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   ٢٠١١الدورة املوضوعية لعام 
   ٢٠١١يوليه / متوز٢٩-٤جنيف، 

  *من جدول األعمال املؤقت) ج (٢البند 
      املناقشة املواضيعية: يع املستوىاجلزء الرف

  االجتاهات والتحديات العاملية والوطنية احلالية وأثرها على التعليم     
  

  تقرير األمني العام    
  

  موجز  
 املتوقع أن يستمر تباطؤ معدالت النمو االقتـصادي العـاملي بعـد فتـرة تباينـت فيهـا                من  

ولقــد باتــت البلــدان الناميــة علــى حنــو متزايــد، مــصدرا هامــا لالســتقرار  . مــستويات االنتعــاش
بيـد أن التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة         . زالت تشكل القوة الرئيـسية احملركـة للنمـو         حيث ما 

كــبرية مــن بينــها االعتمــاد بــشكل مفــرط علــى تــدابري قــصرية األجــل يف جمــال تتهــددها خمــاطر 
الــسياسات العامــة وتقلــب أســعار الــصرف واتــساع نطــاق االخــتالالت جمــددا علــى الــصعيد    

زال انعدام فرص العمل الكرمي وارتفـاع أسـعار األغذيـة يطرحـان بالنـسبة لبلـدان                  وما. العاملي
ــة وتــشكل ضــغطا علــى الــدخل املتــاح يف األســر    عديــدة حتــديات تــسترتف امليزانيــات ا  لوطني

ويف البلدان النامية، وبوجه خاص أقل البلدان منوا، ميكن أن تـشكل تلـك التحـديات        . املعيشية
سيما جهـود القـضاء علـى الفقـر          انتكاسة كربى للجهود املبذولة يف جمال التنمية املستدامة، ال        

ير حتليال ألثـر االجتاهـات العامليـة علـى األهـداف            ويف ظل تلك اخللفية يوفر هذا التقر      . واجلوع
اإلمنائية املتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالتعليم، ويتـضمن عـددا مـن التوصـيات بـشأن التـصدي                   

  .لتلك التحديات
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  مقدمة  -وال أ  
ة احلاليـة وأثرهـا فيمـا يتعلـق         يتناول هذا التقرير بالتحليل االجتاهات والتحـديات العامليـ          - ١

ويسلط التقرير الضوء على التطـورات الـيت        . بزيادة فرص احلصول على التعليم وحتسني نوعيته      
طرأت مؤخرا على االقتصاد العاملي باإلضافة إىل االجتاهـات الرئيـسية الـيت ميكـن أن يكـون هلـا        

ظيفي؛ وازديـاد أوجـه الظلـم؛       انعـدام األمـن الـو     : تداعيات على نظم التعليم، ومن بينها ما يلي       
وانعــدام األمــن الغــذائي؛ وأمنــاط اهلجــرة؛ وتغــري املنــاخ وخمــاطر الكــوارث؛ وافتقــار البــشر إىل   

ويتــضمن التقريــر توصــيات عمليــة املنحــى تنــّصب علــى   . األمــان؛ واالبتكــارات التكنولوجيــة 
ل، ويـرد فيـه عـرض       كيفية إدارة آثار تلك االجتاهات علـى التعلـيم يف األجلـني القـصري والطويـ               

  .لفرص احلفاظ على التقدم صوب كفالة فرص التعليم والتعلم للجميع وزيادته
ويتضمن الفرع الثاين من هذا التقريـر عرضـا عامـا لألحـوال االقتـصادية واالجتماعيـة                    - ٢

السائدة حاليا يف العامل مع التركيز بوجـه خـاص علـى البلـدان الناميـة، ويـرد يف الفـرع الثالـث                       
 ألثر تلك االجتاهات وعرض لألفكار واملقترحات اليت تبني كيفية حتويـل التحـديات الـيت     حتليل

ويتـضمن الفـرع الرابـع توصـيات        . تطرحها تلك االجتاهات إىل فرص تستفيد منها نظم التعليم        
ُيرتأى أن هلا أمهية بالغة فيما يتعلق بالتغلب على األثر السليب الذي ميكن أن تتركـه االجتاهـات            

  . هنة على التعليم ليهتدى هبا يف اختاذ إجراءات فعالة يف جمال السياسات العامةالرا
وينبغي االطالع على هذا التقرير باالقتران مع التقريـر الـذي سـيعده األمـني العـام مـن                  - ٣

ــشأن موضــوع     ــسنوي ب ــوزاري ال ــا    ”أجــل االســتعراض ال ــا دولي ــذ األهــداف املتفــق عليه تنفي
  . “لتعليموااللتزامات املتعلقة با

  
  عرض عام لالجتاهات والتحديات املستجدة  -ثانيا   
  آفاق االقتصاد العاملي  -ألف   

ينبـئ بـضعف     ممـا ٢٠١٠ يف منتـصف عـام   ع النمـو االقتـصادي العـاملي يتباطـأ    بدأ إيقا   - ٤
 وما بعده، وذلك بعـد عـام شـهد حتـسنا مطـردا وإن تباينـت         ٢٠١١معدالت االنتعاش يف عام     

قع أن سرعة حتول االقتـصادات الكـربى مـن التحفيـز املـايل إىل التقـشف ميكـن               والوا. مستوياته
ومـن شـأن    . أن تؤثر بشكل سليب على منو الناتج احمللي اإلمجايل واإلنفاق العام يف تلك البلدان             

 من تعاف، ويوسع من نطاق االخـتالالت        ، يف الوقت الراهن   ،ذلك أيضا أن يقّوض ما تشهده     
  .ا ميكن أن يؤدي بدوره إىل زيادة عدم استقرار االقتصاد العامليعلى الصعيد العاملي مم

وما زال النمو االقتصادي القوي الذي تشهده العديد من البلدان الناميـة يـشكل علـى                  - ٥
نه يشكل ما يربـو علـى نـصف    إالرغم من بطء معدالته القوى احملركة لالنتعاش العاملي، حيث          
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ــذ أواخــ    ــاملي من ــصادي الع ــام التوســع االقت ــى النقــيض مــن حــاالت الركــود    . ٢٠٠٩ر ع وعل
ســيما االقتــصادات البازغــة، أفــضل  االقتــصادي الــسابقة، كــان العديــد مــن البلــدان الناميــة، ال

استعدادا وأقدر على تنفيذ اإلنفـاق التحفيـزي باالسـتعانة بـاحليز املـايل الـضخم واالحتياطيـات                  
ولقـد دعـم ذلـك      . السنني الـسابقة لألزمـة    الكبرية من العمالت األجنبية اليت تراكمت على مر         

وتـصدرت تلـك    . الطلب احمللي ويسر نسبيا التعايف السريع مـن االنكمـاش الـذي شـهده العـامل               
ــروابط فيمــا بــني بلــدان       ــة مــستندة يف ذلــك إىل ال ــة إنعــاش التجــارة الدولي البلــدان أيــضا عملي

.  آســيا وأمريكــا الالتينيــةاجلنــوب الناميــة األمــر الــذي اســتفادت منــه االقتــصادات الــصغرية يف 
ــام    ــول أواخــر ع ــة يف جمــايل التجــارة      ٢٠١٠وحبل ــدان النامي ــها البل ــيت حققت ــواتج ال  قفــزت الن

  . والصناعة إىل مستويات تفوق ما كانت عليه قبل األزمة
 حيـث أدت    سـيما يف أقـل البلـدان منـواً         ومع ذلك، ما زالـت هنـاك حتـديات هائلـة، ال             - ٦

فـــاقم العقبـــات الـــيت تعتـــرض جهودهـــا يف جمـــال التنميـــة االقتـــصادية        األزمـــة العامليـــة إىل ت 
زال العديــد مــن تلــك البلــدان يواجــه أوضــاع سياســية وأمنيــة خاصــة ومــن  ومــا. واالجتماعيــة

 يف املائـة    ٥املتوقع أن يقل معدل تعايف ناجتها احمللي اإلمجايل كثريا عن املتوسط الـسنوي البـالغ                
أما عـن إمكانيـة تواصـل النمـو يف سـائر البلـدان              . ٢٠٠٧إىل   ٢٠٠٤الذي حتقق يف الفترة من      

مـن تعزيـز العالقـات التجاريـة        ذلـك أنـه علـى الـرغم         . النامية فهذا أيضا لـيس بـاألمر املـضمون        
زالت البلدان النامية تعتمد إىل حد كبري على طلب البلدان املتقدمـة             بني بلدان اجلنوب ما    فيما

قات الرأمساليـة واملـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة مرهـون أيـضا             واحلـصول علـى التـدف     . على صادراهتا 
لـى  عفمؤخرا، أدت الطفرة يف تدفقات رأس املال اخلـاص          . بالظروف املالية يف البلدان املتقدمة    

العديد من البلدان النامية إىل ضغط تضخمي على عمالهتا وميكن أن تفضي إىل ارتفـاع ومهـي                 
  .)١(يف قيمة أصوهلا احمللية

  
  انعدام األمن الوظيفي   - باء  

 مليـون وظيفـة يف   ٣٠  إىل فقدانألزمة املالية أدت ا ،  ٢٠٠٩  و ٢٠٠٧بني عامي   فيما    - ٧
 مـستويات قياسـية للعـام الثالـث منـذ بدايـة       تـسجل البطالـة العامليـة     وال تـزال    . مجيع أحناء العـامل   

ش، فــإن االقتــصاد نتعــا إىل اال العمــل يف آســيا وأمريكــا الالتينيــة عــودة أســواقرغــم و. األزمــة
 وظيفـة  ماليـني    ٨منـها    -جديـدة    مليون وظيفة    ٢٢اجة خللق ما ال يقل عن       حبزال  يالعاملي ال   

 وأصـبحت اآلثـار   . إىل مـستويات مـا قبـل األزمـة        ة  لـ ا مـن أجـل عـودة العم       -يف البلدان الناميـة     
نــسبة بــشكل ملحـوظ   ٢٠٠٧ منـذ عـام   ت ازداد حيــث بالفعـل، واضـحة علـى املـدى الطويــل   

  .أساسا  النمو البلدان املتقدمةويفالبلدان، كثري من طويلة األجل يف بصورة  هيكليا أو طلنيالعا
__________ 

  ).E.11.II.C.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠١١االقتصادية يف العامل احلالة والتوقعات   )١(  
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 متـوفرا العمل الالئـق الـذي كـان        فرص   يهدد الوضع بتفاقم انعدام      ،يف البلدان النامية  و  - ٨
العمالـة يف البلـدان     فـرص    يف   فتـرات االخنفـاض القـصرية     نتعـاش مـن     اال بـدء رغـم   و. قبل األزمة 

 األجــور ال تــزال الــيت ختفــض مــنط والعمالــة الــضعيفة والعمالــة الناقــصة والــضغ فــإن ميــة، النا
املعيـشية إىل  دخل األسـر  الضغط على  وميكن أن يؤدي. يف هذا الصدد  تشكل حتديات خطرية    

 وتـرية التقـدم     يبطـئ مـن    قد   ممااألطفال،   األسرة يف تعليم وصحة   الذي تنفقه   خفض االستثمار   
  .التنمية االجتماعية وحلد من الفقرا على صعيدت األخرية احملرز يف السنوا

 هماسـتبعاد اسـتمرار  وكان الشباب عرضة للبطالة حىت قبل انـدالع األزمـة األخـرية، و       - ٩
ميثـل شـاغال متزايـدا       -علـى حـد سـواء       النمـو    يف البلدان النامية واملتقدمة      -من أسواق العمل    

عاطـل عـن    شـاب    مليـون    ٨١ مـا يقـدر بــ     هنـاك   ، كـان    ٢٠٠٩يف هنايـة    و.  العامل على مستوى 
ثالث مـرات   بـ  عـن العمـل      للتعطل أكثر عرضة    وسيكونون على األرجح  . العمل يف أحناء العامل   

 األعداد الكبرية من الشباب الـذين       ها اعتبار يف األرقام   تلكال تأخذ   و. البالغنيباملقارنة ب تقريبا  
بالتــايل يف أرقــام البطالــة  يــدخلون العمــل، وإىل درجــة عــدم البحــث عــن  حبــاط لــغ هبــم اإلب

  .الرمسية
  

  أسعار الغذاء العاملية   - جيم  
، وذلـك  ٢٠١٠ منذ النصف الثاين من عام     األساسيةأسعار معظم السلع الزراعية     تتزايد    - ١٠

األحـوال   لسوء نتيجة اإلمداداتتوقع يف املنقص غري   ال من بينها حاالت  بسبب عدد من العوامل     
.  والتقلبـات يف أسـواق العمـالت       ،ت السياسات من قبل بعض البلدان املصدرة      ، واستجابا اجلوية
ا إذا كانت مصدرة صـافية  وفقا مل ،البلدان بشكل خمتلف على  ارتفاع أسعار املواد الغذائية     ويؤثر  

املـستوردة  هـي مـن البلـدان       ن غالبية البلـدان الناميـة       إوحيث  . لمواد الغذائية ل ة صافية أو مستورد 
  . ارتفاع األسعارجراء البلدان على حنو غري متناسب من تلك، يتأثر سكان ذاءللغالصافية 

 فيـه عـدد مـن يعـانون مـن           ال يـزال   يف الوقت الـذي      ويأيت ارتفاع أسعار املواد الغذائية      - ١١
الـذي حـدث لفتـرة    خنفـاض  ال، علـى الـرغم مـن ا     ينـاهز البليـون شـخص     نقص التغذية يف العامل     

 االخنفـاض يعـزى إىل حـد      وكـان ذلـك   . ١٩٩٥األوىل منـذ عـام       للمـرة    ٢٠١٠  عام  يف قصرية
الـذي  ؤقـت   املخنفـاض   اال و ٢٠١٠ البلـدان الناميـة يف عـام         الذي حققتـه  لنمو االقتصادي   لكبري  
 ، أســعار املــواد الغذائيــة ال تــزال متقلبــةغــري أن. ٢٠٠٩ الدوليــة يف عــام ء أســعار الغــذاشــهدته

 بـراثن الفقـر يف البلـدان الناميـة          إىل  شخص آخـرين    مليون ٤٤وتشري التقديرات إىل أهنا دفعت      
املهمـشة،  فئـات   حتديات جديدة للالغذاءشكل الزيادة يف أسعار تو. ٢٠١٠يونيه  /منذ حزيران 

 علــى م حــصوهلحيــث حتــد بدرجــة أكــرب مــن فــرص، ذوي اإلعاقــاتمبــا يف ذلــك األشــخاص 
  .الغذاء والتغذية األساسية
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  أمناط اهلجرة  -دال   
ة طويلة من الزيـادات املطـردة يف اهلجـرة الدوليـة، انكمـشت تـدفقات اهلجـرة                  بعد فتر   - ١٢

  .)٢(٢٠٠٩ و ٢٠٠٨العاملية يف عامي 
وخــالل هــذه الفتــرة، قــام عــدد مــن البلــدان املــضيفة بتنفيــذ سياســات لتقــدمي حــوافز      - ١٣

ين علـى   غري أنه مل حتدث عـودة للمهـاجر       . لتسهيل عودة العمال املهاجرين إىل بلداهنم األصلية      
فغالبية املهاجرين مندجمون متامـا يف البلـدان الـيت يقيمـون فيهـا، ونـادرا مـا تكـون                    . نطاق واسع 

  .االحتماالت االقتصادية يف بلداهنم األصلية أفضل من تلك اليت يف البلدان اليت يقيمون فيها
وقــد تــضرر العمــال املهــاجرون بــشدة مــن جــراء ارتفــاع مــستويات البطالــة يف معظــم   - ١٤

البلدان، وهـو مـا يرجـع يف جانـب منـه إىل أهنـم يتركـزون يف قطاعـات اقتـصادية تـأثرت سـلبا               
بسبب االنكماش االقتصادي، مثـل التـشييد والتـصنيع والـسياحة، كمـا يرجـع يف جانـب أخـر                    

ــز يف أســواق العمــل     ــا يواجهــون التميي ــادة م ــدام إحــساس    . إىل أهنــم ع ــاقم انع ــا يتف وكــثريا م
ورغــم . هم نتيجــة حملدوديــة فــرص متــتعهم بــربامج احلمايــة االجتماعيــة املهــاجرين بــأمن وظــائف

معانــاة املهــاجرين بــشكل غــري متناســب مقارنــة بــأقراهنم احمللــيني يف العديــد مــن البلــدان، فــإن    
األزمة سامهت يف عودة كراهية األجانب إىل الظهور، وهو ما يؤكـد بالتـايل علـى أمهيـة اختـاذ                    

  .هاجرينتدابري فعالة حلماية حقوق امل
، اخنفضت التحويالت إىل البلدان املنخفضة واملتوسطة الـدخل للمـرة         ٢٠٠٩ويف عام     - ١٥

 بليـون   ٢٠ بليون دوالر، أي مـا يقـل مبقـدار           ٣١٦حيث وصلت إىل     ،١٩٨٠األوىل منذ عام    
ــه يف عــام    ــر وضــوحا    . ٢٠٠٨دوالر عمــا كانــت علي ــة أكث وكــان اخنفــاض التحــويالت املالي

املتركزين يف البلـدان املتقدمـة النمـو الـيت كانـت األكثـر تـضررا مـن األزمـة              للسكان املهاجرين   
املالية واالقتصادية العاملية، مثل املهـاجرين مـن أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب الـذين                    

غــري أن التحــويالت كانــت أكثــر حتمــال  . يعملــون يف إســبانيا أو الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
 مــن األنــواع األخــرى مــن التــدفقات املاليــة، مبــا يف ذلــك متويــل التنميــة، ومــن  آلثــار األزمــات

  .٢٠١١املتوقع أن تعود إىل االنتعاش يف عام 
  

  األزمات البيئية وتغري املناخ  -هاء   
تضيف التحديات الـيت تفرضـها األزمـات البيئيـة، مبـا يف ذلـك تغـري املنـاخ والكـوارث                       - ١٦

و متزايد على اجملتمعات، بدءا من تغيري أمناط الطقس اليت هتـدد          الطبيعية، ضغوطا كبرية على حن    
. إنتاج الغذاء إىل ارتفاع مستويات مياه البحار اليت تزيد مـن خطـر حـدوث فيـضانات كارثيـة           

__________ 
  )٢(  OECD, International Migration Outlook 2010 (Paris, 2010)(.  
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وهو حتد عاملي معقد يتشابك مع مواطن الضعف النامجة عن الفقر وسـرعة التحـول العمـراين،                
وقـد أكـدت الفيـضانات الـيت     . ط النمو االقتصادي املستداموتدهور األنظمة اإليكولوجية وأمنا   

 نقـاط الـضعف املتعـددة الـيت         ٢٠١٠حدثت يف باكستان والزلزال الذي أصاب هـاييت يف عـام            
  . تواجهها اجملتمعات احمللية عند وقوع الكوارث الطبيعية ويف أعقاهبا

ت البيئيـة أكثـر األضـرار       وعادة ما تتـرك خمـاطر الكـوارث املتزايـدة النامجـة عـن األزمـا                 - ١٧
فآثار تغري املناخ تضخم من عدم تكـافؤ توزيـع خمـاطر الكـوارث مـن                . تدمريا يف البلدان النامية   

الناحيتني االجتماعية واجلغرافية، مبا يزيد من املخاطر اليت يواجهها الفقراء بالفعـل، ويزيـد مـن                
 الـصغرية الناميـة مـن الـضعف إزاء     وتعاين أقل البلدان منوا والـدول اجلزريـة     . اتساع نطاق الفقر  

الكــوارث بــشكل خــاص، نظــرا ألهنــا تعتمــد بــشكل كــبري علــى القطاعــات الــيت تتــأثر بــشدة    
بتقلبات املناخ، فضال عن أهنا تعاين مـن حمدوديـة قـدراهتا علـى املرونـة والتحمـل ومـن ارتفـاع                      

  .معدالت الفقر والبطالة
  

  الرتاعات املسلحة  -واو   
 بلدا تواجه حاالت من اجلمود أو التوتر أو الرتاع املـسلح            ٨٠هناك  ، كان   ٢٠٠٩يف    - ١٨

 بلـدا كانـت مدرجـة علـى     ١٩بينما هي تسعى ملواجهة حتديات التنميـة الطويلـة األجـل، منـها       
قبــل أن تنــدلع األزمــة املاليــة، كانــت الــدول . جــدول أعمــال جملــس األمــن وجلنــة بنــاء الــسالم

 إىل املوارد الالزمة لالسـتجابة علـى حنـو كـاف للـصدمات              املتضررة من الرتاعات بالفعل تفتقر    
ــة  ــصادية والبيئي ــة وســيادة      . االقت ــسلطة املركزي ــدنيون تآكــل ال ــسياقات، يواجــه امل ويف تلــك ال

ــة واخلــدمات،      ــة التحتي ــداخلي مــن خــالل اهلجــرة القــسرية، وتــدمري البني القــانون، والتــشرد ال
وباإلضـافة إىل ذلـك، كـثريا مـا جيـري جتنيـد             . وارتفاع مستويات العنف ضد النساء واألطفـال      

