطة.
يعتبر تحديد تكلفة أولويات السالمة والقدرة 
أمرا  االجتماعي  والتماسك  التكيف  على 
والمراحل  األول��وي��ات  لتحديد  ضروريا 

المالئمة.

يساعد نموذج المحاكاة في بعض العمليات 
المختلفة،  التكاليف  تقدير  البرامج  على  أو 

ويسمح بتجريب سيناريوهات مختلفة.
قد يكون من الممكن جمع األموال الالزمة 
من شركاء التنمية أو، في بعض الحاالت، 
المجال  في  العاملة  المانحة  الجهات  من 
الوطنية كافية  الموارد  لم تكن  إذا  اإلنساني 
على  وال��ق��درة  السالمة  أول��وي��ات  لتمويل 

التكيفوالتماسك االجتماعي.

بإيجاز
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مقدمة

وتمويل  تكاليف  تقدير  على  الكتيب  هذا  يركز 
على  والقدرة  بالسالمة  المتعلقة  المبادرات 
التكيف والتماسك االجتماعي. وتلعب وزارات 
التعليم دورا حيويا في تقديم التكاليف والميزانيات 
الدقيقة إلى وزارة المالية وإلى الجهات المانحة 
التكاليف  حساب  على  يساعد  كما  الخارجية. 
والقدرة  السالمة  أولويات  لبرامج  اإلجمالية 
ويساعد  االجتماعي،  والتماسك  التكيف  على 
على  على التأكد من أن تخطيط وتحديد مراحل 
األولويات تم كما ينبغي بحيث يظهر بوضوح 
في وثيقة البرنامج. ومن شأن كل هذا أن يساعد 
الوزارة  يساعد  و  والتقييم،  والتتبع  التنفيذ  في 
المانحة  الجهات  من  التمويل  دعم  في  أيضا 

الخارجية وفي توافقها مع أولويات الخطة.
وتعتبرالخطة المحددة التكاليف بشكل جيد ذات 

أهمية خاصة عند االحتياج إلى الموارد الخارجية للتنفيذ. إذ سوف يحتاج صانعو القرار إلى 
ضمانات بأن تقديرات التكلفة معقولة وأن الموارد المطلوبة سوف تؤدي إلى تحقيق أولويات 
على  القدرة  لديها  الوزارات  بأن  ضمانات  القرار  صانعو  يحتاج  السياق،  هذا  وفي  الخطة. 
إنفاق األموال المطلوبة بطريقة فعالة. على سبيل المثال، إذا طلبت الخطة إجراء إصالحات 
وتحسينات لعدد كبير من المدارس خالل فترة الخطة، عندئٍذ سيحتاج صانعو القرار إلى معرفة 
ما إذا كانت الوزارة تتمتع بالقدرة على إدارة عملية اإلصالح بالكامل. ويجب أن تشمل هذه 
العملية كل المكونات من تحديد المدارس التي تحتاج إلى هذه اإلصالحات، والمناقصات، ومنح 
العقود والمدارس المحددة لتعديلها وتحديثها، وإلغاء جميع المشاريع المنجزة. وترابط األهداف 

والتكاليف والقدرة على التنفيذ جميعها في تحليل الخطة التربوية.
النموذجية المرتبطة بالتخطيط للسالمة والقدرة على التكيف  التكاليف  ويتناول الكتيب بعض 
والتماسك االجتماعي. وينبغي مقارنة التكلفة اإلجمالية للخطة مع التمويل المتاح. ولذلك، يشمل 
الكتيب مناقشة حول استيعاب التكاليف في سياق الميزانية العامة للبلد وتحديد أنواع التمويل 
التي قد تكون متاحة. وهناك أداة مفيدة في تقدير تكلفة وتمويل بعض أجزاء من الخطة بوجه 
هذا  واستخدام  فائدة  التفصيل  من  بشيء  الكتيب  يتناول  المحاكاة. وسوف  نموذج  هي  خاص 

النموذج.

اإلطار5-1
فهم التكلفة والتمويل

بنود  لكل  الوحدة  تكلفة  تحديد  عملية  لتكلفة: 
المعلمين  ذلك  في  بما  التعليم،  على  اإلنفاق 
وبناء الفصول الدراسية. ويلزم حساب التكاليف 
الخطة  تنفيذ  سيكلف  كم  لمعرفة  اإلجمالية 
تلك  فيها  بما  لها،  المخطط  األنشطة  وجميع 
المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث واألزمات 

بوجه خاص.
خطة  لدعم  الالزمة  المالية  الموارد  التمويل: 
األم��وال  توزيع  مع  التمويل  يتعامل  التنفيذ. 
باقي  مع  مقارنة  التعليم  )قطاع  القطاعات  بين 
القطاعات  وداخل  وغيرها(  والدفاع،  الصحة 

)االبتدائي والثانوي والعالي، وغيرهم(. 
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خطوات لحساب تكلفة وتمويل أولويات السالمة والقدرة 
على التكيف والتماسك االجتماعي

• تحديد بنود التكاليف الالزمة ألولويات السالمة والقدرة على التكيف والتماسك االجتماعي 
من  وغيرها  المدارس،  تهيئة  وإعادة  المدرسية  الكتب  وطباعة  المعلمين  تدريب  )مثل 

العمليات( وتحديد/حساب تكاليف الوحدة.
إجمالي  وحساب  الضرورة،  عند  المحاكاة  نموذج  باستخدام  للتكاليف  تصور  وضع   •

االحتياجات المالية.
• استخدام سيناريوهات مختلفة لتجريب االفتراضات وتحليل تأثيرها على تكاليف الخطة.

• التخطيط للتوزيع األكثر إنصافا للموارد ومرافق التعليم بين المناطق والفئات ذات الهوية 
المختلفة.

• االتفاق على سيناريوهات التكلفة النهائية للخطة.
على  والقدرة  السالمة  تعزيز  أجل  من  لألولويات  والخارجية(  )الداخلية  الموارد  تعبئة   •

التكيف والتماسك االجتماعي.
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الخطوة األولى
تحديد بنود التكلفة

في معظم نظم التعليم، يتم إنفاق ما بين ٪85 و ٪90 من ميزانية التعليم السنوية على الرواتب. 
مما يترك مجاال محدودا للنفقات األخرى، مثل تدريب المعلمين، والكتب المدرسية، واللوازم 
التعليمية وصيانة المرافق التعليمية، والتكاليف األخرى المتعلقة بالسالمة والقدرة على التكيف 
والتماسك االجتماعي، مثل صناديق الطوارئ الستخدامها في التأهب لألزمات أو في التخطيط 
التكلفة اإلجمالية ألولويات  التحديات. وبالتالي، يكون من الضروري حساب  لالستجابة لهذه 
السالمة والقدرة على االتكيف والتماسك االجتماعي ودمجها في الميزانية العامة لقطاع التعليم. 
عملية  نهاية  في  تحدث  بذاتها  مستقلة  خطوة  ليس  التكلفة  حساب   ،4 الكتيب  في  ورد  وكما 
التخطيط فقط، بل ينبغي أن تشمل عملية تحديد وترتيب أولويات البرامج تحليال للقدرة على 

