مؤشر الحق في التعليم 6102RTEI
ملخص
إن مؤشر احلق يف التعليم ( )RTEIهو عبارة عن مبادرة عاملية للمساءلة هتدف
إىل ضمان متتع اجلميع ،بغض النظر عن مكان إقامتهم ،باحلق يف التعليم النوعي
واجليد ،ويستند مؤشر RTEIعلى اإلاطار الدو ي للقق يف احلوو على التعليم
لرصد وتسريع التقدم حنو إعما احلق يف التعليم للجميع ويف كل
مكان .ويعقد RTEIشراكات مع اجملتمع املدين ومؤسسات البقوث واحلكومات
لرصد وتسريع التقدم حنو إعما احلق يف التعليم .وباستخدام النهج القائم على
احلقوق ،يدعم RTEIاملدافعني والناشطني على املستوى القومى من أجل التنسيق
والدفع باجتاه إصالح التعليم .ويلخص تقرير RTEIلعام  6102النتائج اليت
توصلت إليها  01منظمة شريكة على مستوى البلدان املشمولة مبؤشر
 ،RTEI6102مبا يف ذلك الرتكيز املواضيعي thematicلعام  6102بشأن
متويل التعليم.
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ملخص تقرير 6102RTEI
يف عام  ،6102وجد تقريرRTEIأن دوال مثل أسرتاليا وكندا واململكة املتقدة متتلك إاطارا أكثر إحكاما
بشأن احلق يف التعليم عرب املواضيع اخلمسة الرئيسية الواردة يف مؤشر  ،RTEIأال وهي احلوكمة
Governanceوالتوفر واإلتاحة Availabilityوإمكانية الوصو Accessibilityوالقبو
Acceptabilityوالقدرة على التكيف  .Adaptabilityويتألف كل موضوع رئيسى من مواضيع فرعية
مشار إليها حتديدا يف اإلاطار الدو ي للقق يف التعليم .وكانت نتائج أسرتاليا ،وكندا ،واململكة املتقدة األعلى من
حيث قضية التوفر ،مما يعكس البنية التقتية للمدارس واملوارد ،مبا يف ذلك الكتب املدرسية ،والورف الوقي،
والفوو الدراسية ،ونسبة املعلمني املدربني لكل تلميذ.
وعلى الطرف اآلخر للمؤشر ،عانت تشيلي ومجهورية الكونغو الدميقرااطية وزميبابوي من أجل تلبية املؤشرات اليت
مت رصدها يف تقييم  ،6102RTEIفقدكانت هذه البلدان منخفضةاما بشأن درجات مواضيع القبو أو
القدرة على التكيف ،مما يد على ضعف نظم التعليم والوعوبات اليت تواجه احلقوق املتقققة تدرجييا مثل
حقوق األاطفا ذوي اإلعاقة.
وبالنسبة جلميع البلدان املشاركة يف  ،6102RTEIحولت قضية القدرة على التكيف على أدىن الدرجات،
مع الرتكيز على تعليم ذوي اإلعاقة واألاطفا املتسربني والفرص التعليمية خارج املدرسة.
وحولت القضية الفرعية املتعلقة بالفوو الدراسية على أدىن متوسط درجات موضوع التوفر واإلتاحة يف مجيع
البلدان بسبب االفتقار إىل بيانات البنية التقتية املتاحة يف تقرير 6102RTEIوارتفاع معدالت التالميذ إىل
الفوو الدراسية يف العديد من البلدان.
وتشکل النتائج الواطنية مكونات مؤشرRTEIويتم تضمينها يف التقرير املتكامل لـRTEIلعام  6102من
خال ملخوات أعدها الشرکاء الواطنيون .وتساعد درجاتRTEIعلى تسليط الضوء على النتائج اليت
توصلت إليها املنظمات الشريكة ودعم الدعوة Advocacyوالسياسات القومية اهلادفة لتققيق احلق يف
التعليم .وكشف  6102RTEIالعديد من النتائج القومية اليت قد توظف لغايات الدعوة ومجع البيانات يف
املستقبل.
وميكن ملنظمات اجملتمع املدين يف مجيع البلدان املشاركة يف تقييم  6102RTEIأن تستخدم نتائج التقييم
للرتكيز على التغيريات على املستوى القومى  ،سواء املتعلقة بالعقاب البدين أو معاملة احلوامل من الطالبات أو
نتائج التعلم .ومتتلك مجيع البلدان املنخراطة يف 6102RTEIالفرص لزيادة احرتام ومحاية وإعما احلق يف
التعليم .علما بأنه يتم توثيق التوصيات القومية يف تقرير  6102RTEIواإلحااطات الوادرة عن البلدان
الشريكة ،وهي متاحة على موقع املبادرة.rtei.org :
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غياب تام للحق فى التعليم