  .األطفال والشباب قسرا للمشاركة يف القتال
ويعترب طول أمد العديد من هذه الرتاعـات واحـدا مـن التحـديات احملوريـة الـيت تعـوق                      - ١٩

وعلى مدار العقد املاضي، قُتل أكثر من مليوين طفـل كنتيجـة مباشـرة              . حتقيق التنمية املستدامة  
. سلح، بينما أصيب ما ال يقل عن ستة ماليني طفل جبروح خطرية أو بعاهـات دائمـة       للرتاع امل 

 األقـل يف معــدالت معرفــة القــراءة  ٢٥ بلــدا مــن بـني البلــدان الـــ  ١٢وعـالوة علــى ذلــك، فـإن   
وإضافة لتلك اآلثار، فإن الرتاعـات      . والكتابة للبالغني هي يف حالة من الرتاع أو إعادة اإلعمار         

ــسلحة املم ــت     امل ــصادي وتثّب ــو االقت ــدة ميكــن أن تقــوض النم ــر،   ت ــن الفق ــة م ــستويات العالي امل
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 ختفــض النمــو االقتــصادي بنــسبة تقــدر إحــدى الدراســات أن احلــرب األهليــة عــادة مــا  حيــث
  .)٣(يف املائة سنويا ٢,٣

  
   التطورات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -زاي   

االتـصاالت الدعامـة الـيت تقـوم عليهـا معظـم األنـشطة           تشكل تكنولوجيـا املعلومـات و       - ٢٠ 
وقـد   . مهية للنهوض بالتنمية املـستدامة    أمراً بالغ األ  واستخدامها  جيعل من توافرها    اإلنسانية، مما    

أفضل املمارسات بفـضل إمكانيـة الوصـول        القائمة على   تكنولوجيات  التسارعت وترية انتشار    
 باليـني اشـتراك     ٥ويوجـد حاليـاً أكثـر مـن         . زهيدة وبسهولة املوارد الرقمية اجلديدة بكلفة      إىل  

إىل شـبكة     شـخص بإمكانيـة الوصـول        يتمتع حنـو بليـوين    هلاتف اخللوي على نطاق العامل، و     يف ا  
مراحلها األوىل، مـن     وعلى غرار تكنولوجيا اهلواتف اخللوية وشبكة اإلنترنت يف         . )٤(اإلنترنت

هـذا  الـيت سـتحدث حتـوالً يف    لعـريض التكنولوجيـا املقبلـة    النطـاق ا تكنولوجيا  كون  تاملتوقع أن   
حيث ما تتيحـه مـن   السابقة من   التكنولوجيات  تتفوق على   شبكات النطاق العريض    ف. القطاع 

يعيــشون،   خــدمات تبــادل املعــارف واخلــدمات التثقيفيــة إىل النــاس حيثمــا  هــاتوفريإمكانيــات ب
  . فرص التعلم والتدريب مدى احلياةهاتعزيزبو
 باليــني نــسمة ال يتمتعــون ٧ باليــني تقريبــاً مــن ســكان العــامل البــالغ عــددهم ٥إال أن   - ٢١ 
هلـا   ومـع أن االحتياجـات األساسـية قـد يكـون            . بإمكانية الوصول املباشـر إىل شـبكة اإلنترنـت         

مــن  األســبقية يف العديــد مــن اجملتمعــات احملليــة الفقــرية، ميكــن لالســتفادة علــى حنــو عــادل           
ــ ــة أن توســع معــارف املــستخدمني    تكنولوجي وتعــزز  ا املعلومــات واالتــصاالت واملــوارد الرقمي

ميكـن   وتوجد أدلة حالياً على نطاق واسع بـأن اجملتمعـات الفقـرية             . احلد من وطأة الفقر   جهود  
علـى زيـادة     أن تستفيد من إمكانية الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تساعد            

األسـواق احملليـة    ت والتحويالت املالية، وخفـض تكـاليف املعـامالت، وإدمـاج           سهولة االتصاال 
   . تراكم رأس املال البشري، ومتكني األشخاصنطاق والعاملية، وتوسيع 

  
   متويل التنمية  -حاء   

ــة      - ٢٢  ــساعدة اإلمنائيـ ــدفقات املـ ــن أن تـ ــرغم مـ ــى الـ ــاع   علـ ــتمرت يف االرتفـ ــة اسـ  الرمسيـ
والتنميـة   دان األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون          ، مل حتقق البل   ٢٠٠٩   عام

تـبني  يو . ٢٠١٠جـم املعونـة يف عـام        فيمـا يتعلـق حب    يف امليدان االقتصادي ككل أهدافها احملددة       
ــة    اأحــدث بيانــات مــن  ــة اإلمجالي ــة الرمسيــة أن املعون ــاهزت جلهــات املاحنــة للمــساعدة اإلمنائي  ن

__________ 
  )٣(  Paul Collier, The Bottom Billion (New York, Oxford University Press, 2007)(.  
  .www.itu.int/ITU-D/ict/material/FactsFigures2010.pdf انظر   )٤(  
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القــومي اإلمجــايل   يف املائــة مــن جممــوع الــدخل ٠,٣١، أو ٢٠٠٩ر يف عــام بليــون دوال ١٢٠
ممـا جيعـل مـن هـدف األمـم            وما بعده،    ٢٠١١ومل تعتمد أهداف متوسطة لعام      . للبلدان املاحنة 

ــة مــن الــدخل القــومي  ٠,٧املتحــدة، وهــو ختــصيص   ــدان املتقدمــة النمــو    يف املائ اإلمجــايل للبل
وبواسطة ذلك التدبري، بلغت الثغـرة      . املتبقي ة، املقياس القابل للتطبيق     للمساعدة اإلمنائية الرمسي  

 على الـرغم مـن أن أثـر األزمـات     لكوذ. )٥(٢٠٠٩عام   بليون دوالر يف   ١٥٣يف جمال التنفيذ    
وجـاء  . بعض البلـدان الناميـة إىل ضـمان دعـم مـايل إضـايف كـبري        املالية والغذائية زاد من حاجة      

  .ملعونة ألقل البلدان منواً خميباً لآلمالفيما يتعلق بتقدمي ادة تنفيذ األهداف احملد
النمـو   كيفية تـأثري التـدابري التقـشفية يف البلـدان املتقدمـة             تتبدى إزاء   وال تزال الشواغل      - ٢٣ 

مــؤخراً عــن  علــى التزامــات املعونــة مــستقبالً، مــع إعــالن العديــد مــن اجلهــات املاحنــة الثنائيــة     
وعلــى  . للتعلــيم األساســي ضــمن براجمهــا لتمويــل التنميــة املقدمــة املعونــة ختفيــضات حمــددة يف 

عناصـر فاعلـة     دان املتقدمة النمو متثـل أغلبيـة التمويـل اإلمنـائي العـاملي، بـدأت                لالرغم من أن الب   
التعـاون  مقدمـة للمعونـة، يف ظـل    وجهـات أخـرى     اليت بزغت هـي      اجلهات املاحنة    ، مثل أخرى

وقـدر  . الدوليـة   تصبح من كبار اجلهات املـسامهة يف اجلهـود اإلمنائيـة           ،وبيف ما بني بلدان اجلن     
خــارج جلنــة املــساعدة  صــايف املعونــة اإلمنائيــة الرمسيــة الكليــة الــيت تقــدمها اجلهــات املاحنــة مــن   

 يف املائـة  ١٠ إىل ٩ممـا ميثـل    ، ٢٠٠٨ بليون دوالر يف عام ١٤ و ١٢اإلمنائية مببلغ يتراوح بني     
تزال موارد التمويل اخلاصة مـن املؤسـسات         وال  . )٦(ملساعدة اإلمنائية الرمسية العاملية   من إمجايل ا  

تـشكل جهـات هامـة مـن مقـدمي املـساعدة اإلمنائيـة               اخلريية واملنظمات غري احلكومية الكـربى       
قطــاع الــصحة والقطاعــات األخــرى  يطغــى عليهــا  افظهــا املاليــة غالبــاً مــا  والدوليــة، مــع أن ح

   . التعليم غري
  

  أثر االجتاهات والتحديات الراهنة على التعليم  - ثالثاً  
   اإلنفاق احمللي على التعليم  -ألف   

بالنـسبة إىل    ميزانيـات احلكومـات مـدعاة للقلـق         هبـا   ال تزال الـضغوط املاليـة الـيت تنـوء             - ٢٤ 
علــى ف. ارياجلــ التعــايف العــاملي يف غمــار  و٢٠٠٨متويــل التعلــيم يف أعقــاب األزمــة املاليــة لعــام 

معظم البلدان الناميـة، قـد    الرغم من أن اإلنفاق على التعليم زاد عموماً خالل العقد املاضي يف    
بتدهور البيئـة التجاريـة إىل اخنفـاض يف          تترجم اخلسائر يف اإليرادات املرتبطة باخنفاض النمو أو         

__________ 
الـشراكة العامليـة   ” املعنـون  ٢٠١٠عـام   تقرير فرقة العمل املعنية بالقصور يف حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة      )٥(  

  ).  A.10.I.12 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (“التنمية متر مبرحلة حرجة من أجل 
  )٦(  OECD, Beyond the DAC: The Welcome Role of Other Providers of Development  Cooperation  

  .www.oecd.org/dataoecd/58/24/45361474.pdf  :على املوقع الشبكي التايل متاح
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اخنفـاض اإليـرادات العامـة      وبـسبب   . ميكن حتملـها   اإلنفاق العام أو حاالت العجز املايل اليت ال         
ــدان أن تــضطر ااألزمــة، ميكــن   والــضغوط علــى امليزانيــات جــراء    ــة إىل امللبل فاضــلة بــني  النامي

مــستويات اإلنفــاق علــى التعلــيم الــسابقة حلــدوث احلفــاظ علــى املــايل و احملافظــة علــى التــوازن 
ايـة امليزانيـات احليويـة      بـادرت إىل مح   الناميـة   احلكومـات يف البلـدان       ومع أن العديد من     . األزمة

أن تعكـس خطـط اإلنفـاق احلكوميـة     لـيس مـن املؤكـد متامـاً     االجتماعية حىت اآلن،    للقطاعات  
الـيت قطعتـها حكومـات تلـك        األزمـة االلتزامـات الـسابقة        بعد انتهاء   يف فترة ما    يف جمال التعليم    

ويــل الــالزم لتحقيــق مــن التماالحتياجــات البلــدان علــى نفــسها قبــل األزمــة فيمــا يتــصل بتلبيــة 
  .للجميعوالتعلم التعليم هدف توفري فرص 

للتغـيريات   ومن الصعب رصد ميزانيات التعليم بصورة آنيـة ولكـن دراسـة استقـصائية                 - ٢٥ 
بـني  ) اليونـسكو (  يف اإلنفاق على التعليم أجرهتا منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة                  

أعاد النظر يف ميزانيتـه      نامياً أظهرت أن بعض احلكومات       بلداً   ٢٨ يف   ٢٠١٠ و   ٢٠٠٩ يعام
سـبعة مـن    بـأن   االستقـصائية،    الدراسـة   تفيـد   و. باجتاه التخفيض لكي تعكس تراجـع اإليـرادات       

أن االعتمـادات املخصـصة للتعلـيم يف        خبفـض اإلنفـاق علـى التعلـيم و        قامـت   أقل البلدان دخـالً     
مـن  كانـت أدىن     ٢٠١٠لعـام   ن الـشرحية الـدنيا      ميزانيات ستة مـن البلـدان املتوسـطة الـدخل مـ           

الــيت  ويف املــستقبل، قــد تعــزز التــسويات املاليــة املقــررة . )٧(٢٠٠٩مــستويات اإلنفــاق يف عــام  
النمـو   تعتمد على تقليص النفقـات هـذا االجتـاه يف العديـد مـن البلـدان، الناميـة منـها واملتقدمـة                       

  .على حد سواء
 التقدم الذي أحـرزه العديـد مـن البلـدان     يقوضى التعليم أن    وميكن لتراجع اإلنفاق عل     - ٢٦ 
حتليــل للبيانــات يتــبني مــن و. ٢٠٠٠الناميــة يف زيــادة مــستويات االلتحــاق باملــدارس منــذ عــام  
باملـدارس   العاملية أنه عوضاً عن التوقع السابق حلدوث األزمة بأن عدد األطفـال غـري امللـتحقني                  

مـن األرجـح أن      ،  ٢٠١٥ وعـام    ٢٠١٠طفل بني عـام      مليون   ٢٩ إىل   ٧٢سوف ينخفض من    
وعمومـاً،  . )٨(متويـل التعلـيم     مليون طفل جراء األزمة وأثرها على        ٥٦يصل هذا العدد إىل حنو      

تـأثراً حيثمـا شـهدت امليزانيـات      كان متويل مستويات التعليم مـا بعـد املرحلـة االبتدائيـة األشـد               
على التعليم االبتدائي يبدو أنـه يتمتـع          اإلنفاقع أن   وم. ألزمةنتيجة ل املخصصة للتعليم ختفيضاً    

 ماليــني صــف مدرســي إضــايف يف ٦,٢   ـباحلمايــة نــسبياً، ال تــزال هنــاك حاجــة إىل مــا يقــدر بــ

__________ 
 الرتاعــــات املــــسلحة والتعلــــيم: األزمــــة اخلفيــــة: ٢٠١١للجميــــع لعــــام  التقريــــر العــــاملي لرصــــد التعلــــيم  )٧(  

   ).٢٠١١ باريس،(
   ).٢٠١٠باريس،  (السبيل إىل إنصاف احملرومني: ٢٠١٠ي لرصد التعليم للجميع لعام التقرير العامل  )٨(  
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يف نسبة االلتحاق باملدارس املطلوبة لتحقيـق        التعليم االبتدائي وقبل االبتدائي الستيعاب الزيادة       
  .)٩(للجميع التعليم األهداف اليت حددهتا حركة توفري 

قـدرة البلـدان   ينـال أيـضا مـن      التباطؤ احلايل الذي يشهده االقتـصاد العـاملي         الواقع أن   و  - ٢٧ 
تحمـسني واالسـتثمار يف الـبىن       املدربني  املـ درسـني   عمليـة تعـيني مزيـد مـن امل        متويـل    النامية علـى    

ــة ــى       . التحتيـ ــالزم علـ ــن الـ ــر مـ ــدان أكثـ ــد بعـــض البلـ ــذلك، يعتمـ ــة لـ ــري  املونتيجـ ــني غـ درسـ
الذين يتقاضون أجوراً زهيدة، وال يتمتعون سوى بفرص ضـئيلة للتطـور املهـين               جيداً،   املؤهلني
يتمتعون هبذه الفرص على اإلطالق، مما يؤدي إىل إحباطهم، وتغيبهم عن مكـان العمـل،         أو ال   

عـاملي إىل   علـى الـصعيد ال    وال تـزال هنـاك حاجـة        . وارتفاع معدل تبدل املوظفني املؤهلني جيداً      
 مليــون مــدرس لتــوفري التعلــيم االبتــدائي للجميــع، ويلــزم أكثــر مــن نــصفهم يف  ١,٩أكثــر مــن 

  .)٧(أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
ويف البلــدان الــيت تــشهد فيهــا نــسبة االلتحــاق باملــدارس زيــادة ســريعة، ميكــن لزيــادة       - ٢٨  
. الواحـد  اخنفاض يف اإلنفـاق عـن التلميـذ    اإلنفاق على التعليم الثانوي أو السليب أن يترجم إىل           

التحصيل العلمـي    وال يعيق ذلك إمكانية االستفادة من التعليم فحسب بل يفاقم أيضاً حمدودية             
اليونـسكو مـؤخراً عـن       وكمـا شـددت دراسـة أجرهتـا منظمـة           . يف العديد من قطاعـات التعلـيم      

التخفيــضات األخــرية يف البلــدان   أن امليزانيــات الوطنيــة للتعلــيم، تــشري االجتاهــات الــسائدة إىل 
سـلباً علـى وجـه التحديـد يف جودتـه، أي       النامية يف ميزانية التعليم تتركز يف اجملاالت اليت تـؤثر         

ونظـراً إىل أن أكثـر      . )٧(التغذية والصحة يف املدارس    الكتب املدرسية، واملواد التعليمية، وبرامج      
لهم يف أسوأ املدارس نوعيـة، فـإن التخفيـضات يف املـواد             حتصي األطفال هتميشاً غالباً ما يتابعون      

وميثـل األطفـال    . إمنا يزيد من أوجه احلرمان التعليمـي الـيت يعـانون منـها             التعليمية البالغة األمهية    
   . وحتديداً الفتيات واألطفال املعوقون منهم أغلبية املستبعدين من الدراسة الريفيون، 

ــادة التكــاليف املتكــررة الــيت حتــصل نتيجــة تــشجيع    وجيــب أن ختطــط احلكومــات    - ٢٩  لزي
التمويـل   وال ميكن النظر إىل مستويات      . متواصل لالستثمار يف البىن التحتية وتوظيف املدرسني       

. حامسـة  مبعزل عـن العوامـل األخـرى؛ فكفـاءة اإلنفـاق العـام وإنـصافه يكتـسبان كـذلك أمهيـة                 
للمـساءلة ونظـم    ظم إلدارة النفقات العامة خاضـعة  ومن األرجح أن تترجم البلدان اليت لديها ن  

  . حتسينات فعلية ختطيط متعددة السنوات ومتعددة القطاعات زيادة االستثمارات إىل 
  

__________ 
  )٩(  UNESCO, The Impact of the Crisis on Public Expenditure on Education – Findings from the  UNESCO 

Quick Survey, document ED/EPS/2009/PI/1 .  
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الــــصدمات املتعلقــــة بتقلبــــات الــــدخل ومحايــــة اســــتثمار األســــر املعيــــشية يف     -باء   
  التعليم  جمال

لالسـتهالك لـدى     املتـاح   الـدخل   ة يف تراجـع     أسهم تضافر األزمة املالية واألزمة الغذائيـ        - ٣٠ 
مما دفع مبعدالت الفقـر      ،  ٢٠١٠ إىل عام    ٢٠٠٨األسر املعيشية يف ثلث البلدان النامية من عام         

 الـصدمات املتعلقـة   واجهـة ومل . )١٠(باجتاه االرتفاع مقارنة مع التوقعات السابقة حلدوث األزمـة      
واخنفــاض الــدخل املتــأيت مــن العمــل،   ظيفي، بتقلبــات الــدخل الــيت يــسببها انعــدام األمــان الــو  

السابقة أن األسر املعيشية الفقرية ترتع حنـو         وارتفاع أسعار السلع األساسية، أظهرت األزمات       
تــنعم األســر املعيــشية  وحــني ال. مــن املــدارس تقلــيص إنفاقهــا علــى التعلــيم أو ســحب أطفاهلــا 

وقـد تعـين   . ليف املباشرة للتعليم املدرسـي    تتحمل التكا  بدخل مستقر، قد ال يعود مبقدورها أن        
. األطفــال يتركــون املدرســة للعمــل مــن أجــل دعــم أســرهم زيــادة تكــاليف الفرصــة البديلــة أن 
يف دوائــر مفرغــة مــن الفقــر، نظــراً إىل أن األطفــال ســوف    ويــؤدي ذلــك إىل احتجــاز األســر  

يعـانون مـن ثغـرات      ولـئن عـادوا لاللتحـاق باملدرسـة، فـسوف            يتخلفون عـن ركـب الدراسـة،        
اآلثار اليت خيلفها تراجع دخل األسر املعيـشية علـى االسـتثمار يف     ومع أن . تعليمية طويلة األمد 

مباشــرة، وأن الطلــب علــى التعلــيم يزيــد أحيانــاً خــالل الفتــرات املؤقتــة  التعلــيم ليــست مجيعهــا 
   . رفاههم عموماًبفال وبتعليم األطتظل آثاراً ضارة فإن اآلثار العامة  لألزمة االقتصادية، 

وغالباً ما حتدث الصدمات املتعلقـة بتقلبـات الـدخل علـى األسـر املعيـشية الفقـرية أثـراً                - ٣١ 
علـى   غري متناسب على رفاه الفتيات مقارنة بالفتيان، ويكون هلـا آثـار جـسيمة بـشكل خـاص                    

التعلــيم  ت إىل وخــالل فتـرات االنتكــاس االقتـصادي، ميكــن إلمكانيـة وصــول الفتيـا    . تعلـيمهن 
ــرات      ــرز خـــالل فتـ ــدم احملـ ــدهور بأســـرع مـــن التقـ ــو  وخـــدمات الرعايـــة الـــصحية أن تتـ النمـ

يف  ملؤشــرات التنميــة البــشرية   وقــد أظهــر حتليــل أجــراه البنــك الــدويل مــؤخراً       . االقتــصادي
اخنفاضـاً       أن معـدالت إمتـام مرحلـة التعلـيم االبتـدائي     ٢٠٠٨ وعـام  ١٩٨٠بلداً بني عام     ١٦٣
متوسـط املعـدالت جلميـع     استناداً إىل (  يف املائة للفتيان  ٢٢ يف املائة للفتيات وإىل      ٢٩اً إىل   حاد