تحمل التكاليف والفعالية من حيث التكلفة في مرحلة مبكرة.
العاملون  المخططون  يحدد  أن  يجب  لألولويات،  األولي  التحديد  لى  ع   االتفاق  يتم  وحالما 
بالتعاون مع الموظفين في قسم المالية والميزانية بالوزارة تكلفة البرامج. ويمكن تكرار هذه 
العملية حتى يتم االنتهاء من تحديد األولويات. ويتم توضيح التكاليف التي تم فحصها نموذجيا 
القائمة ليست شاملة وأن بنود التكلفة ذات الصلة سوف تختلف  أدناه. يرجى مالحظ أن هذه 

وفقا للسياق.
• الرواتب والمكافآت / الحوافز األخرى: في البلدان التي تكون فيها األولوية لتعزيز التماسك 
االجتماعي، من المحتمل وجود هدف لتحقيق التوزيع المنصف للمعلمين المؤهلين في جميع 
أنحاء البلد. وقد يشمل هذا تعيين المزيد من المعلمين في بعض المناطق و/ أو تقديم حوافز 
خاصة أو تعويضات  أو مشاريع اإلسكان من أجل جذب المعلمين إلى المناطق الريفية أو 
التكاليف اإلضافية في ميزانية التسيير  البلد. ويجب إدراج هذه  المتضررة من النزاع في 
المعلمين  لعدد  التي غالبا ما تضع حدا  المالية،  السنوية وسيتطلب ذلك موافقة من وزارة 
)وغيرهم من العاملين في مجال الخدمة المدنية( الذين يوظفون كل عام. وإذا كانت هناك 
إدراج  يجب  عندئٍذ  المشترك”،  العيش  كيفية  “تعلم  لتدريس  متخصصين  لموظفين  حاجة 

رواتبهم في حسابات الميزانية وتكون ضمن الحدود المنصوص عليها للتوظيف.
وإعادة  والبنات،  للبنين  والمراحيض  األسوار  )مثل  وتطويرها  المدارس  لبناء  يكون  قد   •
على  والقدرة  بالسالمة  المتعلقة  باألهداف  مقترنة  أولوية  معينة(  أخطار  لمواجهة  التهيئة 
المثال، في المناطق المعرضة للكوارث، يكون  التكيف والتماسك االجتماعي. على سبيل 
بناء المدارس اآلمنة عنصرا في غاية األهمية لحماية أرواح األطفال والمعلمين وغيرهم من 
العاملين في المجال التربوي. ويعزز أيضا القدرة على التكيف من خالل حماية استثمارات 
البلد في البنية التحتية. وبالمثل، يمكن أن تعزز جهود بناء المدارس والمرافق التعليمية في 
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المناطق ناقصة الخدمات التماسك االجتماعي. على سبيل المثال، قد تعطى األولوية لبناء 
المدارس الثانوية في المناطق التي ال توجد بها حاليا.

عادة،  للبلد.  التنمية  مال  رأس  من  وتحسينها جزءا  المدارس  ببناء  المرتبطة  وتعتبرالتكاليف 
تتولى وزارة األشغال العمومية أو قسم البنايات في وزارة التربية والتعليم المسؤول عن بناء 
المدارس حساب هذه التكاليف. ومع ذلك، فقد يكون من الضروري، في المناطق النائية ناقصة 
الخدمات، ضبط تكاليف الوحدة القياسية إن لم تتوافر المواد والخبرات التقنية محليا.  وقد يؤدي 

هذا إلى ارتفاع تكاليف البناء، التي يجب أن تكون عنصرا من عناصر الخطة.
• تنقيح / إصالح المناهج الدراسية: حسبما نوقش في حزمة مواد المناهج الدراسية، تكون 
التكيفوالتماسك  على  القدرة  تحسين  من  أساسيا  جزءا  الدراسية  المناهج  وتنقيح  مراجعة 
االجتماعي. وينبغي إدراج تكاليف مراجعة المناهج الدراسية وتنقيحها في ميزانية التسيير 

وتغطي عادة:
- المساعدة الفنية لدعم مراجعة المناهج الدراسية، التي تركز على السالمة والقدرة على 
التكيف والتماسك االجتماعي، وعملية تنقيح أو تطوير الكتب المدرسية أو أدلة المعلمين 

أو المواد التربوية والمتخصصة األخرى.
في  المشاركين  والمطورين وهؤالء  المدرسية  والكتب  الدراسية  للمناهج  حلقات عمل   -
)الجهوية  الوطنية  دون  ما  التعليمية   الهيئات  )مثل  الدراسية  المناهج  إصالح  عملية 

واإلقليمية والمحلية( ومدربي المعلمين والمعلمين المختارين(.
• الكتب المدرسية والمواد التعليمية األخرى: نتيجة لمراجعة المناهج الدراسية وتنقيحها، 
قد يكون من الضروري وضع مواد تعليمية تكميلية و/ أو تنقيح الكتب المدرسية من أجل 
دمج برنامج “تعلم كيفية العيش المشترك” أو أي مبادرة أخرى مماثلة، وحذف النصوص 
التمييزية من المواد التعليمية. وبالمثل، قد تتطلب بعض الكتب المدرسية و/ أو دالئل المعلم 
مراجعة من أجل دمج توصيات وتوجيهات للحد من تأثيرات األخطار الطبيعية و الكوارث.
لذا،  دائما.  كبيرة  المدرسية  الكتب  وتوزيع  وطباعة  بمراجعة  المرتبطة  التكاليف  وتكون 
المصاحبة،  التكاليف  جميع  عليها  والعاملون  الميزانية  مخططو  يدمج  أن  الضروري  من 

وبخاصة التكاليف المخصصة لما يلي:
• تصميم وتنسيق الكتب المدرسية أو دالئل المعلم أو المواد التعليمية،

• الترجمة؛
• الطباعة؛

جميع  إلى  األخرى  التعليمية  والمواد  المدرسية  الكتب  وصول  )لضمان  والتوزيع  النقل   •
المدارس في البلد، بما في ذلك تلك الكائنة في المناطق النائية، التي قد تفتقر إلى المواد(.

ذات  األنشطة  وتقييم  بتتبع  تكاليف إضافية مرتبطة  أي  أيضا دمج  والتقييم: يجب  التتبع   •
األولوية المتعلقة بالسالمة والقدرة على التكيف والتماسك االجتماعي في ميزانية التسيير 
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المعارف  استقصائية عن  دراسة  بإجراء  المرتبطة  تلك  التكاليف  هذه  تشمل  وقد  السنوية. 
التكيف على سبيل  بالتماسك االجتماعي والقدرة على  واالتجاهات والممارسات )المتعلقة 
المثال(، أو تقييم البرنامج )الذي يركز، مثال، على تعليم السالم أو برنامج الحد من مخاطر 
الكوارث(. باإلضافة إلى ذلك، ينبغي تنقيح القائمة المرجعية لزيارات التتبع للمدارس الحالية 
والتماسك  التكيف  والقدرة على  السالمة  لمسائل  المدرسية  الزيارات  لضمان خدمة جميع 

االجتماعي.