تمويل الحق في التعليم
تعد املوارد الكافية ،واليت يتم ختويوها وتنفيذها على حنو كفء  ،ضرورية لتققيق اإلعما الكامل للقق
يف التعليم ،ويف هذا اإلاطار متكن بيانات  6102RTEIالنشطاء وصانعي السياسات من االنتقا من
الرتكيز على املزيد من املساعدات التعليمية إىل متويل أكثر استهدافا لدعم احلق يف التعليم على املستوى
القومي.
زيادة تمويل التعليم القومى .يظهر تقييم  6102RTEIأن حكومات أسرتاليا وكندا وتشيلي وإثيوبيا
وهندوراس وإندونيسيا ونيجرييا وفلسطني وكوريا اجلنوبية وتنزانيا واململكة املتقدة والواليات املتقدة ختوص
وبنجاح  4إىل  %2من ناجتها احمللي اإلمجا ي للتعليم .غري أن مجهورية الكونغو الدميقرااطية وإثيوبيا
وهندوراس وإندونيسيا وفلسطني وكوريا اجلنوبية واململكة املتقدة والواليات املتقدة وزميبابوي أنفقت أقل من
 % 11من ميزانيتها القومية للتعليم على نفقات التعليم االبتدائي ،خالفا للمعايري الدولية .وإلعما احلق
يف التعليم ،جيب أن تسعى السياسات واملمارسات إىل الوفاء باملعايري الدولية املتعلقة بتمويل احلق يف
التعليم .وبذلك ،ميكن للقكومات أن تبين أاطر عمل أقوى للميزانية القومية لتعزز وبنجاح احلق يف التعليم
جلميع املوااطنني.
زيادة شفافية معلومات الموازنة وتوافرها .يكشف مؤشر RTEIعن وجود ثغرات كبرية يف توافر البيانات
يف امليزانيات القومية .وتشري هذه الثغرات إىل أنه على احلكومات أن تنظر يف ترتيب أولويات مجع البيانات
يف اجملاالت اليت يغطيها التقرير ،وال سيما متويل املؤشرات املتعلقة مبخووات امليزانية ،فبدون بيانات
واضقة ،ال ميکن القيام بالتخطيط والتنفيذ واإلشراف الكفء بشأن التعليم.
زيادة المساعدات التعليمية .يف أعقاب االلتزامات العاملية الرئيسية لتمويل التعليم والتنمية ،مبا يف ذلك