ــدان ــصادي، وارتفعــت فقــط    ) البل ــرات االنكمــاش االقت ــسبة  خــالل فت ــات  ٥بن ــة للفتي  يف املائ
وتتبـع نـسب التحـاق الـذكور         . )١٠(يف املائة للفتيان خالل فترات تـسارع وتـرية االقتـصاد           ٣ و
األمنــاط نفــسها، مــع حتــسن النــسب    اإلنــاث مبرحلــة التعلــيم االبتــدائي والثــانوي واجلــامعي  إىل

ــة يف وإن كانــت بــصورة مطــردة   ال ســيما علــى  - واخنفاضــها بــشدة ، أوقــات االنتعــاشبطيئ
والـيت   املرتبطـة بنـوع اجلـنس        يـذكر تلـك اآلثـار     و. أوقات الشدة  يف   -مستوى التعليم اجلامعي    

   .النامية يف البلدان جتلت أكثر ما جتلت  األطفال باملدارس التحاقطالت معدل 
__________ 

  )١٠(  International Monetary Fund and the World Bank, Global Monitoring Report 2010: The  MDGs after the 

crisis (Washington, D.C., 2010) .  
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ــشية الطلــب علــى خطــط        - ٣٢  ــصادية وأثرهــا علــى دخــل األســر املعي وزادت األزمــة االقت
مـساعدة   ومـن خـالل     . احلماية االجتماعية يف البلـدان الناميـة واملتقدمـة النمـو علـى حـد سـواء                 

الطويـل، تـضمن     ر بـدون التفـريط برفاههـا يف املـدى           األسر املعيـشية الفقـرية علـى إدارة املخـاط         
العلمـي أثنـاء فتـرات       برامج احلماية االجتماعية التحاق األطفـال باملـدارس ومـستوى حتـصيلهم             

االجتماعيــة مــن قبيــل  وإىل جانــب احلــد مــن العــوز، تــوفر بــرامج احلمايــة  . األزمــة االقتــصادية
احلــوافز لألســر املعيــشية   املاليــة والغذائيــة، شــبكات األمــان القائمــة علــى العمالــة والتحــويالت 

   . وتغذيتهم املكافحة من أجل دعم تعليم أطفاهلا ورعايتهم الصحية 
علـى   وعلى الرغم من تنوع نطاق برامج احلماية االجتماعيـة وتـصميمها، توجـد أدلـة                  - ٣٣ 

إحـداث أثـر     ، مـع    نطاق واسع حالياً تـربط هـذه الـربامج باآلثـار اإلجيابيـة علـى تعلـيم األطفـال                  
وميكـن تـصميم هـذه     . قوي بشكل خاص على االلتحاق باملدارس والترفع إىل الـصفوف العليـا        

املترتبــة علــى ارتيــاد املدرســة  الــربامج حتديــداً لتعــويض األســر املعيــشية عــن التكــاليف املباشــرة  
ية وميكـن   شكل إعانات أو منح تعليم     وقد تتخذ هذه الربامج     . وشراء ما يتصل بذلك من مواد     

شـيوعاً، إىل الفئـات املهمـشة داخـل النظـام            أن يستفيد منها اجلميع أو أن توجه، بصورة أكثـر           
وعلى حنـو مماثـل، حتـد املـنح     ). والشعوب األصلية مبا فيها الفتيات واألطفال املعوقني   (التعليمي  

 تكـاليف الفرصـة   احملرومة حتـويالت ماليـة مـشروطة مـن      للتالميذ من الفئات   توفرالتعليمية اليت   
الوظـــائف املدفوعـــة األجـــر، وتـــؤثر بالتـــايل يف ارتفـــاع معـــدالت  البديلـــة لعـــدم املـــشاركة يف 
   .والبقاء فيه االلتحاق بالنظام املدرسي 

ولكفالة إمكانية قيام األسر املعيشية ببناء قدراهتا على التكيف واإلبقـاء علـى األطفـال                  - ٣٤
ي اســتكمال بــرامج احلمايــة االجتماعيــة مــن خــالل      يف املــدارس علــى املــدى الطويــل، ينبغــ    

وميكـن  .  فـضال عـن املـساعدة يف البحـث عـن عمـل          ،، وفـرص تعلـيم الكبـار      “الفرصة الثانيـة  ”
تساعد الربامج اليت تنمي مهارات القرن احلادي والعشرين وتـوفر التعلـيم والتـدريب الـتقين                 أن

اب، العاطلني عـن العمـل أو الـذين يعـانون          واملهين، يف كفالة استمرار الصلة بني البالغني والشب       
وتـشكل بـرامج    . من قلة العمل أو يتكيفون مـع قطاعـات عمـل جديـدة، وبـني أسـواق العمـل                  

التعليم والتدريب الـتقين واملهـين عنـصرا أساسـيا يف انتقـال العمـال مـن القطاعـات غـري الرمسيـة            
ــة واســتدامة املرتبطــة بــص    ــر إنتاجي ــة  والــضعيفة إىل القطاعــات األكث ناعات ناشــئة صــديقة للبيئ

  .وباقتصاد املعرفة
 فــإن الفــشل يف جتربتــهم ،متقدمــة  ســواء كــانوا يف بلــدان ناميــة أو ،وبالنــسبة للــشباب  - ٣٥

ضــهم الخنفــاض األوىل يف ســوق العمــل غالبــا مــا يكــون أمــرا يــصعب جتــاوزه، وميكــن أن يعرّ   
 أكثــر وضــوحا يف صــفوف ، يكــون هــذا األثــرةوبــصفة عامــ. الــدخل والرفــاه طــوال حيــاهتم يف
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وتظهـر املخـاوف بـشأن جـودة التعلـيم األساسـي            . الشباب الـذين ينتمـون إىل الفئـات املهمـشة         
 القابلـة للنقـل، مثـل      ٢١ومالءمته كلمـا ازداد الطلـب علـى مهـارات القـرن احلـادي والعـشرين                 

ة تتـيح   ورغـم أن الـنظم التقليديـ      . مهارة حل املشكالت وإدارة املعلومـات، ومهـارات االتـصال         
 غالبا ما تعترب نظمـا مـن الدرجـة الثانيـة، وتتـسم      يإمكانية كبرية لربط الشباب بدنيا العمل، فه      

ويف إطار حتول عام لتعزيز االنتقـال       . تعليمي مستقل، وبقلة االستثمارات وعدم مالءمتها      مبسار
دريب احلـريف   من املدرسة إىل العمل، ينبغـي دمـج بـرامج التعلـيم والتـدريب املهـين والـتقين والتـ                   

  .بشكل أفضل ضمن مناهج التعليم العام وأن تراعى يف تصميمها متطلبات سوق العمل احمللية
  

  انعدام األمن الغذائي والتغذية والتحصيل العلمي  -جيم   
قد يدفع التقلب احلايل يف أسعار املواد الغذائية األسـر الفقـرية إىل االختيـار بـني صـحة                     - ٣٦

ادة أسعار املواد الغذائيـة أمـر قاتـل وخاصـة بالنـسبة لألسـر الفقـرية الـيت                   فزي. أطفاهلم وتعليمهم 
وميكـن  .  يف املائة من دخلها علـى الغـذاء يف العديـد مـن البلـدان الناميـة      ٧٠ و  ٥٠تنفق ما بني    

أن يكون الرتفاع أسعار املواد الغذائية تأثري فـوري علـى مـستوى االسـتهالك الغـذائي وتنوعـه          
.  وعـدد املتـسربني مـن الدراسـة    ى وميكـن أن يـؤدي إىل زيـادة عـدد اجلـوع       لدى األسر الفقرية،  

ــة يف عــام       إىل اخنفــاض ٢٠٠٨وتــشري الــدالئل الــيت ظهــرت مــع ارتفــاع أســعار املــواد الغذائي
معــدالت املواظبــة علــى الدراســة بــني األطفــال يف البلــدان الناميــة نتيجــة لزيــادة اإلنفــاق علــى    

تعليم حسبما أفادت نـصف األسـر املعيـشية تقريبـا الـيت مشلـها               الغذاء، واخنفاض اإلنفاق على ال    
  .ستقصاء يف بلد واحداال
ــة األطفــال علــى الدراســة،       ال  - ٣٧ ــة علــى مواظب ــار ارتفــاع أســعار املــواد الغذائي تقتــصر آث
األجـل، الـشائع بـني       ويؤدى اجلـوع القـصري    . تشمل أيضا فعالية التعلم يف الفصول الدراسية       بل

ــذهاب إىل املدرســة، إىل صــعوبة يف التركيــز ويف أداء املهــام    األطفــال الــذين  ــأكلون قبــل ال ال ي
ويقـدر عـدد األطفـال      . املعقدة، حىت لو حصل الطفـل علـى تغذيـة كافيـة يف األوقـات األخـرى                

ئـة  ا يف امل  ٤٠ مليون طفل يف الوقـت الـراهن،         ٦٠الذين يذهبون إىل املدارس وهم جوعى بنحو        
وباإلضـافة إىل آثـار اجلـوع القـصري األجـل، يـؤثر نقـص التغذيـة املـزمن                 . منهم تقريبا يف أفريقيـا    

ــةونقــص املغــذيات الدقيقــة علــى منــو املــخ بــصفة عامــة وعلــى الوظــائف اإل     وقــد تــبني . دراكي
ــؤدي إىل إصــالح هــذه       أن ــة املدرســية، ت ــرامج التغذي ــة، مثــل ب التــدخالت القائمــة علــى التغذي

 ترسل أطفاهلا إىل املدارس لتلقي العلـم، وحتـد          يا لألسر ك  وتقدم التغذية املدرسية حافز   . األمور
  .ن من قدرهتم على التعلميف الوقت نفسه من اجلوع القصري األجل وحتّس

 حوايل ثلث سكان العـامل، ومـن        يميثل صغار املزارعني وأسرهم حنو ملياري نسمة، أ         - ٣٨
ــون ألي حــل ألزمــ   ــة  ةمث فهــم حموري ــة، وجلهــود التنمي ــذاء احلالي ــستدامة الغ ــيم  .  امل ويعــد التعل
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والتدريب لزيادة اإلنتاجية الزراعية أمرا حيويا لدعم سبل رزق األسر املعيـشية الريفيـة وكفالـة               
كفاءة وفعالية مع األسـواق احلـضرية، حيـث يكـون الرتفـاع أسـعار املـواد          وجود روابط أكثر  

ــار  ــة أفــدح اآلث ــشية علــى األســر  الغذائي ــؤدي إتاحــة مــوارد  . املعي ــصغار  وســوف ت ــدريب ل  الت
ــاج          ــبرية يف إنت ــادة ك ــهم، إىل زي ــضغوط عن ــف ال ــن أجــل ختفي ــب م ــد القري ــزارعني يف األم امل

وميكن أن تؤدي برامج التدريب والتعليم التقين على وجه اخلصوص، بـشأن مواضـيع          . األغذية
ومـضاعفة البـذور احملليـة وتقنيـات الـري علـى نطـاق               تشمل املعلومات عن األسواق واألسـعار     

وميكــن .  وبــرامج احلفــاظ علــى التربــة، إىل حتقيــق مكاســب يف إنتاجيــة املــزارع الــصغريةصــغري
ختفف موارد التدريب هذه مـن ضـغوط األسـعار يف األسـواق احملليـة، ممـا يـسهم يف حتـسني                   أن

  .احلضرية على األغذية، ومن مث حتسني وضعها الغذائي حصول األسر
  

  اهلجرة واالستثمار يف التعليم  -دال   
ويف . تساعد حتويالت املهاجرين يف متويل النفقات املتـصلة بـالتعليم يف البلـدان املتلقيـة                - ٣٩

يتـسم   وال. بعض البلدان النامية، تبني أن ما يقدر بربع الدخل من التحويالت خيصص للتعلـيم             
ــدفق رؤوس األمــوال       ــصادية مــن ت ــر حتمــال للــصدمات االقت ــه أكث ــدفق التحــويالت فقــط بأن ت

ومتيـل  . نه يعود أيضا علـى األرجـح بالفائـدة علـى األسـر املعيـشية الفقـرية مباشـرة         األخرى، لك 
ىل إرســال أطفاهلــا إىل املــدارس أكثــر مــن غريهــا، وذلــك إأســر املهــاجرين العــاملني يف اخلــارج 

وأظهـرت األحبـاث    . باستخدام التحويالت النقدية لدفع الرسوم املدرسية وغريها من التكاليف        
 املدرســة، مــن املــرجح أن ميــضوا أطفــال األســر املــستفيدة مبجــرد ذهــاهبم إىل احلديثــة أيــضا أن 

ــزز التحــويالت     . )١١(دراســتهم دون انقطــاع  يف ــة، ميكــن أن تع وإضــافة إىل التحــويالت املالي
الـيت يعـود هبـا املهـاجرون      - من أفكار وممارسات وتدفق لرأس املال االجتماعي         -االجتماعية  

ية يف بلدان املنشأ أيـضا مـن التـزام األسـر املعيـشية بـالتعليم وتـشجع                  إىل أسرهم وجمتمعاهتم احملل   
ويف الوقت نفسه، فـإن هجـرة أحـد األبـوين أو أوليـاء              . التوسع يف البنية التحتية التعليمية احمللية     

األمــور ميكــن أن تكــون هلــا آثــار غــري مقــصودة علــى األطفــال، الــذين يواجهــون غالبــا فتــرات  
  . مسمى من االنفصال عن فرد مهم من أفراد العائلةطويلة وأحيانا ألجل غري

، ميكـن أيـضا   ويف حني توسع اهلجرة غالبا مـن خيـارات التعلـيم وفـرص العمـل لألفـراد          - ٤٠
زال عدد من البلـدان الناميـة        وما. تسهم يف نقص حاد يف املوارد البشرية يف جمتمعات املنشأ          أن

ال سـيما الـذين تلقـوا     - يجـامع  يم ثـانوي أو يرى نسبة كبرية من مواطنيـه احلاصـلني علـى تعلـ          
وتقــدر املنظمــة الدوليــة  .  يهــاجرون إىل البلــدان املتقدمــة -التعلــيم  تــدريبا يف جمــال الــصحة أو 

__________ 
  النقـل البـشري والتنميـة   ‐تذليل العقبات : ٢٠٠٩تقرير التنمية البشرية لعام  ، األمم املتحدة اإلمنائي   برنامج   )١١(  

  .)III.B.1.09، رقم املبيع  املتحدةاألمممنشورات (
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شـخص منـذ عـام     ٢٠ ٠٠٠فريقيا كل عام حبـوايل  أللهجرة عدد املهنيني املهرة الذين يغادرون       
ــرة هــذا حبثــ    . )١٢(١٩٩٠ ــؤدي ســحب العمــال امله ــضل إىل   وميكــن أن ي ا عــن فــرص عمــل أف

  .إضعاف فرص البلدان النامية يف بناء نظم تعليم ناجحة، وفرصها يف تنمية املهارات الوطنية
 ىل املنـاطق احلـضرية علـى      وداخل البلدان، متضي اهلجـرة الداخليـة مـن املنـاطق الريفيـة إ               - ٤١

، ائف واخلـدمات  املتمثلـة يف احلـصول علـى الوظـ       “امليـزة احلـضرية   ”قدم وساق، جزئيـا بـسبب       
أن معظم النمو احلضري حيدث يف البلدات واملـدن الـيت تلـيب فيهـا نظـم         بيد. يف ذلك التعليم   مبا

التعليم عموما بشق األنفس مطالـب الـسكان احلـاليني وتـصبح الفـرص املتاحـة للقـادمني اجلـدد                    
ى وقــد ركــزت خطــط التعلــيم الوطنيــة يف أغلــب األحــوال علــ . حمــدودة أو منخفــضة املــستوى

تقليص الفجوة بـني احلـضر والريـف يف احلـصول علـى فـرص التعلـيم وعلـى نوعيـة جيـدة منـه،                         
وجيب موازنة ذلك عن طريق مراعاة الفجوة اآلخذة يف االتساع بني األطفال األغنياء والفقـراء               

  . مكان آخرييف كثري من املناطق احلضرية، حيث يزداد النمو السكاين بسرعة أكرب من أ
  

  مات البيئية، والتعليم من أجل التنمية املستدامة وتغري املناخاألز  -هاء   
لألزمات البيئية عميق األثر على حياة ماليني األطفال كل عـام ممـا يـصيب اجملتمعـات                   - ٤٢

وتعـرض  . الضعيفة خبلل واسع النطاق ويعرقل إيصال اخلدمات العامة هلـا، مبـا يف ذلـك التعلـيم                
 الكوارث الطبيعية وشدهتا، وآثار تغـري املنـاخ، األطفـال لعـدد             زيادة وترية األزمات النامجة عن    

ثـالث أزمـات بيئيـة       وكما أكد تقرير صـدر عـن اليونيـسيف مـؤخرا بـشأن تـأثري              . من املخاطر 
أخرية على األطفال يف الدول الناميـة اجلزريـة الـصغرية، فقـد ارتبطـت األزمـات بزيـادة قـصرية                 

سدية ووفيـات وتـشريد وانفـصال عـن األسـرة،           ومتوسطة األجل يف خماطر وقـوع إصـابات جـ         
ويف إصابة األطفال باألمراض اليت تنتقـل عـن طريـق احلـشرات الناقلـة للجـراثيم وامليـاه، فـضال                     

  .عن حدوث تدهور عام يف رفاه البشر
ويتمثل األثر األكثر وضوحا ومباشرة لألزمـات البيئيـة علـى التعلـيم يف تعطيـل التقـدم                    - ٤٣

بـسبب سـاعات الدراسـة        مما يسبب فجوات يف الـتعلم علـى املـدى الطويـل            التعليمي لألطفال، 
). مثــل املــدارس والطــرق والكهربــاء وإمــدادات امليــاه النظيفــة (املفقــودة وتــدمري البنيــة التحتيــة 

وإضافة إىل تقييد تعلم األطفـال، يـؤدي تـدمري البنيـة التحتيـة إىل عرقلـة االسـتجابة بعـد وقـوع                       
ارس اآلمنــة والــساملة تــشكل نقــاط دخــول طبيعيــة للمجتمعــات الــيت   الكــوارث نظــرا ألن املــد

يكــون الــضرر ماديــا  وال. حتتــاج إىل املــأوى والتغذيــة والرعايــة الــصحية يف حــاالت الطــوارئ 
ــضا اقتــصادي ونفــسي  ،فحــسب ــه أي ــر االقتــصادي واضــحا كــل الوضــوح    .  لكن ويكــون األث

__________ 
  ).٢٠٠٧جنيف،  (حوارات الشتات املنظمة الدولية للهجرة،   )١٢(  
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تـدمر بـسرعة سـنوات مـن التقـدم احملـرز            البلدان النامية، حيث ميكن للكـوارث الطبيعيـة أن           يف
وميكـن أن يكـون التـأثري النفـسي مـدمرا      . حنو توسيع نطاق التعلـيم واخلـدمات العامـة األخـرى          

  .وطويل األمد، وخصوصا بالنسبة لألطفال الصغار الذين قد ال يتفهمون قضيتهم
ن خمــاطر وقــد أظهــرت جتــارب البلــدان الناميــة واملتقدمــة أن االســتثمار يف احلــد مــ          - ٤٤

الكوارث مـن خـالل التعلـيم ميكـن أن يـؤدي إىل تغـيري يف املفـاهيم وأمنـاط الـسلوك الـيت تقلـل                          
وثبــت أن تــدريبات . خمــاطر وتكــاليف األزمــات البيئيــة وتــؤيت مثارهــا علــى املــدى الطويــل مــن

التعلم العمليـة والقائمـة علـى املـشاركة للحـد مـن خمـاطر الكـوارث أتـت بنتـائج فعالـة بـشكل                         
وبـشكل أعـم، أشـارت      . يف كفالة هتيئة األطفال لألزمـات البيئيـة الـيت تواجـه جمتمعـاهتم             خاص  

بعض النتائج اليت مت التوصل إليها مؤخرا إىل أن التعليم الشامل للفتيات والنساء له صـلة باحلـد             
ويوفر إطـار عمـل     . من قابلية األسر املعيشية للتعرض للوفيات واإلصابات أثناء األزمات البيئية         

التوجيـــه بـــشأن التعلـــيم الـــذي يهـــدف إىل احلـــد  ) ٢٠١٥-٢٠٠٥(مـــم املتحـــدة هيوغـــو لأل
خـالء  خماطر الكوارث، ومينح األولوية لاللتزام مبعايري بناء املدارس اآلمنة، ودمـج خطـط اإل     من

شراف البيئي فيمـا يتعلـق باألنظمـة اإليكولوجيـة احملليـة،            والطوارئ يف أنشطة التعلم وتعزيز اإل     
  .بادئ التوجيهية لنظم التعليم املطبقة يف سياقات ما بعد الكوارثوكذلك امل

التعلــيم  وبــالنظر ملخــاطر آثــار تغــري املنــاخ املتوقعــة علــى زيــادة األزمــات البيئيــة، يــوفر   - ٤٥
أجل التنمية املستدامة فرصة ملواجهة تغري املناخ عن طريق املسامهة يف جهود احلد من هـذا                 من