المناهج، من حلقات  القدرات مجموعة من  تنمية  برامج  أن تشمل  يمكن  القدرات:  تنمية   •
العمل التدريبية والتعلم عن بعد إلى التدريب أثناء العمل والدعم الفني والتمرين والتوجيه. 
وقد تكون بعض هذه المبادرات مكلفة، على سبيل المثال، تدريب المعلم أثناء الخدمة الذي 
تغييرات  إجراء  مثل  اآلخر،  البعض  تنفيذ  يمكن  ولكن  البلد.  في  المعلمين  يستهدف جميع 
أو  قليلة  بتكلفة إضافية  للمعلم،  السلوك  لقواعد  أو وضع مدونة  السياسات،  أو  اللوائح  في 
بدون. على سبيل المثال، إذا دمجت التوصيات الجديدة المتعلقة بالحد من األخطار الطبيعية 
ومخاطر الكوارث أو تعلم كيفية العيش المشترك أو المواطنة المسؤولة في المناهج الدراسية 
عندئٍذ يجب تدريب المعلمين على المواد الجديدة. وقد يكون من الضروري أيضا ضمان 
تمتع المخططين بالمهارات الالزمة لجمع وتحليل بيانات عن تأثير النزاع والكوارث في 
التكيف  على  والقدرة  السالمة  معالجة  ألهمية  القرار  صانعي  كبار  وفهم  التعليم،  قطاع 

والتماسك االجتماعي. وقد تشمل مبادرات تنمية القدرات في هذا المجال ما يلي:
- تدريب المعلمين: سوف تختلف الحاجة إلى تدريب المعلمين وفقا للبرامج ذات األولوية 
العاملين  وكذلك  المدارس،  ومديري  األوائل  المعلمين  على  هذا  وينطبق  المعتمدة. 
اآلخرين في المدارس، الذين يلعبون جميعا دورا في الحد من مخاطر الكوارث وفي 

إنشاء تفكير مدرسي يتوافق مع القيم والمواقف المرتبطة بالسالم ونبذ العنف.
والمفتشين  الخدمة(،  أثناء  والمدربين  الخدمة  قبل  )الكلية  المعلمين  مدربي  تدريب   -

والمشرفين ومديري التعليم في جميع مستويات النظام.
- المساعدة الفنية للمخططين المسؤولين عن تطوير أدوات جمع البيانات ومؤشرات نظام 

إدارة معلومات التعليم .
- دعم كبار صانعي القرار لضمان توفير التمويل الكافي لبرامج أنشطة السالمة والقدرة 

على التكيف والتماسك االجتماعي.
وبعد تحديد المبادرات ذات األولوية للسالمة والقدرة على التكيف والتماسك االجتماعي، من 
معلومات عن  الخطة  هذه  تشمل  أن  ويمكن  القدرات.  لتنمية  دعم وضع خطة  أيضا  المجدي 
االحتياجات المطلوبة لتنمية القدرات، مع الميزانية المصاحبة والجدول الزمني. سوف يساعد 

هذا في تعبئة الموارد وتسهيل التنفيذ.



14

التسيير.  ميزانية  في  التكلفة  من  األنواع  هذه  تدرج  التأهب:  أو  الطوارئ  تكاليف حاالت   •
ويمكن إدراج بعضها في الميزانية ببنود منفصلة أو يمكن تضمينها في جملة منح للمدارس 
أو المناطق الستخدامها ألنشطة الطوارئ. وتشمل أمثلة نفقات حاالت الطوارئ أو التأهب 

ما يلي:
- التحديد المسبق لإلمدادات )مثل المواد التعليمية(؛

- إصالحات طفيفة أو تنظيف مواقع المدارس بعد الكوارث أو النزاع؛
- أنشطة التخفيف غير البنيوية الصغيرة )على سبيل المثال، تأمين أرفف الكتب وغيرها 
من األشياء الثقيلة لكي ال تسقط وتسبب إصابات أثناء حدوث زلزال أو عاصفة، أو حفر 

قنوات الصرف حول المدارس لتجنب الفيضانات(؛
- نسخ احتياطية من نظم ووثائق الوزارة الهامة )مثل سجالت الطالب وسجالت الموارد 
وأدلة  المدرسية  الكتب  من  إلكترونية  ونسخ  االمتحانات  ونتائج  والرواتب  البشرية 

المعلمين وغيرها من المواد التعليمية الهامة(؛
- شراء اإلمدادات )مثل معدات اإلسعافات األولية، وأدوات اإلنقاذ عند حدوث الكوارث 

ومكبرات الصوت الستخدامها وطفايات الحريق(؛
- توجيه / تدريب جمعيات اآلباء والمعلمين ولجان اإلدارة المدرسية )على سبيل المثال، 
المساعدة في تنفيذ مبادرات مكافحة التسلط ومدونات السلوك للمعلم  من أجل مساعدة 
تحسين سالمة فضاءات  أنشطة  في  للمساعدة  أو  التكيف  والقدرة على  السالمة  جهود 

المدارس وسالمة األطفال أثناء ذهابهم إلى المدرسة وعودتهم منها(.
المثال، من خالل  أوقات األزمات )على سبيل  أولياء األمور في  للتواصل مع  أنظمة   -
استخدام أنظمة اإلنذار باستخدام الرسائل النصية القصيرة لكي يعرف أولياء األمور أن 
أطفالهم آمنون أو يجب أن يأتوا ويصطحبوا أطفالهم من المدرسة أو منطقة آمنة معينة(.
- األنشطة غير الرسمية )مثل حمالت تعزيز السالمة والتأهب سواء في المدرسة أو في 

المجتمع(.
تحديد / حساب تكاليف الوحدة 

سوف تتطلب عملية حساب التكلفة التعاون الوثيق بين التخطيط والتمويل وهيئات البنايات أو 
المنشآت التعليمية في وزارة التربية والتعليم وكذلك مع وزارات أخرى، عند الضرورة، من 
أجل تحديد تكاليف الوحدة بغرض وضع الميزانية. ويمكن تحقيق حساب تكاليف الوحدة من 

خالل:
• استخدام التكاليف السابقة لألنشطة المماثلة )على سبيل المثال، يمكن استخدام تكلفة حلقة 

العمل التدريبية الشاملة(.
الذي حددته وزارة  النحو  النقل والمعيشة، على  لتعويضات   المعيارية  التكاليف  • استخدام 

المالية أو الذي تستخدمه وزارة التربية والتعليم ألنشطة مثل زيارات التفتيش.
تكاليف  تقدير  أجل  من  التعليمية  البنايات  هيئة  أو  العمومية  األشغال  وزارة  مع  التشاور   •
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بناء المدارس الجديدة المقاومة للكوارث أو تكاليف تعديل وتحديث للمدارس. سوف يتمكن 
التشاور مع  التكاليف من خالل  تقديرات  المدارس من تجميع  بناء  المسؤولين عن  هؤالء 

البائعين أو المقاولين أو شركاء التنمية المشاركين في بناء أو تعديل وتحديث المدارس.
وقد يتطلب زيادة هذه التكاليف من أجل المناطق غير اآلمنة أو التي يصعب الوصول إليها. 
وحالما يتم تحديد تكاليف الوحدة، عندئٍذ يجب تطبيقها على كل من أولويات برامج السالمة 

والقدرة على التكيف والتماسك االجتماعي. 
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الخطوة الثانية
وضع توقعات للتكاليف باستخدام نموذج المحاكاة