أهداف التنمية املستدامة ،وإاطار العمل للتعليم لعام  ،6101وخطة عمل أديس أبابا ،فعلى احلكومات
املاحنة اآلن أن تزيد وبشكل جذري من دعمها للتعليم العاملي لتققيق هذه األهداف ،وإحدى الفرص اهلامة
إلثبات هذه القيادة تتمثل يف مؤمتر التعهداتPledges /املقبل للشراكة العاملية للتعليم ( )GPEوهي
شراكة رائدة متعددة األاطراف يف العامل تسعى إىل دعم تطوير التعليم يف  98بلدا ،واخلطة اإلسرتاتيجية
احلالية اليت وضعتها الشراكة العاملية للتعليم ترتكز على احلق يف التعليم كمبدأ أساسي هلا ،يتواءم متاما مع
اهلدف  4من أهداف التنمية املستدامة ،كم أهنا تدعم حكومات البلدان النامية لتلبية العديد من معايري
متويل التعليم اليت يرصدها RTEIمبا يف ذلك ختويص نسبة  %61من امليزانيات الواطنية القومية للتعليم.
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الحوكمة:Governance/
تعد قضية احلوكمة موضوعا قويا ،حيث حققت  8بلدان من أصل  01بلدا مشاركا يف املبادرة RTEIلعام  ،6102درجات تفوق
الـ  91درجة ،وتتضمن مؤشرات احلوكمة :االتفاقات الدولية وتوافر البيانات والتمويل واحلماية القانونية القومية والتخطيط
القومى  .وتشمل النتائج الرئيسية ما يلي:
•
•

•

حققت الواليات املتقدة درجات منخفضة على مؤشرات اإلاطار الدو ي بسبب شح التوديق على املعاهدات الدولية .فعلى
سبيل املثا  ،تعد الواليات املتقدة الدولة الوحيدة يف العامل اليت مل توادق على اتفاقية حقوق الطفل .CRC
حققت الواليات املتقدة أيضا درجات منخفضة على مؤشرات القانون القومى نظرا لعدم وجود ضمان احتادي للقق يف التعليم
واحلماية املختلفة على مستوى الدولة .كما أن عدم وجود قوانني قومية حتمي حق األقليات يف إنشاء مدارسهم اخلاصة يؤثر أيضا
على درجات تشيلي.
ال هتدف خطط التعليم القومية يف تشيلي وزميبابوي إىل حتقيق التعليم االبتدائي اجملاين واإللزامي ،فيما وضعت البلدان األخرى يف
مبادرة  6102RTEIخططا بتواريخ تنفيذ حمددة لتققيق التعليم اجملاين ،باستثناء تلك اليت حققت بالفعل تعليما إلزاميا
جمانياً.

التوفر واإلتاحة:Availability/
تظهر قضية التوافر انقساما حادا بني البلدان يف اجلنوب والشما  ،حيث حققت مخسة بلدان يف الشما أعلى مستوى من الدرجات
يف هذا املوضوع .فالبلدان اليت متتلك موارد مالية أكرب وأنظمة تعليم عتيدة وقدمية لديها نسب منخفضة ملعدالت التالميذ إىل املعلمني،
وكذلك مرافق صقية أفضل وزيادة يف فرص احلوو على الكتب املدرسية .وتشمل النتائج الرئيسية ما يلي:
•

يف املتوسط هناك أكثر من  51اطالبا يف الفوو االبتدائية يف الفلبني ،ومبا يزيد عن املعيار القومي  ،أي 41تلميذا يف
الفول الواحد.

•

نسبة التالميذ للفوو الدراسية يف املدارس االبتدائية حوا ي  0-61يف أسرتاليا ،ويف اململكة املتقدة ،والواليات املتقدة،
بقيت دون املعايري القومية يف هذه البلدان.
تشري التقارير يف هندوراس إىل وجود نسب منخفضة من املدارس مع مراحيض ومياه الشرب ( .)%29وال توجد يف
مجهورية الكونغو الدميقرااطية ونيجرييا بيانات شاملة عن بيئات الورف الوقي يف املدارس يف مؤشر .6102RTEI
أقل من نوف املعلمني يف اندونيسيا وفلسطني يتم تدريبهم حسب املعايري القومية  .ولدى نيجرييا أيضا معدالت مرتفعة
من نسب التالميذ إىل املعلمني املدربني.
متتلك ت شيلي ،وإثيوبيا ،وتنزانيا نسب منخفضة ملعدالت التالميذ إىل الكتب املدرسية حيث يتشارك ما يقرب من أربعة