وميكـن أن يـؤدي التركيـز    .  لزيـادة قـدرة اجملتمعـات احملليـة علـى التكيـف        التغري وبنـاء القـدرات    
علــى التعلــيم مــن أجــل التنميــة املــستدامة يف كــل مــن البلــدان الناميــة واملتقدمــة إىل تعزيــز فهــم  
أفــضل للبيئــات احملليــة، وتغــيري أمنــاط االســتهالك واإلنتــاج، واملــساعدة يف التحــسب للمخــاطر  

ويف الــسياق العــاملي احلــايل .  وغريهــا مــن حتــديات التنميــة يف املــستقبلالنامجــة عــن تغــري املنــاخ
الذي ال تزال نوعية التعليم ومدى مالءمته تكتسب طابعا مـستعجال، ينبغـي للتعلـيم مـن أجـل                 

 يكـــون فعـــاال أن يركـــز علـــى حمـــو األميـــة العلميـــة وعلـــى مهـــارات   يالتنميـــة املـــستدامة كـــ
  .ديات البيئية اجلديدةاملشكالت الالزمة للتكيف مع التح حل
وقد بدأت بعض احلكومات يف إدراج وحدات بـشأن تغـري املنـاخ، واحلـد مـن خمـاطر                     - ٤٦

ورغـم التقـدم    . الكوارث والتنمية املستدامة يف املنـاهج الدراسـية وبـرامج التعلـيم غـري النظـامي               
ل مـن البلـدان الناميـة    يزال االفتقار إىل القدرات املؤسسية واملالية والتقنية يف ك         حرز، ال الذي أُ 

وملعاجلـة هـذا األمـر، ال تـزال      . واملتقدمة يعوق التنفيـذ الكامـل هلـذه املكونـات يف نظـم التعلـيم              
ــاخ، واحلــد        ــة إلدمــاج تغــري املن ــر فعالي ــدابري األكث ــشأن الت ــة أفــضل ب ــاك حاجــة لقاعــدة أدل هن

  .خماطر الكوارث والتنمية املستدامة ضمن نظم التعليم من
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   املسلح والتعليم من أجل التخفيف من حدة الرتاعات وحلهاالرتاع  - واو  
 يف املائـة مـن األطفـال غـري امللـتحقني مبـدارس يف العـامل يف الـدول                    ٤٠يعيش أكثر من      - ٤٧

املتضررة من الرتاعات، حيـث تفـاقم املـستويات العاليـة مـن العنـف مـن أثـر احلـواجز التقليديـة                       
ويبلـغ احتمـال مـوت األطفـال قبـل بلـوغهم            . م املدرسـية  أمام التعليم وهي البعد واللغة والرسو     

. سن اخلامسة يف البلدان املتضررة من الرتاعات ضعف ما هو عليه يف البلـدان الفقـرية األخـرى           
وقد بلغ متوسط أمد الرتاعات العنيفـة يف البلـدان املنخفـضة الـدخل علـى مـدى العقـد املاضـي                      

يف تعلم األطفال غـري القـادرين علـى الـذهاب            عاما، وهو ما أدى إىل نشوء ثغرات مدمرة          ١٢
 باتوا يستهدفون بشكل متزايـد     نياملدارس وتالميذ املدارس واملعلم   ذلك أن   . إىل املدرسة بأمان  
  .)٧(يف بيئات الرتاع

ويتعرض األمن الشخصي للبنات وإمكانية حصوهلن على التعليم اجليـد للخطـر بوجـه                - ٤٨
وال يقــوض االســتخدام املنــهجي والواســع النطــاق  . تخــاص يف الــدول املتــضررة مــن الرتاعــا 

 وأمنــهن يةنــسانهن اإلللعنــف اجلنــسي واجلنــساين ضــد البنــات والنــساء يف هــذه البيئــات حقــوق
ــدرهت   ــضا ق ــل أي ــتعلم يف املــستقبل بــسبب الــصدمات النفــسية    نالشخــصي فحــسب، ب  علــى ال

 علـى وجـه التحديـد مـن         ويف العديد من الرتاعات احلالية، تستهدف مـدارس البنـات         . والوصم
ويف هـذا الـصدد،     . جانب اجلماعات املسلحة اليت تعارض املساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة            

يتعــرض وضــع نــساء وبنــات الــشعوب األصــلية للخطــر بــشكل خــاص، نظــرا ألن العديــد مــن  
  .الرتاعات يدور يف مناطق الشعوب األصلية

تعلــيم يف البلــدان، مــن حيــث اهلياكــل املاديــة ويــدمر الــرتاع أيــضا اهلياكــل األساســية لل  - ٤٩
ــى حــد ســواء    ــشرية عل ــوارد الب ــدرات امل ــوزا    . وق ــدارس بوصــفها رم ــستهدف امل ــا ت وكــثريا م

ويف اسـتعراض لتـأثري الرتاعـات       . ملؤسسات الدولة أو بسبب تبعيتها جلماعات اجتماعيـة معينـة         
ائـة مـن املـدارس واهلياكـل      يف امل٤٥يف تعليم األطفال، أشارت دراسـة أجريـت مـؤخرا إىل أن           

وقد تصبح األعداد املتوافرة مـن املعلمـني        . األساسية املتصلة بالتعليم قد دمرت خالل الرتاعات      
واإلداريـــني التربـــوين قليلـــة نتيجـــة حلـــاالت الوفـــاة يف الـــرتاع أو املـــرض النـــاجم عـــن الـــرتاع 

  .اخنفاض مستويات تكوين رأس املال البشري أو
ــا تكــون    - ٥٠ ــويض      وكــثريا م ــال لتع ــة لألطف ــساعدة الالزم ــدمي امل ــة لتق ــدارس غــري مهيئ امل
وجيـب أن تتـضمن بـرامج التعلـيم       . فاهتم مـن دروس وإعـادة االنـدماج يف بيئـات تعلـم آمنـة               ما

موجهة لألطفال الـذين اضـطروا إىل التغيـب عـن نظـام التعلـيم بـسبب           “ تقوية”الوطنية برامج   
ــرتاع وغــريه مــن احلــاالت اخلارجــة عــن إر    ــيم غــري   . ادهتــمال ــرامج التعل ــستخدم ب وينبغــي أن ت
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 مـن أجـل إعـادة إدمـاج األطفـال يف            “التعويض عما فات مـن دروس     ”النظامي يف املدارس أو     
  .نظم التعليم، مع إيالء عناية متأنية لالحتياجات اخلاصة للمقاتلني السابقني من الشباب

املدرسـية وحـصص اإلعاشـة      وجيب أيضا بذل جهود خاصة لتوفري التعلـيم والوجبـات             - ٥١
ألخذها إىل املنازل، فضال عن اخلدمات األساسية األخرى للمشردين وغريهـم مـن اجلماعـات           

ويتعــرض األطفــال املــشردون إىل عــدد مــن املخــاطر النامجــة عــن انعــدام  . املتــضررة مــن الــرتاع
ــن ج         ــد م ــساين، والتجني ــسي واجلن ــف اجلن ــن، والعن ــدام األم ــتمرار انع ــل اس ــة، مث ــب احلماي ان

ويف البلـــدان املـــضيفة، نـــادرا . اجلماعـــات املـــسلحة، يف املدرســـة وأثنـــاء ذهـــاهبم إىل املدرســـة
يسمح لالجئني بالذهاب إىل املدارس احمللية، ونتيجة لذلك، يضطر العديد من الالجـئني إىل               ما

إنشاء مدارس خاصة هبم وهـو مـا يـؤدي إىل تعلـيم ال يفـي باملعـايري املطلوبـة يتـواله مدرسـون                        
وهـذا مـا يزيـد مـن صـعوبة دخـوهلم            . غري مؤهلني يعتمدون منـاهج دراسـية ذات نوعيـة رديئـة           

  .عودهتم إىل نظم التعليم إذا سنحت الفرصة لذلك يف املستقبل أو
وألن الــتعمري بعــد انتــهاء الــرتاع يــوفر فرصــا إلصــالح نظــم التعلــيم، فثمــة حاجــة إىل     - ٥٢

تلبيــة االحتياجــات اخلاصــة بالــشباب يف هــذه  الــسياسات املــشتركة بــني القطاعــات مــن أجــل  
السياقات، مبا يف ذلك التعليم اجليد الذي يركـز علـى حـل الرتاعـات، واملهـارات ذات الـصلة،               

وعلى الرغم من أن التعلـيم ميكـن أن يـستخدم باعتبـاره     . وإمكانية احلصول على وظائف الئقة 
ع أو اخلارجــة منــه، فــإن املنــاهج قــوة مــن أجــل الــسالم يف اجملتمعــات الــيت تتعــرض خلطــر الــرتا 

الدراسية أو طرق التدريس أو البيئة العامة املفعمة بالتحيز والتعصب واخلوف تزيد أحيانـا مـن                
والتحدي املطروح أمام اإلصالح وإعادة البنـاء       . حدة املظامل القائمة بني اجلماعات يف املدارس      

إيـالء اهتمـام   يـستلزم   فيه احلاجـات  شتدتيف وقت تشح فيه املوارد البشرية واملالية واملؤسسية و  
ــا  التــدخالترتيــبخــاص لألولويــات وت ونظــرا الخــتالف الــسياقات  .  يف هــذا املــضمار زمني

بعضها عن بعض، فـإن الطريقـة الـيت تـدمج احلكومـات هبـا التعلـيم يف إطـار اسـتراتيجية أوسـع            
طــر الــرتاع، فــإن لتخفيــف مــن خول. لبنــاء الــسالم ميكــن أن يكــون هلــا تــداعيات أوســع نطاقــا 

اخلطــوة األوىل احلامســة الــيت جيــب أن تتخــذها احلكومــات تتمثــل يف ضــمان أن تــضع املــدارس  
. الطفل يف مركز اهتمامها وأن تكون آمنة وأن تشكل أمكنة خالية مـن العنـف بـشكل قطعـي                  

 وينبغي أن حتدد احلكومات املظامل احملتملة داخل نظـم التعلـيم بعنايـة عـن طريـق حتليـل مـسائل                    
التعليم، وتدريس التـاريخ والـدين، وتطـوير املنـاهج الدراسـية لتعزيـز الـسالم        ) لغات(أمهها لغة  

  .)٧(واملواطنة، وأيلولة إدارة شؤون التعليم
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  االبتكارات احلديثة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعالقتها بالتعليم  - زاي  
االقتــصادية بتــدريس االبتكــار،  -جتماعيــة يــرتبط األثــر اإلجيــايب للتعلــيم يف التنميــة اال  - ٥٣

وإنشاء املعارف، وتنمية القـدرات اإلبداعيـة، والقـدرة علـى اسـتيعاب التكنولوجيـات اجلديـدة          
واإلملام بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يصبح على حنو متزايد جزءا أساسـيا           . واستخدامها

تزايد الستخدام التعلم عـرب اإلنترنـت املـدعوم       من تنمية املهارات املعرفية العادية، وهناك اجتاه م       
وتــوفر إمكانيــة الوصــول إىل اإلنترنــت  . بتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت يف نظــم التعلــيم 

ــة،         ــدان النامي ــستخدمني يف البل ــن امل ــني م ــة للمالي ــن مــصادر املعرف ــة ضــخمة م ــات رقمي مكتب
ــتعلم النظــامي وغــري النظــامي علــى حــ     وهــو ــدعم ال ــذي ي ميكــن أن تــصل  و. د ســواءاألمــر ال

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل اجملتمعات اليت ال متلك إمكانية الوصـول إىل املؤسـسات         
ــاة اجلماعــات           ــع مراحــل دورة حي ــاة يف مجي ــتعلم مــدى احلي ــايل ال ــزز بالت ــي تع ــة، وه التعليمي

  .عاقةاحملرومة، مبا يف ذلك تاركو الدراسة يف سن مبكر واملسنون واألشخاص ذوو اإل
، وال سـيما مـن خـالل       علـى نطـاق واسـع      ملوارد واخلدمات التعليميـة   اوينطوي تقاسم     - ٥٤

استخدام املوارد التعليمية املفتوحـة، علـى إمكانـات كـبرية يف مـا يتعلـق بتحـسني نوعيـة الـنظم                      
ويتزايــد اســتخدام . التعليميـة الــيت تعـاين مــن نقـص املــوارد وبتيـسري فــرص الـتعلم غــري النظـامي      

وارد التعليمية املفتوحة يف الكثري من أفضل املـدارس يف العـامل وتتـاح إمكانيـة الوصـول إليهـا                    امل
ويــستطيع املربــون . واملعلمــني يف مجيــع أحنــاء العــامل) النظــاميني وغــري النظــاميني(أمــام الطــالب 

ز استخدام املوارد التعليمية املفتوحة من أجل حتسني نوعية تعلـيمهم؛ والطـالب مـن أجـل تعزيـ         
أنشطة التعلم اليت يقومون هبا؛ واملتعلمون مدى احلياة الذين يرغبـون يف مواصـلة تعلـيمهم بعـد             

  .التعليم املدرسي النظامي
ومتثل الشعبية املتنامية للتعلم عـن طريـق اإلنترنـت حتـديا أمـام الكـثري مـن االفتراضـات                      - ٥٥

ية التكنولوجية الالزمة، ميكن هلـذا      واعتمادا على توافر اهلياكل األساس    . عن كيفية إجناز التعليم   
التوجه أن يؤدي إىل حتـول نظـم التعلـيم مـن حيـث وضـع املنـاهج الدراسـية وتقـدمي الوحـدات               

وحىت يف ظل غياب اهلياكل األساسية التكنولوجية املتقدمـة جـدا، تتـيح             . الدراسية والشهادات 
والطاقـة الشمـسية تـوافر      ة،  اسـتخدام الـسحابة احلاسـوبي     األجهزة النقالة، وأكشاك اإلنترنت، و    

أشكال خمتلفة من التعلم وتقاسم املعارف عن طريق اإلنترنت، وهي موارد يقوم املـستخدمون              
  .بإدارهتا، وميكن استخدامها يف دعم املتعلمني املوجودين خارج األطر التعليمية التقليدية
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ة يف مــا يتعلــق والتحــديات العامليــة والوطنيــة الراهنــأثــر االجتاهــات إدارة   - رابعا  
  بالتعليم

احلالية استجابات يف جمـال الـسياسات ختفـف مـن اآلثـار             جتاهات  يتطلب الكثري من اال     - ٥٦
الــسلبية يف التعلــيم والــتعلم، يف األجلــني القــصري والطويــل علــى حــد ســواء، وتــستفيد مــن          

  .اإلجيابية اآلثار
  

  التعليميف جمال اإلنفاق كفالة استقرار   -ألف   
اك بـديل عـن القيـادة الـسياسية الوطنيـة يف مكافحـة افتقـار األطفـال إلمكانيـة                    ليس هن   - ٥٧

وميكــن لاللتزامــات الوطنيــة باإلنفــاق العــام علــى التعلــيم أن حتفــز  . احلــصول علــى تعلــيم جيــد
. جهود التنمية، وتؤدي إىل مزيد من الكفـاءة يف األجـل الطويـل، وحتـسن املـساواة يف الفـرص                   

 يف البلدان النامية واملتقدمة على حد سواء احلفاظ على اإلنفاق           وينبغي ملقرري السياسات  
غري أن أمهيـة كفـاءة وفعاليـة        . ضعفاأكثر الفئات   االجتماعي وزيادته، وال سيما املقدم إىل       

وتكـشف دراسـات حديثـة علـى حنـو          . اإلنفاق احمللي احلايل تساوي أمهية مستوى اإلنفـاق       
. وحدها ال تؤدي بالضرورة إىل حتسني نتائج التعلـيم        متزايد أن مستويات اإلنفاق املرتفعة      

وينبغــي للحكومــات أن حتلــل بعنايــة كيفيــة ختــصيص اإلنفــاق علــى التعلــيم وأن تعــدل         
  .السياسات إليالء األولوية للمجاالت اليت تتطلب أكرب قدر من االهتمام

احلـصول علـى    ومتثل إعادة توزيع اإلنفاق العام أحـد احللـول مـن أجـل زيـادة إمكانيـة                    - ٥٨
ومــن الــضروري أن تقــوم احلكومــات بوضــع صــيغ للتمويــل  . التعلــيم وتوســيع الفــرص فيــه

املنـاطق فقـرا    بعنايـة إىل أشـد      الـدعم   توجيه  ألولوية، حبيث تضمن    حسب ا ترتب احلاجات   
. هتميشا، مبا يف ذلك البنـات، واألطفـال ذوو اإلعاقـة، والـشعوب األصـلية              أكثر الفئات   و

الشفافية واملساءلة العامة من أجل ضـمان      استحداث آليات تكفل    بغي  ويف هذا الصدد، ين   
ميكـن  الواقـع أنـه     و. السياسات العامـة  يف األنشطة املضطلع هبا يف إطار       نصاف  اإلفعالية و ال

اجملتمعـات احملليـة واملـواطنني     بإشراك  من األعباء اإلدارية  زيادة فعالية الربامج العامة واحلد      
  .ا واإلشراف عليههايف وضع

ومل تقابـل   . ومثة حاجة إىل اختاذ تدابري واسعة النطاق من أجل تعزيز نوعية بيئة الـتعلم               - ٥٩
الزيــادة الــسريعة يف أعــداد املــسجلني يف مجيــع أحنــاء العــامل بتقــدم مماثــل يف مهــارات التحــصيل  

بــشكل اســتثنائي بتعلــيم األطفــال وميثــل ضــمان قيــام معلمــني فعــالني  . الدراســي حــىت اآلن
 يف املنـاطق    إنـصافا داية التحاقهم باملدارس وتقدمي حـوافز لنـشر املعلمـني بـشكل أكثـر               ب يف

وميكن لتطوير مناهج تعليمية تتناول     . اليت تعاين من نقص اخلدمات، طريقتني للقيام بذلك       



E/2011/82
 

22 11-30352 
 

كال من السياقات احمللية والتغريات العاملية األعم وتكون أوثق صلة هبا أن يساعد أيضا يف 
وميكـــن لتـــوفري . ئج الـــتعلمت اســـتبقاء الطـــالب يف املـــدارس وتعزيـــز نتـــا حتـــسني معـــدال

ــة ــدرة     التغذي ــضا يف ق ــسهم أي ــة أن ي ــرامج التغذي ــد   املدرســية وب ــتعلم عن ــى ال ــال عل األطف
  .باملدارس التحاقهم

  
  بناء القدرة على التكيف مع صدمات تقلب الدخل  -باء   

 خـالل تـوفري احلمايـة االجتماعيـة         يعد االستثمار يف وقت مبكـر يف منـع األزمـات مـن              - ٦٠
. أكثر فعالية وهو يعطـي نتـائج أفـضل يف األجـل الطويـل مـن ردود الفعـل بعـد وقـوع احلـدث              

ولذلك، ينبغي أن تنفذ برامج فعالة للضمان االجتمـاعي واحلمايـة االجتماعيـة وأن حيـافظ                
ة احتمال بقاء عليها للتخفيف من األضرار النامجة عن تعرض األسر املعيشية للخطر وزياد

  .األطفال يف املدرسة
وهنــاك أدلــة كــثرية علــى أن شــبكات الــضمان االجتمــاعي، والتحــويالت النقديــة            - ٦١

والغذائية ميكن أن متنع انسحاب األطفال من املدرسة خالل الصدمات االقتـصادية واألحـداث    
بـني القطاعـات    وهناك حاجة إىل السياسات املـشتركة       . املناخية الضارة وغريها من األزمات    

من أجل التصدي للحـواجز املتعـددة الـيت تعيـق دخـول الطـالب إىل املدرسـة وحـضورهم                    
للدروس وحتقيقهم لإلجنازات، وجيب أن توضع بعناية ألن األسباب اليت متنع األطفال مـن              

  .االلتحاق باملدرسة والبقاء فيها متنوعة ومعقدة
ــائج الــ      - ٦٢ ــة ونت ــذائي والتغذي ــن الغ ــرتبط األم ــة حاجــة إىل أن    وي ــا، ومث ــا وثيق تعلم ارتباط

وقــد وجــد أن بــرامج التحــويالت  . تــنعكس هــذه الــروابط يف صــياغة الــسياسات االجتماعيــة  
النقدية والغذائية الناجحة حتسن استهالك األغذية يف األسر املعيشية وتزيد اسـتخدام اخلـدمات              

رات معرفيــة ولغويــة أفــضل، التعليميــة والــصحية لــدى األســر املــستفيدة، حــىت أهنــا تــربط مبهــا  
. ومبــشاكل ســلوكية أقــل لــدى فئــات عمريــة معينــة، وبتحــسن معــدالت االلتحــاق واحلــضور  

وتتناول هذه الربامج مسائل التغذية اليت يواجهها عادة األطفال يف سـن املدرسـة وتـوفر حـافزا                  
يتعلـق بالتحـاق   لألسر املعيشية على إرسال أطفاهلا إىل املدارس، وهي ذات تأثريات قوية يف ما            