تستخدم نماذج المحاكاة البيانات التعليمية الحالية والسابقة، مثل معدالت القيد والتطوير والتكرار 
أو أهداف السياسات الشاملة والمحددة، لمحاكاة أو تقدير الحالة المستقبلية لنظام التعليم )على 

مدى فترة التخطيط(. وعموما، األهداف األربعة لنموذج المحاكاة هي:
• توفير المعلومات الالزمة إلجراء حوار سياسي على أساس األدلة واختبار جدوى الخيارات 

المختلفة.
• توضيح الموارد البشرية والتعليمية المطلوبة )مثل الفصول الدراسية والكتب المدرسية( 

لتحقيق األهداف المخطط لها.
• تقدير موارد المالية والمادية الالزمة لتنفيذ الخطة )راجع المعهد الدولي للتخطيط التربوي، 
2011، لمناقشة أنواع التكلفة المدرجة في ميزانيات التسييرواالستثمار(. وبالتالي، تتمكن 

الحكومات من تحديد نقص التمويل وتعبئة موارد إضافية عند الضرورة.
• توفير إطار يمكن من خالله تقدير تكاليف أولويات محددة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسالمة 

والقدرة على التكيف والتماسك االجتماعي.
المعلمين  عدد  مثل  توقعات  لوضع  المحاكاة  نماذج  تستخدم  ما  عادة  التربوي،  التخطيط  في 
االلتحاق  في  المقررة  الزيادة  الستيعاب  ستلزم  التي  المدرسية  والكتب  الدراسية  والفصول 
بالمدارس أو لتحقيق نسبة تغطية معينة للطالب من طرف المعلمين أو عدد الطالب  بالنسبة 
األولوية  ذات  البرامج  من  العديد  إدراج  ويمكن  المثال.  سبيل  على  المدرسية،  الكتب  لوفرة 
للسالمة والقدرة على التكيف والتماسك االجتماعي في نموذج المحاكاة الموجود في الوزارة. 
على سبيل المثال، إذا حددت مراجعة المناهج الدراسية ضرورة إجراء تنقيح أو وضع كتب 
المشترك، عندئٍذ يمكن  العيش  الكوارث أو تعلم كيفية  الحد من مخاطر  مدرسية جديدة لدمج 
إدراج التكاليف المرتبطة بالتطوير والطباعة والتوزيع في نموذج المحاكاة. ويصف الملحق 
التكاليف.  البدء في عملية حساب  أجل  الوزارة جمعها من  يتعين على  التي  البيانات  أنواع  أ 

ويوضح الشكل 5-1 العناصر الرئيسية لنموذج المحاكاة.

المتطلبات 
المالية

الرواتبالحالية
رأس المال

الشكل 1-5
يوضح كيف يعمل نموذج المحاكاة

احتياجات التعليم 
المتوقعة من:

المعلمين
العاملين اآلخرين

المعدات  
الكتب المدرسية

الفصول الدراسية

القيد للسنوات 
التالية

أهداف 
االلتحاق 
بالمدارس

إحصائيات 
من السنوات 

الماضية أهداف الشروط 
التعليمية من أجل: 

• التوظيف 
• الفصول 
الدراسية 

• الكتب المدرسية
....... •

نظام حساب التكاليف
تكاليف الوحدة
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وكما يبين الشكل 5-1، يعمل نموذج المحاكاة على النحو التالي:
• يتم إدخال إحصاءات القيد الحالية، مع أهداف القيد بالمدارس، على سبيل المثال، لتحقيق 
يحسب  ثم  تمييز.  دون  التعليم  على  األطفال  جميع  للجميع وحصول  التعليم  توفير  أهداف 

النموذج القيد المتوقع لكل سنة من سنوات الخطة.
• يتم إدخال أهداف شروط التعلم المختلفة في النموذج، على سبيل المثال، العدد المطلوب 
للعاملين بالتدريس وغير التدريس ، ونسب تغطية المعلمين للطالب أو نسب الطالب إلى 
الفصول الدراسية أو نسب الطالب إلى الكتب المدرسية، وعدد الفصول الدراسية. وينتج 

عن هذه األهداف، مقترنة بالقيد المتوقع للسنوات التالية، االحتياجات التعليمية المتوقعة.
• وتدرج تكاليف الوحدة كمدخالت في النموذج أيضا. ثم يحسب النموذج المتطلبات المالية 

السنوية، موزعة من حيث الرواتب والتكاليف الجارية  والموارد المادية.
ويمكن أن يستخدم صانعو السياسات نتائج نماذج المحاكاة لمراجعة التكاليف المقدرة وتعديل 
من:  التوقع  نماذج  قوالب  من  أمثلة  على  الحصول  ويمكن  المتاحة.  للموارد  وفقا  األولويات 

. http://inesm.education.unesco.org/en/explore/home
وتعتمد الفائدة الكلية من نموذج المحاكاة على توافر ونوعية البيانات المستخدمة )يشمل هذا 
التربية  وزارة  تعمل  أن  ويجب  واالقتصادية(.  السكانية  البيانات  وكذلك  التعليمية  البيانات 
والتعليم بشكل وثيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي لإلحصاء لجمع البيانات الستخدامها 

كمدخالت للنموذج.
استخدام سيناريوهات الختبار االفتراضات

يمكن استخدام نماذج المحاكاة إلنشاء سيناريوهات متعددة، استنادا إلى مجموعة من الخيارات. 
ويمكن أن تتعلق هذه الخيارات بمجموعة متنوعة من القرارات، على سبيل المثال:

• وضع أهداف القيد المختلفة )على سبيل المثال، للتعليم االبتدائي أو الثانوي(؛
• النظر في األهداف المختلفة لنسب الطالب إلى المعلمين أو إلى الفصول الدراسية؛

• توفير الكتب المدرسية المجانية لجميع طالب المدارس االبتدائية والثانوية؛
• تنقيح وطباعة الكتب المدرسية الجديدة التي تحتوي على الرسائل المتعلقة بتعلم كيفية العيش 

المشترك والحد من مخاطر الكوارث؛
• االنتقال إلى نظام تعليمي من فترة واحدة؛

• زيادة رواتب المعلمين بنسبة معينة في كل سنة من سنوات الخطة؛
• تعديل وتحديث جميع المدارس لمواجهة األخطار القائمة.

• توفير المدارس مع األموال لحاالت الطوارئ أو التأهب للكوارث الستخدامها في أنشطة 
التأهب للكوارث على مستوى المدرسة أو التخفيف من حدتها.