•
•
•

تالميذ يف كتاب واحد يف كل بلد.
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إمكانية الوصول:Accessibility/
يرصد مؤشر الوصو القوانني القومية املتعلقة بالتعليم اجملاين والتمييز التعليمي وتكاليف التعليم ومعدالت االلتقاق
واالستكما باملدارس يف املرحلتني االبتدائية والثانوية .وتشمل النتائج الرئيسية ما يلي:
•
•

متتلك تشيلي ومجهورية الكونغو الدميقرااطية وتنزانيا معدالت إنفاق مرتفعة من قبل األسر على التعليم ،مما يدلل على
حجم العقبات االجتماعية واالقتوادية اليت تعيق التعليم اجملاين واإللزامي.
حتدث املمارسات التمييزية ضد الفتيات احلوامل واألمهات الشابات يف مجهورية الكونغو الدميقرااطية ،وإندونيسيا،
ونيجرييا ،وتنزانيا .وال يوجد يف فلسطني وزميبابوي تشريع حيمي الفتيات من هذا التمييز .ويف مجيع البلدان الست،
ميكن اطرد الفتيات احلوامل من املدارس فيماال يسمح لألمهات الشابات بالدخو مرة أخرى إليها ،مبا يتناقض مع
توجيهات عدم التمييز املتعلقة باحلمل حسب توصيات جلنة حقوق الطفل.

القبول:Acceptability/
تتباين قضية القبو تباينا واسعاً ضمن تقييم  .6102RTEIوتشمل املؤشرات القوانني القومية والسياسات واملناهج
الدراسية وحمتوى تدريب املعلمني الذي يركز على التطوير الكامل ملا يلي :شخوية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية
والبدنية؛ واحرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واحرتام والدي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه ،فضال عن احرتام قيم
بلد الطفل وحضاراته األخرى؛ ومسؤوليات الطفل يف جمتمع حر ،مبا يف ذلك التفاهم والسالم والتسامح واملساواة والوداقة بني
مجيع األشخاص واجلماعات واحرتام البيئة الطبيعية .ويشمل القبو أيضا توازن الكتب املدرسية القومية؛ وإشراك األاطفا يف
اختاذ القرارات املدرسية؛ ووضع مناهج واطنية تشمل الوقة والرفاه وحقوق اإلنسان والفنون .وتشمل النتائج الرئيسية ما يلي:
•

تظهر أنظمة التعليم يف الدو املشاركة يف تقييم  ،6102RTEIوجود مستوى عا من التوافق مع هذه
األهداف.

•

ظهر النتائج أن حمتوى تدريب املعلمني يف تشيلي وكوريا اجلنوبية يستبعد أهداف التعليم الواردة يف
الـ .RTEIكما يفتقر القانون الواطين يف زميبابوي إىل سياسات تتعلق بأهداف التعليم.
تستخدم مؤشرات خمرجات التعلم التقييمات القومية لتقييم حتقيق املناهج لألهداف املذكورة أعاله .علما بأن
بيانات نتائج التعلم حمدودة ،مع وجود أقل من  % 51من البلدان اليت تقدم بيانات عن نتائج التقييمات الشاملة،
وتقييمات القراءة ،والرياضيات.

•
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القدرة على التكيف:Adaptability/
تشري درجات القدرة على التكيف املنخفضة إىل أن البلدان تعان من أجل تلبية احتياجات جمموعات الطلبة
املتنوعة .وتشمل النتائج الرئيسية ما يلي:
•