ــى وجــه اخلــصوص    ــدارس عل ــات بامل ــة يف    . البن ــة بالتغذي ــشطة املتعلق ــدمج األن ــي أن ت وينبغ
وجيلـب تـوفري    . املدارس، مبـا يف ذلـك بـرامج التغذيـة املدرسـية، يف خطـط التعلـيم الوطنيـة                  

املغذيات الدقيقة من خـالل تـوفري وجبـات مدرسـية حمـصنة، جنبـا إىل جنـب مـع األنـشطة                    
رى يف املدارس، مثل الـتخلص مـن الـدود، فوائـد إضـافية لقـدرات األطفـال                  الصحية األخ 

  .املعرفية وحتصيلهم التعليمي
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وال تزال مؤشرات التنمية البشرية ترتبط باألوضاع الصحية والتعليمية لآلباء يف كـثري                - ٦٣
انون وتتعرض األمهات املصابات بسوء التغذية إىل احتمال أن يلـدن أطفـاال يعـ             . من اجملتمعات 

من نقـص الـوزن عنـد الـوالدة و نقـص اليـود، وهـو مـا يـرتبط باسـتعدادات تعليميـة أقـل عنـد                            
ولذلك فإن تعليم األمهات الشابات وأمهات املستقبل يعد أمرا حيويـا مـن أجـل               . األطفال

  .ضمان نتائج صحية وتعليمية جيدة عند اجليل القادم
ك، ميكـن الرتفـاع أسـعار املـواد الغذائيـة           ويف ما يتعلق باملزارعني، وخباصة صـغار املـال          - ٦٤

أن يتيح فرصا أمام زيادة األربـاح مـن خـالل تعزيـز اإلنتاجيـة الزراعيـة والتنميـة الريفيـة، وهـو                       
سيعود بالفائدة أيضا على األسر املعيشية يف املناطق احلـضرية احملليـة الـيت تتزايـد فيهـا أعـداد                     ما

اء القـدرة علـى التكيـف يف األجـل الطويـل      وينبغـي أن يـشمل بنـ   . السكان علـى حنـو سـريع    
طائفة من الربامج التعليمية والتدريبيـة داخـل املدرسـة وخارجهـا تعـزز األمـن املـستدام يف                   
جمايل الغذاء والتغذية ويف نفس الوقت ترفع اإلنتاجية الزراعية وتوسع نطـاق الوصـول إىل       

اليت تربط بـني التغذيـة املدرسـية        ومن شأن السياسات    . األسواق احمللية واإلقليمية والعاملية   
  .وبرامج التغذية واإلنتاج الزراعي أن تدر أيضا أرباحا كبرية على الصعيد الوطين

  
 القــرن واالســتفادة مــن الفــرص يفلتحــديات ا  الالزمــة ملواجهــةتنميــة املهــارات  - جيم  

  احلادي والعشرين
رص للــشباب والكبــار لزيــادة ميكــن لــربامج التــدريب التعليمــي املهــين والــتقين تــوفري فــ  - ٦٥

وهلـا دور هـام يف تعزيـز االنتقـال مـن املدرسـة إىل العمـل، وبتقـدميها فرصـة                     . املهارات والـتعلم  
 أن تنتقــل مــن وينبغــي للحكومــات. ثانيــة لتــاركي الدراســة ومكافحــة التــهميش االجتمــاعي 

هــين ض مــصمم مــن أعلــى إىل أســفل لتــوفري التــدريب التعليمــي امل منــوذج قــائم علــى العــر
وينبغـي  . والتقين إىل هنج قائم على الطلب يليب احتياجات األفراد والـشركات واالقتـصاد     

تصميم تلك الربامج لتنمية طيـف واسـع مـن املهـارات مـع التركيـز علـى حـل املـشكالت              
 وتنظيم املشاريع الصغرية، من أجـل ربـط أنظمـة التعلـيم األساسـية               “تعلم كيفية التعلم  ” و

ــر فعالعلــى حنــو  ــة بقطاعــات القــرن احلــادي والعــشرين، مثــل وظــائف يف االقتــصاد    أكث ي
  . واقتصاد املعرفة“األخضر”

وجيب تعزيز التثقيف من أجل احلد من خماطر الكوارث والتأهـب هلـا حـىت يتـسىن                   - ٦٦
ــشطة       ــة ومواجهــة آثارهــا بطريقــة ن ــؤ حبــدوث الكــوارث الطبيعي ــة التنب للمجتمعــات احمللي

ومـن أجـل حتقيـق      .  اليت تعاين بالفعل من أوجه حرمان متعـددة        وشاملة، وخاصة يف املناطق   
أكرب قدر من التأثري داخل اجملتمعات احمللية، ينبغي تعزيز التعليم الذي يرمـي إىل احلـد مـن                  

ــاهج الدراســية        ــن خــالل املن ــا ســواء م ــيم النظــامي  خمــاطر الكــوارث والتأهــب هل يف التعل
  .نظاميالتعليم غري ال أو
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االستراتيجيات التعليمية من أجل مكافحة التغري املنـاخي والتكيـف معـه            وميكن لوضع     - ٦٧
لبيئـات احملليـة ويغـري أمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج            أفـضل ل  فهم  نهض ب والتخفيف من آثاره، أن ي    

وبالنــسبة لتعلــيم ســلوكيات اإلدارة املــستدامة . ويــساعد يف التنبــؤ باملخــاطر البيئيــة يف املــستقبل
بـل  اقة واحملافظة على املوارد، فإنـه ال يعـزز فحـسب أمنـاط احليـاة املـستدامة          للموارد وتوفري الط  

ألغراض التعليم  تسخري  وينبغي التوسع يف    . ميكن أن يؤدي أيضا إىل وفورات يف التكاليف       و
على التكيف مـع الـتغري املنـاخي والتخفيـف مـن            بوجه خاص   التنمية املستدامة مع التركيز     

  .موسة فوريةلتحقيق فوائد ملحدته وذلك 
ــى     - ٦٨ ــصول علـ ــاحلق يف احلـ ــراف بـ ــي االعتـ ــا وينبغـ ــصاالت  تكنولوجيـ ــات واالتـ املعلومـ

ويف اجملـاالت الـيت   . حمفـزا وفعـاال يف حتقيـق أهـداف التعلـيم     باعتبـاره عـامال     املنخفضة التكلفـة    
ــة، ي  ــة املــوارد املالي ــة إنــشاء مراكــز عــد تعــاين حمدودي ــة يف املــدارس ختــدم  تكنولوجي جمتمعي

ب واجملتمــع ككــل، وســيلة ناجعــة لتــسهيل الوصــول إليهــا، وخــصوصا يف املنــاطق     الطــال
املعلومــــات تكنولوجيــــا إىل ذلــــك، ال بــــد ألي سياســــات تــــدخل باإلضــــافة و. الريفيــــة

واالتصاالت يف املناهج التعليمية، مـن تلبيـة احتياجـات املعلمـني، وتـسهيل اسـتفادهتم مـن                  
  .التدريب ذي الصلة

املعلومــات يف جمــال تكنولوجيــا احلكومــات اســتراتيجيات وطنيــة ضع وينبغــي أن تــ  - ٦٩
بـني  مـن أجـل سـد الفجـوة اآلخـذة يف االتـساع       العريض  النطاق  تكنولوجيا  واالتصاالت و 

وقد طُبـق عـدد مـن النمـاذج         . النطاق العريض تكنولوجيا  الوصول إىل   ما يتعلق ب  فياملناطق  
ة مـ ااص باالسـتفادة مـن إعانـات ع       املختلفة مـن خـالل شـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـ              

ــة ملتعهــدين مــن القطــاع اخلــ    أو اص مــن أجــل توســيع نطــاق الوصــول   تقــدمي حــوافز مالي
  .املناطق احملرومة إىل
  

  لعلمل اتشجيع اهلجرة طلب  - دال  
حتتاج البلدان اليت تواجه نقصا يف املوارد البشرية يف القطاعـات االجتماعيـة الرئيـسية،                 - ٧٠

صـــوغ اســـتراتيجيات مالئمـــة مـــشتركة فيمـــا بـــني القطاعـــات لتعلـــيم الفنـــيني  كـــالتعليم، إىل 
وتقتضي مواجهة ما ختلفه هجرة الصّناع املهرة مـن آثـار،           . الرئيسيني واستبقائهم يف بلداهنم   

أمـا اخليـارات املتعلقـة      . تعزيز التعاون فيما بني البلـدان الـيت تعـاين مـن تـدفقات املهـاجرين               
م إدارة اهلجــرة، كــسياسات اهلجــرة اإلقليميــة املنــسقة، الــيت بالــسياسات والــيت تــدعم نظــ

تفــسح اجملــال لتحقيــق زيــادة يف مــستويات اهلجــرة الدائريــة، فتــساعد يف ختفــيض الــنقص    
وينبغي للبلـدان أيـضا زيـادة       . وتعويض عائدات االستثمار الوطين يف تنمية املوارد البشرية       



E/2011/82  
 

11-30352 25 
 

املـــشاريع الـــصغرية وظـــروف العمـــل فـــرص البحـــث واالبتكـــار وروح املبـــادرة يف إقامـــة 
  .الشريف يف الوطن، مما يؤدي إىل حفز تدفق عودة املهاجرين ورأس املال إىل تلك البلدان

ي املنـشأ واملقـصد تـسهيل تـدفق التحـويالت املاليـة وتعزيـز               وميكن للحكومات يف بلد     - ٧١
ملهاجرين وأسـرهم   وميكن للبلدان زيادة فرص ا.تأثريها من خالل تنسيق السياسات املالئمة     

لالستفادة مـن اخلـدمات املـصرفية عـن طريـق خفـض تكـاليف املعـامالت املتـصلة بارسـال                     
وبالنـسبة لتـشجيع التحـويالت مـن خـالل          . التحويالت املالية من خالل القنوات املصرفية     

القنوات املصرفية الرمسية أو برامج املناظرة اخلاصة اليت توفر حوافز لالستثمار يف اهلياكـل            
وميكن، يف املنـاطق الريفيـة      . ألساسية احمللية، فيمكن أيضا أن يعزز آثارها التنموية احملتملة        ا

والنائية، حتسني فرص االستفادة من تلك اخلدمات بتـشجيع مـشاركة مؤسـسات التمويـل               
  .البالغ الصغر واالحتادات االئتمانية ومصارف االدخار يف سوق التحويالت املالية

كن املهاجرون الداخليون والدوليون، علـى الـسواء، مـن االسـتفادة مـن              وينبغي أن يتم    - ٧٢
كامــل اخلــدمات واملنـــافع العامــة أســـوة بأهــل البلـــد، وال ســيما خـــدمات التعلــيم والـــصحة       

، أن تـــسعى بوجـــه خـــاصوينبغـــي، . واملـــساعدة االجتماعيـــة، مهمـــا كـــان وضـــع إقامتـــهم 
وينبغــي أيــضا، يف . ة ال عرقلتــهاالــسياسات احلكوميــة إىل تــسهيل عمليــة اهلجــرة الداخليــ 

الوقت نفسه، تأمني خدمات التعليم الشامل وغريها من اخلدمات، يف األمـاكن الـيت تعـاين                
  .ةمن وجود أعداد كبرية من املهاجرين هجرة خارجية صرف

  
  تنشيط االلتزام الشامل بالتعليم  - هاء  

ــدخل املــنخفض تتلقــى أقــل مــن نــصف       - ٧٣ ــدان ذات ال ــزال البل جممــوع املــساعدات  ال ت
ويتطلـب تـسريع وتـرية التقـدم حنـو حتقيـق غايـات تـوفري التعلـيم                  . املقدمة للتعلـيم األساسـي    

للجميع، أن تفي اجلهات املاحنة بااللتزامات العامة بتقدمي املساعدات اليت تعهدت بتقدميها 
يمـا بـني   وميكـن تعزيـز التعـاون ف   .  وتعزيز التزامها بتوفري التعلـيم األساسـي      ٢٠٠٥يف عام   

اجلهات املاحنة باستخدام آلية للتمويل اجملّمع، مثل إنشاء صندوق عاملي للتعليم، ميكـن أن              
ومتثـل  . حتقق أكثر وبوترية أسرع منها عندما تعمل كـل جهـة مـن اجلهـات املاحنـة مبفردهـا                   

الصناديق الصحية الدولية قدوة ملا ميكن أن يتحقق من مكاسب عـن طريـق تقاسـم مـوارد         
والعمــل، مــن خــالل إنــشاء صــندوق متعــدد األطــراف ذي جمموعــة موحــدة مــن  التمويــل 

  . الشروط لطلبات التمويل، واإلنفاق، واإلبالغ
يف قطاعـات التعلـيم الوطنيـة، ال ميكـن أن تكـون كميـة املـوارد الـيت                   مثلما هي احلال    و  - ٧٤

 اجلهـات املتلقيـة     وإذا مل تـتمكن   . تقدمها اجلهـات املاحنـة بـديال عـن نوعيـة املـساعدات املقدمـة              
للمــساعدات مــن االعتمــاد علــى التزامــات اجلهــات املاحنــة، فــال ميكنــها وضــع خطــط للتمويــل 
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وتكون القدرة على التنبـؤ أضـعف       . املتوسط األجل وتنفيذ تلك اخلطط لتحقيق غايات التعليم       
ـــزاعات    ــدان املتــضررة مــن الن ــه يف البل ــاج اجلهــات املاحنــة للمــساعدات   . مــا تكــون علي وحتت

ويكتـسب التنبـؤ أمهيـة      . واجلهات املتلقية هلا إىل تكثيف جهودها لزيادة فعالية املساعدات        
بالغة بالنسبة لفعالية املعونـات، إذ قـد يكـون للـنقص غـري املتوقـع آثـار ضـارة للغايـة علـى                        
التعليم، حيث يؤدي إىل توقف تنفيذ خطط التوسع يف إنشاء اهلياكل األساسية واحلد مـن               

  .احة لتوظيف املعلمني وتدريبهماملوارد املت
وحيظــى التعلــيم بقــسم كــبري مــن املعونــات القائمــة علــى الــربامج، ويف بعــض البلــدان،   - ٧٥

تقوم اجلهات املاحنة بتجميع التمويل املخصص للتعلـيم، والعمـل مـن خـالل إقامـة نظـم وطنيـة                    
عـم اإلصـالحات    ويف حاالت أخرى، تتعاون اجلهـات املاحنـة علـى د          . وتشارك هياكل اإلبالغ  

يف عمليــات التخطــيط واإلبــالغ ومراجعــة احلــسابات لتــسهيل تنفيــذ ترتيبــات التمويــل اجملّمــع   
ولتحقيـق اتـساق أفـضل بـني املعونـات          . وزيادة املعونات لدعم االسـتراتيجية الوطنيـة للتعلـيم        

اليـة  والربامج احلكومية وتنسيق األنشطة فيما بني اجلهات املاحنة أمهية حامسـة يف ضـمان فع              
إشـراك اجلهـات    بوجه خـاص، العمـل هبمـة علـى          وينبغي،  . لتعليماملقدمة لقطاع ا  املعونات  

املاحنة غري األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية وجهات التمويل اخلريي من القطاع اخلاص،         
  .إشراكا نشطا يف التخطيط لتحسني تنسيق املعونات

  
  بناء السالم من خالل التعليم  - واو  

لى الرغم مـن أن تقـدمي اخلـدمات التعليميـة املتكاملـة جيـري إدماجـه بـاطراد يف نظـم                   ع  - ٧٦
الطويلـة األمــد واألخطــار الــيت  االسـتجابة اإلنــسانية، تطــرح شـدة األزمــات البيئيــة والنـــزاعات   

اإلنــساين، حتــديات مــستمرة أمــام تــوفري تعلــيم عــايل اجلــودة يف  العمــل جمــال تتهــدد باســتمرار 
ويف حاالت الطوارئ، كثريا ما يعـوق غيـاب التنـسيق بـني احلكومـة               . ة الذكر األوضاع السالف 

ــد          ــيم اجلي ــى التعل ــة احلــصول عل ــة، إمكاني ــن املنظمــات غــري احلكومي ــدد كــبري م واجملتمــع وع
وتوجد حاجة ملحة إىل االعتراف مبا يؤديه التعليم من دور حيـوي خـالل       . واالستمرار فيه 

وينبغـي تعزيـز الـنظم احلاليـة لتقيـيم االحتياجـات            . عاتحاالت الطوارئ النامجة عن النــزا     
دان الـيت تعـاين مـن النــزاعات،         ويف البلـ  . التعليمية للمجتمعـات الـيت تعـاين مـن النــزاعات          

بد من تصميم نظم ومناهج تعليميـة تـضع يف صـلب اهتمامهـا حتقيـق املـصاحلة وتـسوية                     ال
ولتحريــر .  الــتعلم لــدى األطفــالالنـــزاع يف ســبيل إدمــاج الــتالحم االجتمــاعي يف عمليــة 

ــسالم، ينبغــي للحكومــات واجلهــات املاحنــة مــنح        ــز ال ــادرة علــى تعزي ــيم الق طاقــات التعل
وضع نظم تعليمية شاملة تضم رسم سياسـات متـصلة باللغـة واملنـاهج الدراسـية                لاألولوية  

ة منـذ   واألخذ بالالمركزية مسترشدة بتقييم آلثارها احملتملـة علـى حـاالت الـضيم املـستمر              
  .أمد بعيد
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فعاليـة  تكفـل   إنشاء قاعدة لألدلـة     من أجل   ، ينبغي بذل جهود     باإلضافة إىل ذلك  و  - ٧٧
ا يـساعد علـى     مبـ معاجلـة الـشواغل االجتماعيـة واالقتـصادية والبيئيـة،           يف  استخدام التعليم   

حتسني إمكانية االستفادة من مصادر التمويل باإلضافة إىل حتسني سياسات التعليم وتطوير        
  .املناهج الدراسية

فـّوت فرصـة بـذل اجلهـود الراميـة إىل       إغفال الـدول املتـضررة مـن النــزاع يُ         الواقع أن   و  - ٧٨
وال بـد للجهـات    . تسوية النـزاعات واإلعمار، ويزيد مـن احتمـال انـدالع النــزاع مـن جديـد               

. جــلية واملعونــات الطويلــة األاملاحنــة مــن ســد الفجــوة املــصطنعة بــني املــساعدات اإلنــسان 
االبتكـار  القـدرة علـى     جملتمع الدويل عند العمل يف تلك الـدول املرونـة و          أن يبدي ا  بد   وال
فعلى سبيل املثال، أظهرت الصناديق االستئمانية املتعددة       . تلبية االحتياجات من املعونة    يف

  .اجلهات املاحنة أن باإلمكان زيادة املعونات حىت يف أحلك الظروف
ــاكن لنقــل أهــم      وينبغــي أن ينظــر إىل   - ٧٩ ــا أم ــى أهن ــل كــل شــيء، عل ــدارس، أوال وقب  امل

ــادل والقــدرة علــى العــيش      ــرام املتب . ســالم مــع اآلخــرين يف املهــارات، وهــي التــسامح واالحت
وينبغي للدول أن تكفل إقرار السياسات باحلق يف التعليم يف حاالت الطوارئ، وأن تضع              

يـالء اهتمـام شـديد للفئـات املهمـشة      التعليم يف تلـك احلـاالت، مـع إ        تكفل  خططا للتأهب   
وينبغـي إصــالح  . تقليـديا مثـل الفتيـات واألطفــال ذوي اإلعاقـة وأبنـاء الــشعوب األصـلية      

وينبغـي  . الترتيبات اإلدارية لشؤون الالجئني من أجل حتسني فرص احلصول علـى التعلـيم            
. يمالتعلــأن تعــزز املخصــصات املرصــودة للمــشردين داخليــا يف جمــال   للحكومــات أيــضا 

علـى  الـيت تـؤثر     تعزز نظم رصد انتهاكات حقوق اإلنـسان        أن  كذلك للحكومات   ينبغي  و
دعم االستراتيجيات الوطنية الرامية إىل وقف تلـك االنتـهاكات          أن ت التعليم وتبلّغ عنها، و   