بالخطة  يتعلق  وفيما  تحليلها.  يمكن  التي  السيناريوهات  من  المختلفة  األنواع  بعض  هذه هي 
الشاملة لقطاع التعليم، سيتضمن نموذج المحاكاة أولويات متعددة. ولذلك، سينفذ سيناريو واحد 
جميع أهداف الخطة بالكامل. وحالما يتم وضعه، يمكن أن يحلل صانعو السياسات وأصحاب 

المصلحة هذا السيناريو من أجل تحديد التعديالت المطلوبة لألهداف المخطط لها.
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الخطوة الثالثة
 خطة للتوزيع المنصف لموارد التعليم

األهداف  حتمًا  االجتماعي  التماسك  أولويات  تتضمن  التي  التعليم  قطاع  خطة  تشمل  سوف 
نوعية  في  الفوارق  تسبب  أن  ويمكن  البلد.  أنحاء  في جميع  المنصف  التعليم  بتوفير  المتعلقة 
التعليم والحصول عليه التظلمات وقد تؤدي إلى النزاع. ولذلك، تكون مسألة اإلنصاف عنصرأ 
أساسيا في صياغة الخطة ويجب أخذها بعين االعتبار في كل من حساب تكاليف الخطة وفي 
وكذلك  المدخالت   - التعليمية  البيانات  تحليل  خالل  من  ذلك  تحقيق  ويمكن  األموال.  توزيع 
النواتج على المستويات الالمركزية - حسبما نوقش في كتيب 2. وتشمل األسئلة التي يجب 

طرحها عند النظر في معالجة الفوارق المحتملة، ولكنها ال تقتصر على ذلك، ما يلي:
• هل توجد مدرسة ثانوية واحدة على األقل )أو مدرسة ثانوية واحدة للبنات وأخرى للبنين، 

عند الضرورة( في جميع مناطق البالد؟
مثل  إدارية،  في كل وحدة  المعلمين  لتدريب  األقل  أو جامعة واحدة على  كلية  توجد  • هل 

محافظة أو مجموعة من المناطق؟
• إذا وجدت اختالفات في التمويل بين المناطق، ما هي أسباب هذه االختالفات؟

• هل توجد اختالفات كبيرة في مؤهالت أو نوعية المعلمين في مناطق مختلفة من البالد؟
• هل توجد اختالفات كبيرة في نوعية المدارس والفصول الدراسية في أجزاء مختلفة من 

البالد؟
• هل يتمتع األطفال في جميع أنحاء البالد بإمكانية الحصول على الكتب المدرسية والمواد 

التعليمية األخرى، مثل مختبرات العلوم والحاسوب؟
وعندما تظهر الفوارق، عندئٍذ ينبغي أن تشمل الخطة استراتيجيات إلنصافهم. وقد تشمل هذه 
االستراتيجيات الحاجة إلى التمييز اإليجابي وزيادة االستثمارات في المناطق النائية والمهمشة 

من أجل تحقيق نظام أكثر إنصافا خالل فترة الخطة.
والشفافية هي أساس تحقيق اإلنصاف في التعليم وفي صرف أموال التعليم. ويجب أن تضع 
الوزارات إجراءات لإلبالغ منفتحة وشفافة حتى يتسنى إبالغ جميع أصحاب المصلحة، بما في 

ذلك المجتمعات وأولياء األمور، بالموارد التي خطط لها وقدمت في آخر األمر.
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الخطوة الرابعة
تحديد النقص في التمويل والموارد

األموال  مع  التكاليف  مقارنة  هي  التالية  الخطوة  تكون  بالكامل،  الخطة  تكاليف  حساب  بعد 
المتاحة وتحديد النقص في التمويل والموارد المحتملة. وتمويل خطة قطاع التعليم هو ممارسة 
مهمة للحكومة ويمثل حصة كبيرة من اإلنفاق العام. لذلك، من الضروري ربط اإلنفاق على 
الخطة بالموارد اإلجمالية المتاحة. وفي كل بلد تقريبا، تبدأ عملية تخصيص الميزانية بصياغة 
وزارة المالية اإلطار االقتصادي الكلي الذي يفيد في تقدير إجمالي الموارد المتاحة، مع األخذ 
بعين االعتبار مؤشرات االقتصاد الكلي ذات الصلة، مثل نمو إجمالي الناتج المحلي، ومعدالت 
التضخم والضغط المالي، وغيرها. وستتم مقارنة مخصصات الميزانية المتوقعة لقطاع التعليم 
مع التكلفة المقدرة للخطة لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى التمويل الخارجي و/ أو تعديل 

أولويات خطة التعليم.
ويبين الشكل 2-5 المراحل المختلفة في حساب الميزانية التي يمكن أن يتوقع قطاع التعليم أو 

قطاع فرعي داخل التعليم الحصول عليها.
الخطوة األولى: تعتمد الموارد المتاحة على الثروة الوطنية للبلد. وهذا ما يعبر عنه باسم الناتج 

المحلي اإلجمالي، وهو ما يعادل الثروة الناجمة عن االقتصاد في سنة واحدة.
ويعتمد  فقط.  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  الحكومة جزءا  تستخدم  أن  يمكن  الثانية:  الخطوة 
هذا بشكل رئيسي على قدرة الحكومة على جمع الموارد من خالل نظامها الضريبي. وبعض 
الحكومات ناجحة جدا في جمع الضرائب؛ والبعض اآلخر أقل نجاحا. ويعتبر ما تنجح الحكومة 
في جمعه هو ميزانية الحكومة عموما. ويمكن إضافة بعض اإليرادات األخرى لهذه الميزانية، 
الحكومية، أو  الميزانية  المثال. ويمكن أن ترتبط  العامة على سبيل  الممتلكات  بيع  من خالل 
إجمالي اإلنفاق العام، بالناتج المحلي اإلجمالي باستخدام معدل الميزانية الحكومية كنسبة مئوية 

من الناتج المحلي اإلجمالي.
الطرق  إنشاء  األغراض:  واسعة من  لمجموعة  الحكومية  الميزانية  تستخدم  الثالثة:  الخطوة 
الديون، وغيرها من  الريفية وسداد  المناطق  وتنمية  السكان  البلد وصحة  والدفاع عن حدود 
الحكومية  الميزانية  إجمالي  من  ويتلقى حصة  فقط،   القطاعات  أحد  هو  والتعليم  األغراض. 
فقط. وفي العديد من البلدان، يتلقى التعليم أكبر حصة. وتساوي ميزانية قطاع التعليم حصة 
الميزانية الوطنية المخصصة ألنشطة التعليم التي تجريها أقسام مختلفة من الحكومة. ويتألف 
أسهل حساب من مقارنة ميزانية الوزارة أو الوزارات المعنية حصرا بتوفير التعليم )على سبيل 
المثال، وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي(، مع الميزانية الحكومية اإلجمالية. ومع 
ذلك، تلعب الوزارات األخرى، في كثير من البلدان، دورا في التعليم أيضا، على سبيل المثال، 
وزارة الصحة التي قد توفر مراكز التدريب في مجال الصحة. وفي كمبوديا، توجد مشكلة ثانية 
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هي: أن وزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة هي المسؤولة عن شئون أكثر من التعليم، 
وربما يجب إجراء محاولة لفصل ما ينفق على التعليم عن األغراض األخرى.

الخطوة الرابعة: في قطاع التعليم، تحصل مختلف القطاعات الفرعية على حصص مختلفة من 
مجموع الميزانية. وتعتبر ميزانية القطاع الفرعي للتعليم )في الشكل 2-5، نظام التعليم العالي( 

جزءا من ميزانية قطاع التعليم ككل.
وتسمح المقارنة بين اآلثار المالية للتكلفة والموارد المتاحة، المتوقعة في اإلطار االقتصادي 
الكلي، بتقدير النقص المالي الذي سيصبح مقياس الجدوى. وبعد استالم مخصصات الميزانية 
تعبئة موارد إضافية  أو  الخطة  أولويات  تعديل  إلى  والتعليم  التربية  المقدرة، ستحتاج وزارة 
لدعم تنفيذ الخطة. لذلك، يجب أن يتضمن جزء من التحليل المالي مراجعة التمويل المحتمل 
من الشركاء الخارجيين )شركاء التنمية والجهات المانحة في المجال اإلنساني، أو من مصادر 
أخرى(. ويمكن أن يشمل هذا التمويل المستلم من خالل دعم الميزانية العامة أو ميزانية القطاع 
أو من خالل التمويل المخصص )الشراكة العالمية من أجل التعليم، 2013(. وإذا استمر وجود 
نقص في التمويل بعد هذا التنقيح، ستحتاج االستراتيجيات إلى مراجعة. ويحتوي الملحق ب 

على القائمة المرجعية للشراكة العالمية من أجل التعليم لمراجعة تمويل الخطة.