•
•
•

•

متتلك مجيع البلدان يف  6102RTEIقوانني قومية تعرتف باحلق يف التعليم لألاطفا ذوي اإلعاقة،
ولكن أسرتاليا وكندا والواليات املتقدة أشارت إىل إجراء تعديالت معقولة لألاطفا ذوي اإلعاقة يف مجيع
مدارس التعليم العام.
عدد قليل من البلدان متتلك معلمني حاصلني على تدريب متخوص يتعلق باألاطفا ذوي اإلعاقة ،مما
خيلق فجوة معرفية للمعلمني العاملني يف ملدارس اجلامعةو مع الطالب ذوي اإلعاقة.
فتقر السكان الرحل يف كندا ،وتشيلي ،ومجهورية الكونغو الدميقرااطية وتنزانيا واململكة املتقدة للمدارس
املتنقلة متاما ،كما متتلك إثيوبيا وإندونيسيا ونيجرييا عدداً قليل من املدارس املتنقلة.
ال تعليم باللغة األم مطلوب قانونيا يف كندا وتشيلي وأثيوبيا وهندوراس وإندونيسيا ونيجرييا وفلسطني والفلبني
وزميبابوي .غري أن البلدان كثريا ما تفشل يف الوفاء هبذه االلتزامات ،مثل تشيلي حيث ال يتم تدريس
 %41من الطالب يف املدارس االبتدائية بلغتهم األم.
تزوج أكثر من  %01من النساء حتت سن  09عاما يف مجهورية الكونغو الدميقرااطية وفلسطني وتنزانيا
وزميبابوي .ويعترب الزواج املبكر سبباً رئيسياً يف تسرب اإلناث من املدارس االبتدائية واملدارس الثانوية.

الخطوات التالية
يهدف  RTEIإىل تعزيز شبكات املدافعني والنشطاءيف الشما واجلنوب من خال البقوث العملية ،واملوارد
الديناميكية ،وبناء القدرات ،والدعوة املشرتكة؛ ومساءلة احلكومات واملؤسسات بشأن التزاماهتا بتقسني التعليم
األساسي وإعما احلق يف التعليم؛ وزيادة الدعم العام والسياسي إلعما احلق يف التعليم من البلدان املاحنة وحكومات
البلدان النامية على السواء .مؤشر RTEIهي عملية تتم كل عاميينويقوم فيها الشركاء من اجملتمع املدين باستكما
استبيان  RTEIعن اطريق البقث عن احلق يف التعليم على املستوى القومى يف عام واحد ،مث القيام حبمالت الدعوة
املتعلقة بالنتائج اليت توصلوا إليها يف املرحلة التالية .وسيتم توسيع مؤشر احلق ىف التعليم RTEIكل عاميني لتشمل
املزيد من منظمات اجملتمع املدين يف املزيد من البلدان للبقث والدفاع عن احرتام احلق يف التعليم ،وحتقيق األهداف
والوفاء هبا.
GPE/ Carine Durand

صندوق متويل التعليم التابع ملنظمة RESULTSوهي منظمة شعبية ودعوية ال تستهدف الربح ( )110ج ( )0تأسست يف عام  0890وهتدف إىل
خلق اإلرادة العامة والسياسية إلهناء الفقر من خال متكني األفراد من ممارسة سلطتهم الشخوية والسياسية للتغيري .وتركز املنظمة يف جهودها يف جما
الدعوة على السياسات اليت حتمي وتوسع إمكانية احلوو على الوقة والتغذية ،ودفع احلركة االقتوادية ،وتوفر التعليم للجميع ،وتستخدم إسرتاتيجية متزج
بني حتليل السياسات والبقوث ،والدعوة الشعبية املنسقة ،واملشاركة اإلعالمية ،والتنسيق مع الكونغرس ،واملشاركة الرفيعة املستوى ،والشراكات الدولية لتققيق
أهدافها .وقد قامت مثانية بلدان أخرى بتكرار منوذج  -RESULTSأسرتاليا وكندا واليابان وكينيا واملكسيك وكوريا اجلنوبية واململكة املتقدة وزامبيا.
وملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التا ي rtei.org :لالاطالع على املوجزات واإلحااطات القطرية ملنظمة RESULTSوالوفقات املتعلقة باخنراط
البلدان بعملية RTEIواالستبيانات وجمموعة البيانات الكاملة ،وتقرير .6102RTEI
إعداد :أليسون كروبار وتوين بيكر
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