  .ومعاودي اإلجرام، الشنعاءعقوبات حمددة األهداف على مرتكيب اجلرائم تفرض و
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	1 - يتناول هذا التقرير بالتحليل الاتجاهات والتحديات العالمية الحالية وأثرها فيما يتعلق بزيادة فرص الحصول على التعليم وتحسين نوعيته. ويسلط التقرير الضوء على التطورات التي طرأت مؤخرا على الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى الاتجاهات الرئيسية التي يمكن أن يكون لها تداعيات على نظم التعليم، ومن بينها ما يلي: انعدام الأمن الوظيفي؛ وازدياد أوجه الظلم؛ وانعدام الأمن الغذائي؛ وأنماط الهجرة؛ وتغير المناخ ومخاطر الكوارث؛ وافتقار البشر إلى الأمان؛ والابتكارات التكنولوجية. ويتضمن التقرير توصيات عملية المنحى تنصّب على كيفية إدارة آثار تلك الاتجاهات على التعليم في الأجلين القصير والطويل، ويرد فيه عرض لفرص الحفاظ على التقدم صوب كفالة فرص التعليم والتعلم للجميع وزيادته.
	2 - ويتضمن الفرع الثاني من هذا التقرير عرضا عاما للأحوال الاقتصادية والاجتماعية السائدة حاليا في العالم مع التركيز بوجه خاص على البلدان النامية، ويرد في الفرع الثالث تحليل لأثر تلك الاتجاهات وعرض للأفكار والمقترحات التي تبين كيفية تحويل التحديات التي تطرحها تلك الاتجاهات إلى فرص تستفيد منها نظم التعليم. ويتضمن الفرع الرابع توصيات يُرتأى أن لها أهمية بالغة فيما يتعلق بالتغلب على الأثر السلبي الذي يمكن أن تتركه الاتجاهات الراهنة على التعليم ليهتدى بها في اتخاذ إجراءات فعالة في مجال السياسات العامة. 
	3 - وينبغي الاطلاع على هذا التقرير بالاقتران مع التقرير الذي سيعده الأمين العام من أجل الاستعراض الوزاري السنوي بشأن موضوع ”تنفيذ الأهداف المتفق عليها دوليا والالتزامات المتعلقة بالتعليم“. 
	ثانيا - عرض عام للاتجاهات والتحديات المستجدة
	ألف - آفاق الاقتصاد العالمي
	4 - بدأ إيقاع النمو الاقتصادي العالمي يتباطأ في منتصف عام 2010 مما ينبئ بضعف معدلات الانتعاش في عام 2011 وما بعده، وذلك بعد عام شهد تحسنا مطردا وإن تباينت مستوياته. والواقع أن سرعة تحول الاقتصادات الكبرى من التحفيز المالي إلى التقشف يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على نمو الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق العام في تلك البلدان. ومن شأن ذلك أيضا أن يقّوض ما تشهده، في الوقت الراهن، من تعاف، ويوسع من نطاق الاختلالات على الصعيد العالمي مما يمكن أن يؤدي بدوره إلى زيادة عدم استقرار الاقتصاد العالمي.
	5 - وما زال النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده العديد من البلدان النامية يشكل على الرغم من بطء معدلاته القوى المحركة للانتعاش العالمي، حيث إنه يشكل ما يربو على نصف التوسع الاقتصادي العالمي منذ أواخر عام 2009. وعلى النقيض من حالات الركود الاقتصادي السابقة، كان العديد من البلدان النامية، لا سيما الاقتصادات البازغة، أفضل استعدادا وأقدر على تنفيذ الإنفاق التحفيزي بالاستعانة بالحيز المالي الضخم والاحتياطيات الكبيرة من العملات الأجنبية التي تراكمت على مر السنين السابقة للأزمة. ولقد دعم ذلك الطلب المحلي ويسر نسبيا التعافي السريع من الانكماش الذي شهده العالم. وتصدرت تلك البلدان أيضا عملية إنعاش التجارة الدولية مستندة في ذلك إلى الروابط فيما بين بلدان الجنوب النامية الأمر الذي استفادت منه الاقتصادات الصغيرة في آسيا وأمريكا اللاتينية. وبحلول أواخر عام 2010 قفزت النواتج التي حققتها البلدان النامية في مجالي التجارة والصناعة إلى مستويات تفوق ما كانت عليه قبل الأزمة. 
	6 - ومع ذلك، ما زالت هناك تحديات هائلة، لا سيما في أقل البلدان نمواً حيث أدت الأزمة العالمية إلى تفاقم العقبات التي تعترض جهودها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وما زال العديد من تلك البلدان يواجه أوضاع سياسية وأمنية خاصة ومن المتوقع أن يقل معدل تعافي ناتجها المحلي الإجمالي كثيرا عن المتوسط السنوي البالغ 5 في المائة الذي تحقق في الفترة من 2004 إلى 2007. أما عن إمكانية تواصل النمو في سائر البلدان النامية فهذا أيضا ليس بالأمر المضمون. ذلك أنه على الرغم من تعزيز العلاقات التجارية فيما بين بلدان الجنوب ما زالت البلدان النامية تعتمد إلى حد كبير على طلب البلدان المتقدمة على صادراتها. والحصول على التدفقات الرأسمالية والمساعدة الإنمائية الرسمية مرهون أيضا بالظروف المالية في البلدان المتقدمة. فمؤخرا، أدت الطفرة في تدفقات رأس المال الخاص على العديد من البلدان النامية إلى ضغط تضخمي على عملاتها ويمكن أن تفضي إلى ارتفاع وهمي في قيمة أصولها المحلية().
	باء - انعدام الأمن الوظيفي 
	7 - فيما بين عامي 2007 و 2009، أدت الأزمة المالية إلى فقدان 30 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم. ولا تزال البطالة العالمية تسجل مستويات قياسية للعام الثالث منذ بداية الأزمة. ورغم عودة أسواق العمل في آسيا وأمريكا اللاتينية إلى الانتعاش، فإن الاقتصاد العالمي لا يزال بحاجة لخلق ما لا يقل عن 22 مليون وظيفة جديدة - منها 8 ملايين وظيفة في البلدان النامية - من أجل عودة العمالة إلى مستويات ما قبل الأزمة. وأصبحت الآثار على المدى الطويل واضحة بالفعل، حيث ازدادت منذ عام 2007 بشكل ملحوظ نسبة العاطلين هيكليا أو بصورة طويلة الأجل في كثير من البلدان، وفي البلدان المتقدمة النمو أساسا.
	8 - وفي البلدان النامية، يهدد الوضع بتفاقم انعدام فرص العمل اللائق الذي كان متوفرا قبل الأزمة. ورغم بدء الانتعاش من فترات الانخفاض القصيرة في فرص العمالة في البلدان النامية، فإن العمالة الضعيفة والعمالة الناقصة والضغوط التي تخفض من الأجور لا تزال تشكل تحديات خطيرة في هذا الصدد. ويمكن أن يؤدي الضغط على دخل الأسر المعيشية إلى خفض الاستثمار الذي تنفقه الأسرة في تعليم وصحة الأطفال، مما قد يبطئ من وتيرة التقدم المحرز في السنوات الأخيرة على صعيد الحد من الفقر والتنمية الاجتماعية.
	9 - وكان الشباب عرضة للبطالة حتى قبل اندلاع الأزمة الأخيرة، واستمرار استبعادهم من أسواق العمل - في البلدان النامية والمتقدمة النمو على حد سواء - يمثل شاغلا متزايدا على مستوى العالم. وفي نهاية 2009، كان هناك ما يقدر بـ 81 مليون شاب عاطل عن العمل في أنحاء العالم. وسيكونون على الأرجح أكثر عرضة للتعطل عن العمل بثلاث مرات تقريبا بالمقارنة بالبالغين. ولا تأخذ تلك الأرقام في اعتبارها الأعداد الكبيرة من الشباب الذين بلغ بهم الإحباط إلى درجة عدم البحث عن عمل، ولا يدخلون بالتالي في أرقام البطالة الرسمية.
	جيم - أسعار الغذاء العالمية 
	10 - تتزايد أسعار معظم السلع الزراعية الأساسية منذ النصف الثاني من عام 2010، وذلك بسبب عدد من العوامل من بينها حالات النقص غير المتوقع في الإمدادات نتيجة لسوء الأحوال الجوية، واستجابات السياسات من قبل بعض البلدان المصدرة، والتقلبات في أسواق العملات. ويؤثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية على البلدان بشكل مختلف، وفقا لما إذا كانت مصدرة صافية أو مستوردة صافية للمواد الغذائية. وحيث إن غالبية البلدان النامية هي من البلدان المستوردة الصافية للغذاء، يتأثر سكان تلك البلدان على نحو غير متناسب من جراء ارتفاع الأسعار.
	11 - ويأتي ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الوقت الذي لا يزال فيه عدد من يعانون من نقص التغذية في العالم يناهز البليون شخص، على الرغم من الانخفاض الذي حدث لفترة قصيرة في عام 2010 للمرة الأولى منذ عام 1995. وكان ذلك الانخفاض يعزى إلى حد كبير للنمو الاقتصادي الذي حققته البلدان النامية في عام 2010 والانخفاض المؤقت الذي شهدته أسعار الغذاء الدولية في عام 2009. غير أن أسعار المواد الغذائية لا تزال متقلبة، وتشير التقديرات إلى أنها دفعت 44 مليون شخص آخرين إلى براثن الفقر في البلدان النامية منذ حزيران/يونيه 2010. وتشكل الزيادة في أسعار الغذاء تحديات جديدة للفئات المهمشة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقات، حيث تحد بدرجة أكبر من فرص حصولهم على الغذاء والتغذية الأساسية.
	دال - أنماط الهجرة
	12 - بعد فترة طويلة من الزيادات المطردة في الهجرة الدولية، انكمشت تدفقات الهجرة العالمية في عامي 2008 و 2009().
	13 - وخلال هذه الفترة، قام عدد من البلدان المضيفة بتنفيذ سياسات لتقديم حوافز لتسهيل عودة العمال المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. غير أنه لم تحدث عودة للمهاجرين على نطاق واسع. فغالبية المهاجرين مندمجون تماما في البلدان التي يقيمون فيها، ونادرا ما تكون الاحتمالات الاقتصادية في بلدانهم الأصلية أفضل من تلك التي في البلدان التي يقيمون فيها.
	14 - وقد تضرر العمال المهاجرون بشدة من جراء ارتفاع مستويات البطالة في معظم البلدان، وهو ما يرجع في جانب منه إلى أنهم يتركزون في قطاعات اقتصادية تأثرت سلبا بسبب الانكماش الاقتصادي، مثل التشييد والتصنيع والسياحة، كما يرجع في جانب أخر إلى أنهم عادة ما يواجهون التمييز في أسواق العمل. وكثيرا ما يتفاقم انعدام إحساس المهاجرين بأمن وظائفهم نتيجة لمحدودية فرص تمتعهم ببرامج الحماية الاجتماعية. ورغم معاناة المهاجرين بشكل غير متناسب مقارنة بأقرانهم المحليين في العديد من البلدان، فإن الأزمة ساهمت في عودة كراهية الأجانب إلى الظهور، وهو ما يؤكد بالتالي على أهمية اتخاذ تدابير فعالة لحماية حقوق المهاجرين.
	15 - وفي عام 2009، انخفضت التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل للمرة الأولى منذ عام 1980، حيث وصلت إلى 316 بليون دولار، أي ما يقل بمقدار 20 بليون دولار عما كانت عليه في عام 2008. وكان انخفاض التحويلات المالية أكثر وضوحا للسكان المهاجرين المتركزين في البلدان المتقدمة النمو التي كانت الأكثر تضررا من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، مثل المهاجرين من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الذين يعملون في إسبانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية. غير أن التحويلات كانت أكثر تحملا لآثار الأزمات من الأنواع الأخرى من التدفقات المالية، بما في ذلك تمويل التنمية، ومن المتوقع أن تعود إلى الانتعاش في عام 2011.
	هاء - الأزمات البيئية وتغير المناخ
	16 - تضيف التحديات التي تفرضها الأزمات البيئية، بما في ذلك تغير المناخ والكوارث الطبيعية، ضغوطا كبيرة على نحو متزايد على المجتمعات، بدءا من تغيير أنماط الطقس التي تهدد إنتاج الغذاء إلى ارتفاع مستويات مياه البحار التي تزيد من خطر حدوث فيضانات كارثية. وهو تحد عالمي معقد يتشابك مع مواطن الضعف الناجمة عن الفقر وسرعة التحول العمراني، وتدهور الأنظمة الإيكولوجية وأنماط النمو الاقتصادي المستدام. وقد أكدت الفيضانات التي حدثت في باكستان والزلزال الذي أصاب هايتي في عام 2010 نقاط الضعف المتعددة التي تواجهها المجتمعات المحلية عند وقوع الكوارث الطبيعية وفي أعقابها. 
	17 - وعادة ما تترك مخاطر الكوارث المتزايدة الناجمة عن الأزمات البيئية أكثر الأضرار تدميرا في البلدان النامية. فآثار تغير المناخ تضخم من عدم تكافؤ توزيع مخاطر الكوارث من الناحيتين الاجتماعية والجغرافية، بما يزيد من المخاطر التي يواجهها الفقراء بالفعل، ويزيد من اتساع نطاق الفقر. وتعاني أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من الضعف إزاء الكوارث بشكل خاص، نظرا لأنها تعتمد بشكل كبير على القطاعات التي تتأثر بشدة بتقلبات المناخ، فضلا عن أنها تعاني من محدودية قدراتها على المرونة والتحمل ومن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
	واو - النزاعات المسلحة
	18 - في 2009، كان هناك 80 بلدا تواجه حالات من الجمود أو التوتر أو النزاع المسلح بينما هي تسعى لمواجهة تحديات التنمية الطويلة الأجل، منها 19 بلدا كانت مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن ولجنة بناء السلام. قبل أن تندلع الأزمة المالية، كانت الدول المتضررة من النزاعات بالفعل تفتقر إلى الموارد اللازمة للاستجابة على نحو كاف للصدمات الاقتصادية والبيئية. وفي تلك السياقات، يواجه المدنيون تآكل السلطة المركزية وسيادة القانون، والتشرد الداخلي من خلال الهجرة القسرية، وتدمير البنية التحتية والخدمات، وارتفاع مستويات العنف ضد النساء والأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، كثيرا ما يجري تجنيد الأطفال والشباب قسرا للمشاركة في القتال.
	19 - ويعتبر طول أمد العديد من هذه النزاعات واحدا من التحديات المحورية التي تعوق تحقيق التنمية المستدامة. وعلى مدار العقد الماضي، قُتل أكثر من مليوني طفل كنتيجة مباشرة للنزاع المسلح، بينما أصيب ما لا يقل عن ستة ملايين طفل بجروح خطيرة أو بعاهات دائمة. وعلاوة على ذلك، فإن 12 بلدا من بين البلدان الـ 25 الأقل في معدلات معرفة القراءة والكتابة للبالغين هي في حالة من النزاع أو إعادة الإعمار. وإضافة لتلك الآثار، فإن النزاعات المسلحة الممتدة يمكن أن تقوض النمو الاقتصادي وتثبّت المستويات العالية من الفقر، حيث تقدر إحدى الدراسات أن الحرب الأهلية عادة ما تخفض النمو الاقتصادي بنسبة 2.3 في المائة سنويا().
	زاي - التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
	20 - تشكل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدعامة التي تقوم عليها معظم الأنشطة الإنسانية، مما يجعل من توافرها واستخدامها أمراً بالغ الأهمية للنهوض بالتنمية المستدامة. وقد تسارعت وتيرة انتشار التكنولوجيات القائمة على أفضل الممارسات بفضل إمكانية الوصول إلى الموارد الرقمية الجديدة بكلفة زهيدة وبسهولة. ويوجد حالياً أكثر من 5 بلايين اشتراك في الهاتف الخلوي على نطاق العالم، ويتمتع نحو بليوني شخص بإمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت(). وعلى غرار تكنولوجيا الهواتف الخلوية وشبكة الإنترنت في مراحلها الأولى، من المتوقع أن تكون تكنولوجيا النطاق العريض التكنولوجيا المقبلة التي ستحدث تحولاً في هذا القطاع. فشبكات النطاق العريض تتفوق على التكنولوجيات السابقة من حيث ما تتيحه من إمكانيات بتوفيرها خدمات تبادل المعارف والخدمات التثقيفية إلى الناس حيثما يعيشون، وبتعزيزها فرص التعلم والتدريب مدى الحياة.
	21 - إلا أن 5 بلايين تقريباً من سكان العالم البالغ عددهم 7 بلايين نسمة لا يتمتعون بإمكانية الوصول المباشر إلى شبكة الإنترنت. ومع أن الاحتياجات الأساسية قد يكون لها الأسبقية في العديد من المجتمعات المحلية الفقيرة، يمكن للاستفادة على نحو عادل من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والموارد الرقمية أن توسع معارف المستخدمين وتعزز جهود الحد من وطأة الفقر. وتوجد أدلة حالياً على نطاق واسع بأن المجتمعات الفقيرة يمكن أن تستفيد من إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تساعد على زيادة سهولة الاتصالات والتحويلات المالية، وخفض تكاليف المعاملات، وإدماج الأسواق المحلية والعالمية، وتوسيع نطاق تراكم رأس المال البشري، وتمكين الأشخاص. 
	حاء - تمويل التنمية
	22 - على الرغم من أن تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية استمرت في الارتفاع عام 2009، لم تحقق البلدان الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ككل أهدافها المحددة فيما يتعلق بحجم المعونة في عام 2010. ويتبين من أحدث بيانات الجهات المانحة للمساعدة الإنمائية الرسمية أن المعونة الإجمالية ناهزت 120 بليون دولار في عام 2009، أو 0.31 في المائة من مجموع الدخل القومي الإجمالي للبلدان المانحة. ولم تعتمد أهداف متوسطة لعام 2011 وما بعده، مما يجعل من هدف الأمم المتحدة، وهو تخصيص 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للبلدان المتقدمة النمو للمساعدة الإنمائية الرسمية، المقياس القابل للتطبيق المتبقي. وبواسطة ذلك التدبير، بلغت الثغرة في مجال التنفيذ 153 بليون دولار في عام 2009(). وذلك على الرغم من أن أثر الأزمات المالية والغذائية زاد من حاجة بعض البلدان النامية إلى ضمان دعم مالي إضافي كبير. وجاء تنفيذ الأهداف المحددة فيما يتعلق بتقديم المعونة لأقل البلدان نمواً مخيباً للآمال.
	23 - ولا تزال الشواغل تتبدى إزاء كيفية تأثير التدابير التقشفية في البلدان المتقدمة النمو على التزامات المعونة مستقبلاً، مع إعلان العديد من الجهات المانحة الثنائية مؤخراً عن تخفيضات محددة في المعونة المقدمة للتعليم الأساسي ضمن برامجها لتمويل التنمية. وعلى الرغم من أن البلدان المتقدمة النمو تمثل أغلبية التمويل الإنمائي العالمي، بدأت عناصر فاعلة أخرى، مثل الجهات المانحة التي بزغت هي وجهات أخرى مقدمة للمعونة، في ظل التعاون في ما بين بلدان الجنوب، تصبح من كبار الجهات المساهمة في الجهود الإنمائية الدولية. وقدر صافي المعونة الإنمائية الرسمية الكلية التي تقدمها الجهات المانحة من خارج لجنة المساعدة الإنمائية بمبلغ يتراوح بين 12 و 14 بليون دولار في عام 2008، مما يمثل 9 إلى 10 في المائة من إجمالي المساعدة الإنمائية الرسمية العالمية(). ولا تزال موارد التمويل الخاصة من المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية الكبرى تشكل جهات هامة من مقدمي المساعدة الإنمائية الدولية، مع أن حوافظها المالية غالباً ما يطغى عليها قطاع الصحة والقطاعات الأخرى غير التعليم. 
	ثالثاً - أثر الاتجاهات والتحديات الراهنة على التعليم
	ألف - الإنفاق المحلي على التعليم