اإلطار االقتصادي الكلي

الشكل 2-5
مراحل حساب الميزانية المخصصة لقطاع التعليم وقطاعاته الفرعية

 االقتصاد، الثروة
الوطنية

الناتج المحلي اإلجمالي

إجمالي النفقات الحكومية

ميزانية التعليم

نفقات للتعليم العالي

التعليم / الميزانية الحكومية

 حصة ميزانية التعليم
المخصصة للتعليم العالي

 الميزانية الحكومية / الناتج
المحلي اإلجمالي

موارد للحكومة

الضغط المالي

التخصيص القطاعي

 التخصيص للقطاعات
الفرعية

قطاع التعليم

 القطاع الفرعي
للتعليم العالي
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الخطوة الخامسة
تعبئة الموارد

يتعامل تمويل التعليم مع تعبئة الموارد لتمويل خطة قطاع التعليم. وعندما تستنفد كل الموارد 
الحكومية الوطنية الممكنة، قد تضطر وزارة التربية والتعليم إلى البحث عن تمويل خارجي. 
ويمكن استخدام مجموعة من آليات التمويل الخارجي المنسقة لتأمين التمويل للبرامج طويلة 
األجل، مثل مبادرات السالمة والقدرة على التكيف والتماسك االجتماعي )لمزيد من مناقشة هذا 
الموضوع راجع دليل آيني المرجعي للتمويل الخارجي لقطاع التعليم ]آيني، 2010[ ووثيقة 
معهد التنمية الخارجية “تجرأ وتأهب”: أخذ المخاطر على محمل الجد - تمويل التأهب لحاالت 

الطوارئ من خالل مكافحة األزمة من أجل إدارة المخاطر ]كيليت وبيترز، 2014[(.
عادة، تخصص أموال الجهات المانحة من خالل ميزانية الجهة المانحة للتنمية أو للمساعدة 
بالمفوضية  المدنية  والحماية  اإلنسانية  المساعدة  إدارة  مثل  المانحة  الجهات  اإلنسانية. 
الذين  البريطانية  الدولية  التنمية  ووزارة  األوروبية،  للجماعة  اإلنساني  والمكتب  األوروبية، 
يدرسون كيفية التعامل مع التمويل بطريقة أكثر مرونة لتجنب هذا االنقسام بين أموال التنمية 
للكوارث  )لالستجابة  اإلنسانية  المساعدة  وأموال  األجل(  التنمية طويلة  بمبادرات  )للمساعدة 
واألزمات األخرى(. ومن المحتمل أن تكون البرامج ذات األولوية لتحسين السالمة والقدرة 
على التكيف والتماسك االجتماعي مؤهلة للحصول على تمويل من كل من مصادر التمويل 
التعليم  التشاور مع فريق  التربية والتعليم في  قد ترغب وزارات  لذلك،  اإلنمائية واإلنسانية. 
ومجموعة التعليم المحليين أيضا )إن وجدا(، عندما تبحث عن تمويل إضافي لهذه األنواع من 
البرامج. ويناقش ما تبقى من هذا القسم بعض المصادر الرئيسية للتمويل من الجهات المانحة 

التي قد تكون متاحة.
تمويل التنمية

من  عدد  مدى  على  توقعات  إلى  الطويل،  المدى  على  عادة  تعالج  التي  التنمية  أموال  تستند 
وفيما  التعليم.  قطاع  خطة  من  المستمدة  الحكومة  أولويات  مع  تتماشى  أن  ويجب  السنوات، 
يلي آليات التمويل النموذجية التي تستخدمها مجموعة من الجهات المانحة الثنائية والمتعددة 
األطراف، التي تشمل بنك التنمية األفريقي ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
• دعم المشروع: التمويل المخصص لمشروع معين. تدعم الجهات الفاعلة الثنائية أو متعددة 

األطراف أو غير الحكومية مشاريع محددة.
- تدعم الجهات الفاعلة غير الرسمية هذه اآللية أيضا، على سبيل المثال، المنظمات غير 
ومجموعات  واألفراد  والمؤسسات  الدينية  والمنظمات  الخاصة  والمؤسسات  الحكومية 

الشتات.
• األموال المجمعة: تجميع األموال الواردة من الجهات المانحة المتعددة.

- يمكن أن تدعم تطوير الخطط اإلنمائية أو اإلنسانية، أو مشروع أو برنامج أو قطاع، أو 
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الميزانية الحكومية العامة؛
- من األفضل تنسيقها من خالل خطة القطاع الحكومي والميزانية؛

- مثال على ذلك هو التمويل المقدم من الشراكة العالمية من أجل التعليم )الذي ترد مناقشته 
بمزيد من التفصيل أدناه(.

المتعددة  المانحة  الجهات  من  التمويل  يجمع  المانحين:  المتعدد  االستئماني  الصندوق   •
ويصرفه من خالل قنوات مختلفة، بما في ذلك دعم الميزانية وتمويل المشاريع.

- غالبا ما يدير البنك الدولي هذا النوع من التمويل ولكن يمكن أيضا أن تديره منظمة من 
منظمات األمم المتحدة، أو إحدى الجهات المانحة الثنائية، أو مؤسسة خاصة؛

مباشرة، واإلنفاق  الحكومي  الشريك  المانحين مع  المتعدد  االستئماني  الصندوق  يعمل   -
مشروط بالمعايير االئتمانية ومقاييس األداء.

وزارة  ميزانية  األطراف  والمتعددة  الثنائية  المانحة  الجهات  تدعم  القطاع:  ميزانية  دعم   •
التربية والتعليم، استنادا إلى خطة قطاع التعليم.

- تدير وزارة المالية هذه األموال؛
- تدوم عادة لمدة من ثالث إلى خمس سنوات ومشروطة بالتقدم المحرز.

• دعم الميزانية العامة: تدعم الجهات المانحة الثنائية والمتعددة األطراف الميزانية الحكومية.
- تدير وزارة المالية هذه األموال؛

- يعتمد اإلنفاق عادة على الشروط المتفق عليها الواردة في إطار تقييم األداء أو استراتيجية 
البلد للحد من الفقر؛

- يحث دعم الميزانية العامة المانحين على التوافق مع نظم وأولويات الحكومة. وعندما 
يكون التمويل مشتركا من جهات مانحة متعددة، يحثها على تنسيق أنشطتها.