	24 - لا تزال الضغوط المالية التي تنوء بها ميزانيات الحكومات مدعاة للقلق بالنسبة إلى تمويل التعليم في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008 وفي غمار التعافي العالمي الجاري. فعلى الرغم من أن الإنفاق على التعليم زاد عموماً خلال العقد الماضي في معظم البلدان النامية، قد تترجم الخسائر في الإيرادات المرتبطة بانخفاض النمو أو بتدهور البيئة التجارية إلى انخفاض في الإنفاق العام أو حالات العجز المالي التي لا يمكن تحملها. وبسبب انخفاض الإيرادات العامة والضغوط على الميزانيات جراء الأزمة، يمكن أن تضطر البلدان النامية إلى المفاضلة بين المحافظة على التوازن المالي والحفاظ على مستويات الإنفاق على التعليم السابقة لحدوث الأزمة. ومع أن العديد من الحكومات في البلدان النامية بادرت إلى حماية الميزانيات الحيوية للقطاعات الاجتماعية حتى الآن، ليس من المؤكد تماماً أن تعكس خطط الإنفاق الحكومية في مجال التعليم في فترة ما بعد انتهاء الأزمة الالتزامات السابقة التي قطعتها حكومات تلك البلدان على نفسها قبل الأزمة فيما يتصل بتلبية الاحتياجات من التمويل اللازم لتحقيق هدف توفير فرص التعليم والتعلم للجميع.
	25 - ومن الصعب رصد ميزانيات التعليم بصورة آنية ولكن دراسة استقصائية للتغييرات في الإنفاق على التعليم أجرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بين عامي 2009 و 2010 في 28 بلداً نامياً أظهرت أن بعض الحكومات أعاد النظر في ميزانيته باتجاه التخفيض لكي تعكس تراجع الإيرادات. وتفيد الدراسة الاستقصائية، بأن سبعة من أقل البلدان دخلاً قامت بخفض الإنفاق على التعليم وأن الاعتمادات المخصصة للتعليم في ميزانيات ستة من البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا لعام 2010 كانت أدنى من مستويات الإنفاق في عام 2009(). وفي المستقبل، قد تعزز التسويات المالية المقررة التي تعتمد على تقليص النفقات هذا الاتجاه في العديد من البلدان، النامية منها والمتقدمة النمو على حد سواء.
	26 - ويمكن لتراجع الإنفاق على التعليم أن يقوض التقدم الذي أحرزه العديد من البلدان النامية في زيادة مستويات الالتحاق بالمدارس منذ عام 2000. ويتبين من تحليل للبيانات العالمية أنه عوضاً عن التوقع السابق لحدوث الأزمة بأن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس سوف ينخفض من 72 إلى 29 مليون طفل بين عام 2010 وعام 2015، من الأرجح أن يصل هذا العدد إلى نحو 56 مليون طفل جراء الأزمة وأثرها على تمويل التعليم(). وعموماً، كان تمويل مستويات التعليم ما بعد المرحلة الابتدائية الأشد تأثراً حيثما شهدت الميزانيات المخصصة للتعليم تخفيضاً نتيجة للأزمة. ومع أن الإنفاق على التعليم الابتدائي يبدو أنه يتمتع بالحماية نسبياً، لا تزال هناك حاجة إلى ما يقدر بـ 6.2 ملايين صف مدرسي إضافي في التعليم الابتدائي وقبل الابتدائي لاستيعاب الزيادة في نسبة الالتحاق بالمدارس المطلوبة لتحقيق الأهداف التي حددتها حركة توفير التعليم للجميع().
	27 - والواقع أن التباطؤ الحالي الذي يشهده الاقتصاد العالمي ينال أيضا من قدرة البلدان النامية على تمويل عملية تعيين مزيد من المدرسين المدربين المتحمسين والاستثمار في البنى التحتية. ونتيجة لذلك، يعتمد بعض البلدان أكثر من اللازم على المدرسين غير المؤهلين جيداً، الذين يتقاضون أجوراً زهيدة، ولا يتمتعون سوى بفرص ضئيلة للتطور المهني أو لا يتمتعون بهذه الفرص على الإطلاق، مما يؤدي إلى إحباطهم، وتغيبهم عن مكان العمل، وارتفاع معدل تبدل الموظفين المؤهلين جيداً. ولا تزال هناك حاجة على الصعيد العالمي إلى أكثر من 1.9 مليون مدرس لتوفير التعليم الابتدائي للجميع، ويلزم أكثر من نصفهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى(7).
	28 - وفي البلدان التي تشهد فيها نسبة الالتحاق بالمدارس زيادة سريعة، يمكن لزيادة الإنفاق على التعليم الثانوي أو السلبي أن يترجم إلى انخفاض في الإنفاق عن التلميذ الواحد. ولا يعيق ذلك إمكانية الاستفادة من التعليم فحسب بل يفاقم أيضاً محدودية التحصيل العلمي في العديد من قطاعات التعليم. وكما شددت دراسة أجرتها منظمة اليونسكو مؤخراً عن الميزانيات الوطنية للتعليم، تشير الاتجاهات السائدة إلى أن التخفيضات الأخيرة في البلدان النامية في ميزانية التعليم تتركز في المجالات التي تؤثر سلباً على وجه التحديد في جودته، أي الكتب المدرسية، والمواد التعليمية، وبرامج التغذية والصحة في المدارس(7). ونظراً إلى أن أكثر الأطفال تهميشاً غالباً ما يتابعون تحصيلهم في أسوأ المدارس نوعية، فإن التخفيضات في المواد التعليمية البالغة الأهمية إنما يزيد من أوجه الحرمان التعليمي التي يعانون منها. ويمثل الأطفال الريفيون، وتحديداً الفتيات والأطفال المعوقون منهم أغلبية المستبعدين من الدراسة. 
	29 - ويجب أن تخطط الحكومات لزيادة التكاليف المتكررة التي تحصل نتيجة تشجيع متواصل للاستثمار في البنى التحتية وتوظيف المدرسين. ولا يمكن النظر إلى مستويات التمويل بمعزل عن العوامل الأخرى؛ فكفاءة الإنفاق العام وإنصافه يكتسبان كذلك أهمية حاسمة. ومن الأرجح أن تترجم البلدان التي لديها نظم لإدارة النفقات العامة خاضعة للمساءلة ونظم تخطيط متعددة السنوات ومتعددة القطاعات زيادة الاستثمارات إلى تحسينات فعلية. 
	باء - الصدمات المتعلقة بتقلبات الدخل وحماية استثمار الأسر المعيشية في مجال التعليم
	30 - أسهم تضافر الأزمة المالية والأزمة الغذائية في تراجع الدخل المتاح للاستهلاك لدى الأسر المعيشية في ثلث البلدان النامية من عام 2008 إلى عام 2010، مما دفع بمعدلات الفقر باتجاه الارتفاع مقارنة مع التوقعات السابقة لحدوث الأزمة(). ولمواجهة الصدمات المتعلقة بتقلبات الدخل التي يسببها انعدام الأمان الوظيفي، وانخفاض الدخل المتأتي من العمل، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، أظهرت الأزمات السابقة أن الأسر المعيشية الفقيرة تنزع نحو تقليص إنفاقها على التعليم أو سحب أطفالها من المدارس. وحين لا تنعم الأسر المعيشية بدخل مستقر، قد لا يعود بمقدورها أن تتحمل التكاليف المباشرة للتعليم المدرسي. وقد تعني زيادة تكاليف الفرصة البديلة أن الأطفال يتركون المدرسة للعمل من أجل دعم أسرهم. ويؤدي ذلك إلى احتجاز الأسر في دوائر مفرغة من الفقر، نظراً إلى أن الأطفال سوف يتخلفون عن ركب الدراسة، ولئن عادوا للالتحاق بالمدرسة، فسوف يعانون من ثغرات تعليمية طويلة الأمد. ومع أن الآثار التي يخلفها تراجع دخل الأسر المعيشية على الاستثمار في التعليم ليست جميعها مباشرة، وأن الطلب على التعليم يزيد أحياناً خلال الفترات المؤقتة للأزمة الاقتصادية، فإن الآثار العامة تظل آثاراً ضارة بتعليم الأطفال وبرفاههم عموماً. 
	31 - وغالباً ما تحدث الصدمات المتعلقة بتقلبات الدخل على الأسر المعيشية الفقيرة أثراً غير متناسب على رفاه الفتيات مقارنة بالفتيان، ويكون لها آثار جسيمة بشكل خاص على تعليمهن. وخلال فترات الانتكاس الاقتصادي، يمكن لإمكانية وصول الفتيات إلى التعليم وخدمات الرعاية الصحية أن تتدهور بأسرع من التقدم المحرز خلال فترات النمو الاقتصادي. وقد أظهر تحليل أجراه البنك الدولي مؤخراً لمؤشرات التنمية البشرية في 163 بلداً بين عام 1980 وعام 2008 أن معدلات إتمام مرحلة التعليم الابتدائي انخفاضاً حاداً إلى 29 في المائة للفتيات وإلى 22 في المائة للفتيان (استناداً إلى متوسط المعدلات لجميع البلدان) خلال فترات الانكماش الاقتصادي، وارتفعت فقط بنسبة 5 في المائة للفتيات و 3 في المائة للفتيان خلال فترات تسارع وتيرة الاقتصاد(10). وتتبع نسب التحاق الذكور إلى الإناث بمرحلة التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي الأنماط نفسها، مع تحسن النسب بصورة مطردة وإن كانت بطيئة في أوقات الانتعاش، وانخفاضها بشدة - لا سيما على مستوى التعليم الجامعي - في أوقات الشدة. ويذكر تلك الآثار المرتبطة بنوع الجنس والتي طالت معدل التحاق الأطفال بالمدارس تجلت أكثر ما تجلت في البلدان النامية.
	32 - وزادت الأزمة الاقتصادية وأثرها على دخل الأسر المعيشية الطلب على خطط الحماية الاجتماعية في البلدان النامية والمتقدمة النمو على حد سواء. ومن خلال مساعدة الأسر المعيشية الفقيرة على إدارة المخاطر بدون التفريط برفاهها في المدى الطويل، تضمن برامج الحماية الاجتماعية التحاق الأطفال بالمدارس ومستوى تحصيلهم العلمي أثناء فترات الأزمة الاقتصادية. وإلى جانب الحد من العوز، توفر برامج الحماية الاجتماعية من قبيل شبكات الأمان القائمة على العمالة والتحويلات المالية والغذائية، الحوافز للأسر المعيشية المكافحة من أجل دعم تعليم أطفالها ورعايتهم الصحية وتغذيتهم. 
	33 - وعلى الرغم من تنوع نطاق برامج الحماية الاجتماعية وتصميمها، توجد أدلة على نطاق واسع حالياً تربط هذه البرامج بالآثار الإيجابية على تعليم الأطفال، مع إحداث أثر قوي بشكل خاص على الالتحاق بالمدارس والترفع إلى الصفوف العليا. ويمكن تصميم هذه البرامج تحديداً لتعويض الأسر المعيشية عن التكاليف المباشرة المترتبة على ارتياد المدرسة وشراء ما يتصل بذلك من مواد. وقد تتخذ هذه البرامج شكل إعانات أو منح تعليمية ويمكن أن يستفيد منها الجميع أو أن توجه، بصورة أكثر شيوعاً، إلى الفئات المهمشة داخل النظام التعليمي (بما فيها الفتيات والأطفال المعوقين والشعوب الأصلية). وعلى نحو مماثل، تحد المنح التعليمية التي توفر للتلاميذ من الفئات المحرومة تحويلات مالية مشروطة من تكاليف الفرصة البديلة لعدم المشاركة في الوظائف المدفوعة الأجر، وتؤثر بالتالي في ارتفاع معدلات الالتحاق بالنظام المدرسي والبقاء فيه.
	34 - ولكفالة إمكانية قيام الأسر المعيشية ببناء قدراتها على التكيف والإبقاء على الأطفال في المدارس على المدى الطويل، ينبغي استكمال برامج الحماية الاجتماعية من خلال ”الفرصة الثانية“، وفرص تعليم الكبار، فضلا عن المساعدة في البحث عن عمل. ويمكن أن تساعد البرامج التي تنمي مهارات القرن الحادي والعشرين وتوفر التعليم والتدريب التقني والمهني، في كفالة استمرار الصلة بين البالغين والشباب، العاطلين عن العمل أو الذين يعانون من قلة العمل أو يتكيفون مع قطاعات عمل جديدة، وبين أسواق العمل. وتشكل برامج التعليم والتدريب التقني والمهني عنصرا أساسيا في انتقال العمال من القطاعات غير الرسمية والضعيفة إلى القطاعات الأكثر إنتاجية واستدامة المرتبطة بصناعات ناشئة صديقة للبيئة وباقتصاد المعرفة.
	35 - وبالنسبة للشباب، سواء كانوا في بلدان نامية أو متقدمة، فإن الفشل في تجربتهم الأولى في سوق العمل غالبا ما يكون أمرا يصعب تجاوزه، ويمكن أن يعرّضهم لانخفاض في الدخل والرفاه طوال حياتهم. وبصفة عامة، يكون هذا الأثر أكثر وضوحا في صفوف الشباب الذين ينتمون إلى الفئات المهمشة. وتظهر المخاوف بشأن جودة التعليم الأساسي وملاءمته كلما ازداد الطلب على مهارات القرن الحادي والعشرين 21 القابلة للنقل، مثل مهارة حل المشكلات وإدارة المعلومات، ومهارات الاتصال. ورغم أن النظم التقليدية تتيح إمكانية كبيرة لربط الشباب بدنيا العمل، فهي غالبا ما تعتبر نظما من الدرجة الثانية، وتتسم بمسار تعليمي مستقل، وبقلة الاستثمارات وعدم ملاءمتها. وفي إطار تحول عام لتعزيز الانتقال من المدرسة إلى العمل، ينبغي دمج برامج التعليم والتدريب المهني والتقني والتدريب الحرفي بشكل أفضل ضمن مناهج التعليم العام وأن تراعى في تصميمها متطلبات سوق العمل المحلية.
	جيم - انعدام الأمن الغذائي والتغذية والتحصيل العلمي
	36 - قد يدفع التقلب الحالي في أسعار المواد الغذائية الأسر الفقيرة إلى الاختيار بين صحة أطفالهم وتعليمهم. فزيادة أسعار المواد الغذائية أمر قاتل وخاصة بالنسبة للأسر الفقيرة التي تنفق ما بين 50 و 70 في المائة من دخلها على الغذاء في العديد من البلدان النامية. ويمكن أن يكون لارتفاع أسعار المواد الغذائية تأثير فوري على مستوى الاستهلاك الغذائي وتنوعه لدى الأسر الفقيرة، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة عدد الجوعى وعدد المتسربين من الدراسة. وتشير الدلائل التي ظهرت مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في عام 2008 إلى انخفاض معدلات المواظبة على الدراسة بين الأطفال في البلدان النامية نتيجة لزيادة الإنفاق على الغذاء، وانخفاض الإنفاق على التعليم حسبما أفادت نصف الأسر المعيشية تقريبا التي شملها الاستقصاء في بلد واحد.
	37 - لا تقتصر آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية على مواظبة الأطفال على الدراسة، بل تشمل أيضا فعالية التعلم في الفصول الدراسية. ويؤدى الجوع القصير الأجل، الشائع بين الأطفال الذين لا يأكلون قبل الذهاب إلى المدرسة، إلى صعوبة في التركيز وفي أداء المهام المعقدة، حتى لو حصل الطفل على تغذية كافية في الأوقات الأخرى. ويقدر عدد الأطفال الذين يذهبون إلى المدارس وهم جوعى بنحو 60 مليون طفل في الوقت الراهن، 40 في المائة منهم تقريبا في أفريقيا. وبالإضافة إلى آثار الجوع القصير الأجل، يؤثر نقص التغذية المزمن ونقص المغذيات الدقيقة على نمو المخ بصفة عامة وعلى الوظائف الإدراكية. وقد تبين أن التدخلات القائمة على التغذية، مثل برامج التغذية المدرسية، تؤدي إلى إصلاح هذه الأمور. وتقدم التغذية المدرسية حافزا للأسر كي ترسل أطفالها إلى المدارس لتلقي العلم، وتحد في الوقت نفسه من الجوع القصير الأجل وتحسّن من قدرتهم على التعلم.
	38 - يمثل صغار المزارعين وأسرهم نحو ملياري نسمة، أي حوالي ثلث سكان العالم، ومن ثم فهم محوريون لأي حل لأزمة الغذاء الحالية، ولجهود التنمية المستدامة. ويعد التعليم والتدريب لزيادة الإنتاجية الزراعية أمرا حيويا لدعم سبل رزق الأسر المعيشية الريفية وكفالة وجود روابط أكثر كفاءة وفعالية مع الأسواق الحضرية، حيث يكون لارتفاع أسعار المواد الغذائية أفدح الآثار على الأسر المعيشية. وسوف تؤدي إتاحة موارد التدريب لصغار المزارعين في الأمد القريب من أجل تخفيف الضغوط عنهم، إلى زيادة كبيرة في إنتاج الأغذية. ويمكن أن تؤدي برامج التدريب والتعليم التقني على وجه الخصوص، بشأن مواضيع تشمل المعلومات عن الأسواق والأسعار ومضاعفة البذور المحلية وتقنيات الري على نطاق صغير وبرامج الحفاظ على التربة، إلى تحقيق مكاسب في إنتاجية المزارع الصغيرة. ويمكن أن تخفف موارد التدريب هذه من ضغوط الأسعار في الأسواق المحلية، مما يسهم في تحسين حصول الأسر الحضرية على الأغذية، ومن ثم تحسين وضعها الغذائي.
	دال - الهجرة والاستثمار في التعليم
	39 - تساعد تحويلات المهاجرين في تمويل النفقات المتصلة بالتعليم في البلدان المتلقية. وفي بعض البلدان النامية، تبين أن ما يقدر بربع الدخل من التحويلات يخصص للتعليم. ولا يتسم تدفق التحويلات فقط بأنه أكثر تحملا للصدمات الاقتصادية من تدفق رؤوس الأموال الأخرى، لكنه يعود أيضا على الأرجح بالفائدة على الأسر المعيشية الفقيرة مباشرة. وتميل أسر المهاجرين العاملين في الخارج إلى إرسال أطفالها إلى المدارس أكثر من غيرها، وذلك باستخدام التحويلات النقدية لدفع الرسوم المدرسية وغيرها من التكاليف. وأظهرت الأبحاث الحديثة أيضا أن أطفال الأسر المستفيدة بمجرد ذهابهم إلى المدرسة، من المرجح أن يمضوا في دراستهم دون انقطاع(). وإضافة إلى التحويلات المالية، يمكن أن تعزز التحويلات الاجتماعية - من أفكار وممارسات وتدفق لرأس المال الاجتماعي - التي يعود بها المهاجرون إلى أسرهم ومجتمعاتهم المحلية في بلدان المنشأ أيضا من التزام الأسر المعيشية بالتعليم وتشجع التوسع في البنية التحتية التعليمية المحلية. وفي الوقت نفسه، فإن هجرة أحد الأبوين أو أولياء الأمور يمكن أن تكون لها آثار غير مقصودة على الأطفال، الذين يواجهون غالبا فترات طويلة وأحيانا لأجل غير مسمى من الانفصال عن فرد مهم من أفراد العائلة.
	40 - وفي حين توسع الهجرة غالبا من خيارات التعليم وفرص العمل للأفراد، يمكن أيضا أن تسهم في نقص حاد في الموارد البشرية في مجتمعات المنشأ. وما زال عدد من البلدان النامية يرى نسبة كبيرة من مواطنيه الحاصلين على تعليم ثانوي أو جامعي - لا سيما الذين تلقوا تدريبا في مجال الصحة أو التعليم - يهاجرون إلى البلدان المتقدمة. وتقدر المنظمة الدولية للهجرة عدد المهنيين المهرة الذين يغادرون أفريقيا كل عام بحوالي 000 20 شخص منذ عام 1990(). ويمكن أن يؤدي سحب العمال المهرة هذا بحثا عن فرص عمل أفضل إلى إضعاف فرص البلدان النامية في بناء نظم تعليم ناجحة، وفرصها في تنمية المهارات الوطنية.
	41 - وداخل البلدان، تمضي الهجرة الداخلية من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية على قدم وساق، جزئيا بسبب ”الميزة الحضرية“ المتمثلة في الحصول على الوظائف والخدمات، بما في ذلك التعليم. بيد أن معظم النمو الحضري يحدث في البلدات والمدن التي تلبي فيها نظم التعليم عموما بشق الأنفس مطالب السكان الحاليين وتصبح الفرص المتاحة للقادمين الجدد محدودة أو منخفضة المستوى. وقد ركزت خطط التعليم الوطنية في أغلب الأحوال على تقليص الفجوة بين الحضر والريف في الحصول على فرص التعليم وعلى نوعية جيدة منه، ويجب موازنة ذلك عن طريق مراعاة الفجوة الآخذة في الاتساع بين الأطفال الأغنياء والفقراء في كثير من المناطق الحضرية، حيث يزداد النمو السكاني بسرعة أكبر من أي مكان آخر.
	هاء - الأزمات البيئية، والتعليم من أجل التنمية المستدامة وتغير المناخ
	42 - للأزمات البيئية عميق الأثر على حياة ملايين الأطفال كل عام مما يصيب المجتمعات الضعيفة بخلل واسع النطاق ويعرقل إيصال الخدمات العامة لها، بما في ذلك التعليم. وتعرض زيادة وتيرة الأزمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية وشدتها، وآثار تغير المناخ، الأطفال لعدد من المخاطر. وكما أكد تقرير صدر عن اليونيسيف مؤخرا بشأن تأثير ثلاث أزمات بيئية أخيرة على الأطفال في الدول النامية الجزرية الصغيرة، فقد ارتبطت الأزمات بزيادة قصيرة ومتوسطة الأجل في مخاطر وقوع إصابات جسدية ووفيات وتشريد وانفصال عن الأسرة، وفي إصابة الأطفال بالأمراض التي تنتقل عن طريق الحشرات الناقلة للجراثيم والمياه، فضلا عن حدوث تدهور عام في رفاه البشر.