المساعدة اإلنسانية
األزمة،  بعد حدوث  لالستجابة  اإلنسانية  المساعدة  أموال  من  األكبر  الجزء  يخصص  عندما 
يمكن أيضا من حيث المبدأ استخدام هذه األموال للحد من مخاطر الكوارث أو النزاعات. وإذا 
كانت اللجنة الدائمة لمجموعة التعليم المشتركة بين الوكاالت )مجموعة من المنظمات داخل 
قطاع التعليم مسؤولة عن تنسيق االستجابة لحاالت الطوارئ( عاملة في بلد ما، ستكون نقطة 
والتعليم  التربية  وزارة  األموال ألزمة  من  المزيد  على  الحصول  في  للمساعدة  مهمة  دخول 
أو أولويات الحد من مخاطر الكوارث. لمزيد من المناقشة حول المساعدة اإلنسانية المتاحة، 

يرجى الرجوع إلى دليل آيني المرجعي للتمويل الخارجي للتعليم )آيني، 2010(.
مصادر التمويل األخرى

القطاع الخاص: يمكن أن يتراوح بين تمويل اآلباء والمجتمعات المحلية إلى المنظمات الدينية 
والشركات الكبرى أو المؤسسات. ويمكن أيضا أن يكون التمويل مساهمة عينية أو من خالل 
التمويل المباشر. ويمكن أن تكون رعاية تدابير الحد من مخاطر الكوارث أو األزمات، مثل أيام 
السالم أو األنشطة الخارجة عن المنهج الدراسي األخرى المصممة لتعزيز السالم والتسامح، 
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عمال من أعمال المسؤولية االجتماعية المشتركة التي تضطلع بها الشركات المحلية والوطنية 
أو المتعددة الجنسيات.

الشراكة العالمية من أجل التعليم: هي شراكة متعددة األطراف بين البلدان النامية والجهات 
المانحة والمؤسسات المتعددة األطراف والمعلمين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، 
مخصصة لضمان حصول جميع األطفال على التعليم الجيد. وتعمل الشراكة العالمية من أجل 
المالية  المساعدة  تقدم  ثم  التعليم  لقطاع  بلد معين لوضع خطة سليمة  في  التعليم مع شركائها 

والفنية لتنفيذ الخطة.
ومن بين أهداف الشراكة العالمية من أجل التعليم، تركيزها على الدول الهشة والمتضررة من 
النزاع. وهذا يعني أن مبادرات الحد من مخاطر الكوارث أو األزمة المتصورة جيدا والمحددة 
التكاليف بشكل جيد قد تزيد من فرصة تمويل الشراكة العالمية من أجل التعليم للبلدان األعضاء 
)أو البلدان التي تتقدم بطلب العضوية في الشراكة العالمية من أجل التعليم( التي لديها خطة 
ذات مصداقية تشمل تحليال لسرعة التأثر باألخطار والنزاعات، حسبما نوقش في كتيب 2 من 
هذه السلسلة. لمزيد من المعلومات، راجع المبادئ التوجيهية للدعم العاجل في حاالت الطوارئ 
العالمية من أجل  )الشراكة  التعليم  أجل  العالمية من  الشراكة  الصادرة عن  المبكر  واإلنعاش 
التعليم ، 2012(، التي تشمل معايير للتمويل العاجل للبلدان المتضررة من أزمة أطلقت لها 

األمم المتحدة نداًء إنسانيا.

اإلجراءات الرئيسية

تحديد بنود التكلفة ألنشطة السالمة والقدرة على التكيف والتماسك االجتماعي.
حساب تكاليف الوحدة بمساعدة وزارة المالية و/ أو قسم الشئون المالية والميزانية في وزارة 

التربية والتعليم.
التأكد من أن وزارة التربية والتعليم تستخدم نموذج المحاكاة لحساب التكاليف يشمل األهداف 

المتعلقة بالسالمة والقدرة على التكيف والتماسك االجتماعي ويحللها.
لتحليل سيناريوهات  نموذج جديد(  إنشاء  )أو  الوزارة  الموجود في  المحاكاة  نموذج  استخدام 
مختلفة تتعلق بأولويات أنشطة السالمة والقدرة علي التكيف والتماسك االجتماعي والبت فيها.

التشاور مع فريق التعليم ومجموعة التعليم المحليين )إن وجدا( لتحديد مصادر التمويل المحتملة 
ألولويات السالمة والقدرة علي التكيف والتماسك االجتماعي.
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الملحق أ
ما هي البيانات التي تحتاج إليها لكي تبدأ عملية حساب التكاليف؟

تقديرات عدد السكان، حسب العمر و الجنس، من الجهاز المركزي لإلحصاء أو وحدة حكومية 
معنية أخرى.

بيانات التعليم، من السنوات الثالث الماضية، لكل مستوى تعليمي لتحليلها )مثل ما قبل االبتدائي 
واالبتدائي والثانوي، وما إلى ذلك(، وتشمل:

• القيد حسب الصف والجنس.
• عدد المعيدين، حسب الصف والجنس.
• عدد الفصول، حسب العامة والخاصة.

• عدد الفصول ذات الفترة الواحدة والفصول ذات الفترتين.
• عدد المعلمين )حسب مستوى التأهيل، مثل حاصل على درجة البكالوريوس وبدون(.

• عدد الموظفين اإلداريين.
• إجمالي عدد المقيدين في المدارس العامة والخاصة

• عدد الفصول العامة والخاصة.
• إجمالي عدد الفصول الدراسية.

بيانات التكلفة السابقة )أو الميزانية( - من السنوات الثالث الماضية )بناء على تقديرات تكاليف 
الميزانية الداخلية لوزارة التربية والتعليم(، تشمل:

• رواتب الموظفين،
• النفقات المتكررة،

• المواد واللوازم،
• المعدات،

• البناء واألشغال.
مخصصات الميزانية المتوقعة من وزارة المالية لمدة خطة قطاع التعليم.

بدال من ذلك، يمكن استخدام الناتج المحلي اإلجمالي، وميزانية التعليم للسنوات الثالث الماضية 
مع معدل النمو االقتصادي المقدر.
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الملحق ب
القائمة المرجعية للشراكة العالمية من أجل التعليم لمراجعة تمويل الخطة

• هل تأخذ خطة التمويل بعين االعتبار جميع مصادر التمويل؟
بلدان أخرى في  المحلي في  التمويل  مقارنة مع  توجد  المحلي؟ هل  التمويل  ما هو حجم   •

المنطقة؟
• هل التمويل المحلي المتوقع يقوم على أساس إطار االقتصاد الكلي للبلد؟ إذا لم يكن كذلك، 
هل االفتراضات المتعلقة بالنمو في النفقات العامة ومخصصات قطاع التعليم منطقية في 

ضوء التجربة األخيرة؟
• هل أهداف وتكاليف التعليم ما بعد األساسي المبينة في خطة قطاع التعليم منطقية فيما يتعلق 

باألهداف العامة في التعليم االبتدائي؟
المالية  الحوافظ  األهداف ضمن  تحقيق  يضمن  أو تصور  متكامل  مالي  تحليل  يوجد  هل   •
المحلية المعقولة؟ وإذا كان التمويل المحلي غير كاٍف، هل الحاجة إلى مساهمات الجهات 

المانحة محددة الكمية؟
• هل توجد آليات لإلبالغ المنسق لجميع أصحاب المصلحة عن الموارد والنفقات المتاحة؟

• هل تشمل خطة التمويل استراتيجيات للتخفيف من سرعة تأثر نظام التعليم باآلثار السياسية 
واالجتماعية والبيئية، على النحو المحدد في تشخيص القطاع؟

• هل أدمجت استراتيجيات فعالة لرصد اإلنفاق على التعليم والتسرب )على سبيل المثال، من 
خالل عروض إنفاق القطاع وتتبع النفقات من الموارد الموزعة أو المصروفة للمدارس(؟

التخفيف  تدابير  وتحديد  الكافي  بالقدر  المالية  اإلدارة  في  المحتملة  المخاطر  تقييم  تم  هل   •
المالئمة؟ هل تم تحليل جميع المخاطر السياقية )السياسية واالجتماعية والبيئية( المرتبطة 

بتنفيذ االستراتيجيات ومعالجتها بالقدر الكافي؟
• هل الموارد والحوافز الواردة في خطة قطاع التعليم لديها القدرة على دعم التنفيذ وإحراز 

تقدم نحو تحقيق النتائج المتوقعة؟

المصدر: الشراكة العالمية من أجل التعليم والمعهد الدولي للتخطيط التربوي – اليونيسكو، 2012: 22-24.
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معلومات عن البرنامج

تعتبر سلسلة الكتيبات هذه ثمرة التعاون بين برنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام 
األمن واثنين من الوكاالت التعليمية باليونسكو، هما المعهد الدولي للتخطيط التربوي  والمكتب 
نتج عنه على جهود وزخم مجموعة  الذي  العام  التعاون واإلطار  هذا  وبني  للتربية.  الدولي 

واسعة من أصحاب المصلحة.
يتم  لكي  التعليم  نظم  تعزيز  هو  منها  الرئيسي  الهدف  تخطيط  عملية  الكتيبات  هذه  وتوضح 
تجهيزها بشكل أفضل لتتمكن من تحمل صدمات مثل الكوارث الطبيعية وتلك التي تكون من 
صنع اإلنسان، وانعدام األمن، والنزاع، وللمساعدة على منع وقوع مثل هذه المشاكل، حيثما 
أمكن. وهي نتائج البرنامج الرامي إلى دعم وزارات التربية والتعليم على األصعدة المركزية 
التعليم اآلمنة والقادرة على المقاومة، والحث على التماسك  واإلقليمية والقروية لتعزيز نظم 
االجتماعي في سياسات التعليم والخطط والمناهج الدراسية. وبما أن التعليم ال يمكن أن ينتظر، 
أقرت حملة “التعليم أوال” بصفتها جزءا من مبادرة األمين العام لألمم المتحدة بأنه: “أيا كان 
من  الحد  تعليم  أجل  من  أولوياتها  لتحديد  فرص  فهناك  التخطيطية،  دورتها  في  البلد  موضع 

النزاع ومخاطر الكوارث ودمجها في الخطط السنوية أو القطاعية”.
وبشكل أكثر تحديدا، أهداف البرنامج هي:

والمواد  النهج  تعزيز  أجل  من  الشركاء  بين  التعاون  تحفيز   : المركزي  للفريق  بالنسبة   •
على  والقدرة  السالمة  لتعزيز  الدراسية  والمناهج  التخطيط  مواضيع  عن  والمصطلحات 

التكيف  والتماسك االجتماعي؛
وتدريب  البحوث  وتطوير  التخطيط  أطر  تدخل  أوال،تعزيز    : التخطيط  للجان  بالنسبة   •
المتخصصين )من وزارات التربية والتعليم وكذلك الخبراء الدوليين( على التأهب للحد من 
النزاع ومخاطر الكوارث من خالل التعليم؛ وثانيا، لواضعي المناهج الدراسية )مرة أخرى، 
من وزارات التربية والتعليم، وكذلك الخبراء الدوليين( من ذوي الخبرة في مجال إدماج 

المسائل الشاملة في البرامج المدرسية.
التدريب  التدريبية الوطنية من خالل تنمية القدرات المؤسسية مع معاهد  • تعزيز القدرات 

والجامعات المختارة.

ويقدم البرنامج المواد والكتيبات التالية للوزارات لالستشارة:
 أ. قاعدة بيانات الموارد متاحة على اإلنترنت / الموقع تحتوي على موارد عن مجموعة من 

المواضيع ذات الصلة؛
على  والقدرة  السالمة  لتعزيز  الدراسية  والمناهج  التخطيط  عن  تدريبية  ومواد  كتيبات   ب. 

التكيف  والتماسك االجتماعي؛
 ج. إحاطات السياسات لكبار صانعي القرار؛

على  المتاحة  البيانات  قاعدة  من  جزءا  تشكل  التي  الممارسين،  وأمثلة  الحالة  دراسات   د. 
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اإلنترنت.
ه�. استبيان الرصد الذاتي لتمكين وزارات التربية والتعليم من تحديد مدى إدماج الحد من 

النزاع ومخاطر الكوارث في عمليات التخطيط الحالية.
ويمكن قراءة هذه الكتيبات بشكل مستقل. ويجب أن يرجع القراء الذين يرغبون في الحصول 
على إيضاحات بشأن المصطلحات، أو األساس المنطقي إلجراء عملية تعزيز السالمة والقدرة 
على التكيف  والتماسك االجتماعي إلى الكتيب 1: لمحة عامة عن التخطيط للسالمة والقدرة 

على التكيف  والتماسك االجتماعي ومسرد المصطلحات المرافق لها.



التماسك  ودعم  والمرنة  اآلمنة  التعليم  نظم 
االجتماعي

مع وجود ما يقرب من %50 من األطفال 
غير الملتحقين بالمدارس بالعالم في البلدان 
المتضررة من جراء النزاعات، ومع احتمال 
أن يتضرر ما يقدر ب�175 مليون طفل من 
الكوارث كل عام خالل العقد الحالي، أصبح 
التعجيل  بضرورة  متزايد  إحساس  هناك 
تقلل من مخاطر  التي  بدعم االستراتيجيات 

النزاعات والكوارث.
والسلطات  الدولي  المجتمع  ويعترف 
بأهمية  متزايد  بشكل  الوطنية  التعليمية 
ضمان  إلى  يهدف  الذي  التربوي  التخطيط 
األمان والمرونة ودعم التماسك االجتماعي، 
حيث يعتبر استراتيجية مهمة في العديد من 

البلدان.
التدريجية  المشورة  الكتيبات  هذه  وتوفر 
للسلطات التعليمية حول كيفية معالجة األمان 
والمرونة والتماسك االجتماعي في عمليات 
هذه  تنظيم  تم  لقد  التعليم.   بقطاع  التخطيط 
تقدم  وهي  ومسرد،  كتيبات  ستة  في  المواد 
التخطيط،  كل خطوة من خطوات سيرورة 
وتقترح اإلجراءات العملية حتى تضمن أن 
األمان والمرونة والتماسك االجتماعي جزء 

ال يتجزأ من كل خطوة.

السالمة والقدرة على التكيف 
والتماسك االجتماعي :

دليل لمخططي قطاع التعليم

UNESCO International Institute
for Educational Planning

rue Eugène Delacroix ,9-7
Paris, France 75116

Tel. : +33 )1( 45 03 77 00
www.iiep.unesco.org

التكلفة والتمويل
كم سيكلف ذلك 

ومن سيدفع 
التكاليف؟ 