	43 - ويتمثل الأثر الأكثر وضوحا ومباشرة للأزمات البيئية على التعليم في تعطيل التقدم التعليمي للأطفال، مما يسبب فجوات في التعلم على المدى الطويل بسبب ساعات الدراسة المفقودة وتدمير البنية التحتية (مثل المدارس والطرق والكهرباء وإمدادات المياه النظيفة). وإضافة إلى تقييد تعلم الأطفال، يؤدي تدمير البنية التحتية إلى عرقلة الاستجابة بعد وقوع الكوارث نظرا لأن المدارس الآمنة والسالمة تشكل نقاط دخول طبيعية للمجتمعات التي تحتاج إلى المأوى والتغذية والرعاية الصحية في حالات الطوارئ. ولا يكون الضرر ماديا فحسب، لكنه أيضا اقتصادي ونفسي. ويكون الأثر الاقتصادي واضحا كل الوضوح في البلدان النامية، حيث يمكن للكوارث الطبيعية أن تدمر بسرعة سنوات من التقدم المحرز نحو توسيع نطاق التعليم والخدمات العامة الأخرى. ويمكن أن يكون التأثير النفسي مدمرا وطويل الأمد، وخصوصا بالنسبة للأطفال الصغار الذين قد لا يتفهمون قضيتهم.
	44 - وقد أظهرت تجارب البلدان النامية والمتقدمة أن الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث من خلال التعليم يمكن أن يؤدي إلى تغيير في المفاهيم وأنماط السلوك التي تقلل من مخاطر وتكاليف الأزمات البيئية وتؤتي ثمارها على المدى الطويل. وثبت أن تدريبات التعلم العملية والقائمة على المشاركة للحد من مخاطر الكوارث أتت بنتائج فعالة بشكل خاص في كفالة تهيئة الأطفال للأزمات البيئية التي تواجه مجتمعاتهم. وبشكل أعم، أشارت بعض النتائج التي تم التوصل إليها مؤخرا إلى أن التعليم الشامل للفتيات والنساء له صلة بالحد من قابلية الأسر المعيشية للتعرض للوفيات والإصابات أثناء الأزمات البيئية. ويوفر إطار عمل هيوغو للأمم المتحدة (2005-2015) التوجيه بشأن التعليم الذي يهدف إلى الحد من مخاطر الكوارث، ويمنح الأولوية للالتزام بمعايير بناء المدارس الآمنة، ودمج خطط الإخلاء والطوارئ في أنشطة التعلم وتعزيز الإشراف البيئي فيما يتعلق بالأنظمة الإيكولوجية المحلية، وكذلك المبادئ التوجيهية لنظم التعليم المطبقة في سياقات ما بعد الكوارث.
	45 - وبالنظر لمخاطر آثار تغير المناخ المتوقعة على زيادة الأزمات البيئية، يوفر التعليم من أجل التنمية المستدامة فرصة لمواجهة تغير المناخ عن طريق المساهمة في جهود الحد من هذا التغير وبناء القدرات لزيادة قدرة المجتمعات المحلية على التكيف. ويمكن أن يؤدي التركيز على التعليم من أجل التنمية المستدامة في كل من البلدان النامية والمتقدمة إلى تعزيز فهم أفضل للبيئات المحلية، وتغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج، والمساعدة في التحسب للمخاطر الناجمة عن تغير المناخ وغيرها من تحديات التنمية في المستقبل. وفي السياق العالمي الحالي الذي لا تزال نوعية التعليم ومدى ملاءمته تكتسب طابعا مستعجلا، ينبغي للتعليم من أجل التنمية المستدامة كي يكون فعالا أن يركز على محو الأمية العلمية وعلى مهارات حل المشكلات اللازمة للتكيف مع التحديات البيئية الجديدة.
	46 - وقد بدأت بعض الحكومات في إدراج وحدات بشأن تغير المناخ، والحد من مخاطر الكوارث والتنمية المستدامة في المناهج الدراسية وبرامج التعليم غير النظامي. ورغم التقدم الذي أُحرز، لا يزال الافتقار إلى القدرات المؤسسية والمالية والتقنية في كل من البلدان النامية والمتقدمة يعوق التنفيذ الكامل لهذه المكونات في نظم التعليم. ولمعالجة هذا الأمر، لا تزال هناك حاجة لقاعدة أدلة أفضل بشأن التدابير الأكثر فعالية لإدماج تغير المناخ، والحد من مخاطر الكوارث والتنمية المستدامة ضمن نظم التعليم.
	واو - النزاع المسلح والتعليم من أجل التخفيف من حدة النزاعات وحلها
	47 - يعيش أكثر من 40 في المائة من الأطفال غير الملتحقين بمدارس في العالم في الدول المتضررة من النزاعات، حيث تفاقم المستويات العالية من العنف من أثر الحواجز التقليدية أمام التعليم وهي البعد واللغة والرسوم المدرسية. ويبلغ احتمال موت الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة في البلدان المتضررة من النزاعات ضعف ما هو عليه في البلدان الفقيرة الأخرى. وقد بلغ متوسط أمد النزاعات العنيفة في البلدان المنخفضة الدخل على مدى العقد الماضي 12 عاما، وهو ما أدى إلى نشوء ثغرات مدمرة في تعلم الأطفال غير القادرين على الذهاب إلى المدرسة بأمان. ذلك أن المدارس وتلاميذ المدارس والمعلمين باتوا يستهدفون بشكل متزايد في بيئات النزاع(7).
	48 - ويتعرض الأمن الشخصي للبنات وإمكانية حصولهن على التعليم الجيد للخطر بوجه خاص في الدول المتضررة من النزاعات. ولا يقوض الاستخدام المنهجي والواسع النطاق للعنف الجنسي والجنساني ضد البنات والنساء في هذه البيئات حقوقهن الإنسانية وأمنهن الشخصي فحسب، بل أيضا قدرتهن على التعلم في المستقبل بسبب الصدمات النفسية والوصم. وفي العديد من النزاعات الحالية، تستهدف مدارس البنات على وجه التحديد من جانب الجماعات المسلحة التي تعارض المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وفي هذا الصدد، يتعرض وضع نساء وبنات الشعوب الأصلية للخطر بشكل خاص، نظرا لأن العديد من النزاعات يدور في مناطق الشعوب الأصلية.
	49 - ويدمر النزاع أيضا الهياكل الأساسية للتعليم في البلدان، من حيث الهياكل المادية وقدرات الموارد البشرية على حد سواء. وكثيرا ما تستهدف المدارس بوصفها رموزا لمؤسسات الدولة أو بسبب تبعيتها لجماعات اجتماعية معينة. وفي استعراض لتأثير النزاعات في تعليم الأطفال، أشارت دراسة أجريت مؤخرا إلى أن 45 في المائة من المدارس والهياكل الأساسية المتصلة بالتعليم قد دمرت خلال النزاعات. وقد تصبح الأعداد المتوافرة من المعلمين والإداريين التربوين قليلة نتيجة لحالات الوفاة في النزاع أو المرض الناجم عن النزاع أو انخفاض مستويات تكوين رأس المال البشري.
	50 - وكثيرا ما تكون المدارس غير مهيئة لتقديم المساعدة اللازمة للأطفال لتعويض ما فاتهم من دروس وإعادة الاندماج في بيئات تعلم آمنة. ويجب أن تتضمن برامج التعليم الوطنية برامج ”تقوية“ موجهة للأطفال الذين اضطروا إلى التغيب عن نظام التعليم بسبب النزاع وغيره من الحالات الخارجة عن إرادتهم. وينبغي أن تستخدم برامج التعليم غير النظامي في المدارس أو ”التعويض عما فات من دروس“ من أجل إعادة إدماج الأطفال في نظم التعليم، مع إيلاء عناية متأنية للاحتياجات الخاصة للمقاتلين السابقين من الشباب.
	51 - ويجب أيضا بذل جهود خاصة لتوفير التعليم والوجبات المدرسية وحصص الإعاشة لأخذها إلى المنازل، فضلا عن الخدمات الأساسية الأخرى للمشردين وغيرهم من الجماعات المتضررة من النزاع. ويتعرض الأطفال المشردون إلى عدد من المخاطر الناجمة عن انعدام الحماية، مثل استمرار انعدام الأمن، والعنف الجنسي والجنساني، والتجنيد من جانب الجماعات المسلحة، في المدرسة وأثناء ذهابهم إلى المدرسة. وفي البلدان المضيفة، نادرا ما يسمح للاجئين بالذهاب إلى المدارس المحلية، ونتيجة لذلك، يضطر العديد من اللاجئين إلى إنشاء مدارس خاصة بهم وهو ما يؤدي إلى تعليم لا يفي بالمعايير المطلوبة يتولاه مدرسون غير مؤهلين يعتمدون مناهج دراسية ذات نوعية رديئة. وهذا ما يزيد من صعوبة دخولهم أو عودتهم إلى نظم التعليم إذا سنحت الفرصة لذلك في المستقبل.
	52 - ولأن التعمير بعد انتهاء النزاع يوفر فرصا لإصلاح نظم التعليم، فثمة حاجة إلى السياسات المشتركة بين القطاعات من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة بالشباب في هذه السياقات، بما في ذلك التعليم الجيد الذي يركز على حل النزاعات، والمهارات ذات الصلة، وإمكانية الحصول على وظائف لائقة. وعلى الرغم من أن التعليم يمكن أن يستخدم باعتباره قوة من أجل السلام في المجتمعات التي تتعرض لخطر النزاع أو الخارجة منه، فإن المناهج الدراسية أو طرق التدريس أو البيئة العامة المفعمة بالتحيز والتعصب والخوف تزيد أحيانا من حدة المظالم القائمة بين الجماعات في المدارس. والتحدي المطروح أمام الإصلاح وإعادة البناء في وقت تشح فيه الموارد البشرية والمالية والمؤسسية وتشتد فيه الحاجات يستلزم إيلاء اهتمام خاص للأولويات وترتيب التدخلات في هذا المضمار زمنيا. ونظرا لاختلاف السياقات بعضها عن بعض، فإن الطريقة التي تدمج الحكومات بها التعليم في إطار استراتيجية أوسع لبناء السلام يمكن أن يكون لها تداعيات أوسع نطاقا. وللتخفيف من خطر النزاع، فإن الخطوة الأولى الحاسمة التي يجب أن تتخذها الحكومات تتمثل في ضمان أن تضع المدارس الطفل في مركز اهتمامها وأن تكون آمنة وأن تشكل أمكنة خالية من العنف بشكل قطعي. وينبغي أن تحدد الحكومات المظالم المحتملة داخل نظم التعليم بعناية عن طريق تحليل مسائل أهمها لغة (لغات) التعليم، وتدريس التاريخ والدين، وتطوير المناهج الدراسية لتعزيز السلام والمواطنة، وأيلولة إدارة شؤون التعليم(7).
	زاي - الابتكارات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلاقتها بالتعليم
	53 - يرتبط الأثر الإيجابي للتعليم في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية بتدريس الابتكار، وإنشاء المعارف، وتنمية القدرات الإبداعية، والقدرة على استيعاب التكنولوجيات الجديدة واستخدامها. والإلمام بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يصبح على نحو متزايد جزءا أساسيا من تنمية المهارات المعرفية العادية، وهناك اتجاه متزايد لاستخدام التعلم عبر الإنترنت المدعوم بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نظم التعليم. وتوفر إمكانية الوصول إلى الإنترنت مكتبات رقمية ضخمة من مصادر المعرفة للملايين من المستخدمين في البلدان النامية، وهو الأمر الذي يدعم التعلم النظامي وغير النظامي على حد سواء. ويمكن أن تصل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى المجتمعات التي لا تملك إمكانية الوصول إلى المؤسسات التعليمية، وهي تعزز بالتالي التعلم مدى الحياة في جميع مراحل دورة حياة الجماعات المحرومة، بما في ذلك تاركو الدراسة في سن مبكر والمسنون والأشخاص ذوو الإعاقة.
	54 - وينطوي تقاسم الموارد والخدمات التعليمية على نطاق واسع، ولا سيما من خلال استخدام الموارد التعليمية المفتوحة، على إمكانات كبيرة في ما يتعلق بتحسين نوعية النظم التعليمية التي تعاني من نقص الموارد وبتيسير فرص التعلم غير النظامي. ويتزايد استخدام الموارد التعليمية المفتوحة في الكثير من أفضل المدارس في العالم وتتاح إمكانية الوصول إليها أمام الطلاب (النظاميين وغير النظاميين) والمعلمين في جميع أنحاء العالم. ويستطيع المربون استخدام الموارد التعليمية المفتوحة من أجل تحسين نوعية تعليمهم؛ والطلاب من أجل تعزيز أنشطة التعلم التي يقومون بها؛ والمتعلمون مدى الحياة الذين يرغبون في مواصلة تعليمهم بعد التعليم المدرسي النظامي.
	55 - وتمثل الشعبية المتنامية للتعلم عن طريق الإنترنت تحديا أمام الكثير من الافتراضات عن كيفية إنجاز التعليم. واعتمادا على توافر الهياكل الأساسية التكنولوجية اللازمة، يمكن لهذا التوجه أن يؤدي إلى تحول نظم التعليم من حيث وضع المناهج الدراسية وتقديم الوحدات الدراسية والشهادات. وحتى في ظل غياب الهياكل الأساسية التكنولوجية المتقدمة جدا، تتيح الأجهزة النقالة، وأكشاك الإنترنت، واستخدام السحابة الحاسوبية، والطاقة الشمسية توافر أشكال مختلفة من التعلم وتقاسم المعارف عن طريق الإنترنت، وهي موارد يقوم المستخدمون بإدارتها، ويمكن استخدامها في دعم المتعلمين الموجودين خارج الأطر التعليمية التقليدية.
	رابعا - إدارة أثر الاتجاهات والتحديات العالمية والوطنية الراهنة في ما يتعلق بالتعليم
	56 - يتطلب الكثير من الاتجاهات الحالية استجابات في مجال السياسات تخفف من الآثار السلبية في التعليم والتعلم، في الأجلين القصير والطويل على حد سواء، وتستفيد من الآثار الإيجابية.
	ألف - كفالة استقرار الإنفاق في مجال التعليم
	57 - ليس هناك بديل عن القيادة السياسية الوطنية في مكافحة افتقار الأطفال لإمكانية الحصول على تعليم جيد. ويمكن للالتزامات الوطنية بالإنفاق العام على التعليم أن تحفز جهود التنمية، وتؤدي إلى مزيد من الكفاءة في الأجل الطويل، وتحسن المساواة في الفرص. وينبغي لمقرري السياسات في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي وزيادته، ولا سيما المقدم إلى أكثر الفئات ضعفا. غير أن أهمية كفاءة وفعالية الإنفاق المحلي الحالي تساوي أهمية مستوى الإنفاق. وتكشف دراسات حديثة على نحو متزايد أن مستويات الإنفاق المرتفعة وحدها لا تؤدي بالضرورة إلى تحسين نتائج التعليم. وينبغي للحكومات أن تحلل بعناية كيفية تخصيص الإنفاق على التعليم وأن تعدل السياسات لإيلاء الأولوية للمجالات التي تتطلب أكبر قدر من الاهتمام.
	58 - وتمثل إعادة توزيع الإنفاق العام أحد الحلول من أجل زيادة إمكانية الحصول على التعليم وتوسيع الفرص فيه. ومن الضروري أن تقوم الحكومات بوضع صيغ للتمويل ترتب الحاجات حسب الأولوية، بحيث تضمن توجيه الدعم بعناية إلى أشد المناطق فقرا وأكثر الفئات تهميشا، بما في ذلك البنات، والأطفال ذوو الإعاقة، والشعوب الأصلية. وفي هذا الصدد، ينبغي استحداث آليات تكفل الشفافية والمساءلة العامة من أجل ضمان الفعالية والإنصاف في الأنشطة المضطلع بها في إطار السياسات العامة. والواقع أنه يمكن زيادة فعالية البرامج العامة والحد من الأعباء الإدارية بإشراك المجتمعات المحلية والمواطنين في وضعها والإشراف عليها.
	59 - وثمة حاجة إلى اتخاذ تدابير واسعة النطاق من أجل تعزيز نوعية بيئة التعلم. ولم تقابل الزيادة السريعة في أعداد المسجلين في جميع أنحاء العالم بتقدم مماثل في مهارات التحصيل الدراسي حتى الآن. ويمثل ضمان قيام معلمين فعالين بشكل استثنائي بتعليم الأطفال في بداية التحاقهم بالمدارس وتقديم حوافز لنشر المعلمين بشكل أكثر إنصافا في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، طريقتين للقيام بذلك. ويمكن لتطوير مناهج تعليمية تتناول كلا من السياقات المحلية والتغيرات العالمية الأعم وتكون أوثق صلة بها أن يساعد أيضا في تحسين معدلات استبقاء الطلاب في المدارس وتعزيز نتائج التعلم. ويمكن لتوفير التغذية المدرسية وبرامج التغذية أن يسهم أيضا في قدرة الأطفال على التعلم عند التحاقهم بالمدارس.
	باء - بناء القدرة على التكيف مع صدمات تقلب الدخل
	60 - يعد الاستثمار في وقت مبكر في منع الأزمات من خلال توفير الحماية الاجتماعية أكثر فعالية وهو يعطي نتائج أفضل في الأجل الطويل من ردود الفعل بعد وقوع الحدث. ولذلك، ينبغي أن تنفذ برامج فعالة للضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية وأن يحافظ عليها للتخفيف من الأضرار الناجمة عن تعرض الأسر المعيشية للخطر وزيادة احتمال بقاء الأطفال في المدرسة.
	61 - وهناك أدلة كثيرة على أن شبكات الضمان الاجتماعي، والتحويلات النقدية والغذائية يمكن أن تمنع انسحاب الأطفال من المدرسة خلال الصدمات الاقتصادية والأحداث المناخية الضارة وغيرها من الأزمات. وهناك حاجة إلى السياسات المشتركة بين القطاعات من أجل التصدي للحواجز المتعددة التي تعيق دخول الطلاب إلى المدرسة وحضورهم للدروس وتحقيقهم للإنجازات، ويجب أن توضع بعناية لأن الأسباب التي تمنع الأطفال من الالتحاق بالمدرسة والبقاء فيها متنوعة ومعقدة.
	62 - ويرتبط الأمن الغذائي والتغذية ونتائج التعلم ارتباطا وثيقا، وثمة حاجة إلى أن تنعكس هذه الروابط في صياغة السياسات الاجتماعية. وقد وجد أن برامج التحويلات النقدية والغذائية الناجحة تحسن استهلاك الأغذية في الأسر المعيشية وتزيد استخدام الخدمات التعليمية والصحية لدى الأسر المستفيدة، حتى أنها تربط بمهارات معرفية ولغوية أفضل، وبمشاكل سلوكية أقل لدى فئات عمرية معينة، وبتحسن معدلات الالتحاق والحضور. وتتناول هذه البرامج مسائل التغذية التي يواجهها عادة الأطفال في سن المدرسة وتوفر حافزا للأسر المعيشية على إرسال أطفالها إلى المدارس، وهي ذات تأثيرات قوية في ما يتعلق بالتحاق البنات بالمدارس على وجه الخصوص. وينبغي أن تدمج الأنشطة المتعلقة بالتغذية في المدارس، بما في ذلك برامج التغذية المدرسية، في خطط التعليم الوطنية. ويجلب توفير المغذيات الدقيقة من خلال توفير وجبات مدرسية محصنة، جنبا إلى جنب مع الأنشطة الصحية الأخرى في المدارس، مثل التخلص من الدود، فوائد إضافية لقدرات الأطفال المعرفية وتحصيلهم التعليمي.
	63 - ولا تزال مؤشرات التنمية البشرية ترتبط بالأوضاع الصحية والتعليمية للآباء في كثير من المجتمعات. وتتعرض الأمهات المصابات بسوء التغذية إلى احتمال أن يلدن أطفالا يعانون من نقص الوزن عند الولادة و نقص اليود، وهو ما يرتبط باستعدادات تعليمية أقل عند الأطفال. ولذلك فإن تعليم الأمهات الشابات وأمهات المستقبل يعد أمرا حيويا من أجل ضمان نتائج صحية وتعليمية جيدة عند الجيل القادم.
	64 - وفي ما يتعلق بالمزارعين، وبخاصة صغار الملاك، يمكن لارتفاع أسعار المواد الغذائية أن يتيح فرصا أمام زيادة الأرباح من خلال تعزيز الإنتاجية الزراعية والتنمية الريفية، وهو ما سيعود بالفائدة أيضا على الأسر المعيشية في المناطق الحضرية المحلية التي تتزايد فيها أعداد السكان على نحو سريع. وينبغي أن يشمل بناء القدرة على التكيف في الأجل الطويل طائفة من البرامج التعليمية والتدريبية داخل المدرسة وخارجها تعزز الأمن المستدام في مجالي الغذاء والتغذية وفي نفس الوقت ترفع الإنتاجية الزراعية وتوسع نطاق الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. ومن شأن السياسات التي تربط بين التغذية المدرسية وبرامج التغذية والإنتاج الزراعي أن تدر أيضا أرباحا كبيرة على الصعيد الوطني.
	جيم - تنمية المهارات اللازمة لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص في القرن الحادي والعشرين
	65 - يمكن لبرامج التدريب التعليمي المهني والتقني توفير فرص للشباب والكبار لزيادة المهارات والتعلم. ولها دور هام في تعزيز الانتقال من المدرسة إلى العمل، وبتقديمها فرصة ثانية لتاركي الدراسة ومكافحة التهميش الاجتماعي. وينبغي للحكومات أن تنتقل من نموذج قائم على العرض مصمم من أعلى إلى أسفل لتوفير التدريب التعليمي المهني والتقني إلى نهج قائم على الطلب يلبي احتياجات الأفراد والشركات والاقتصاد. وينبغي تصميم تلك البرامج لتنمية طيف واسع من المهارات مع التركيز على حل المشكلات و ”تعلم كيفية التعلم“ وتنظيم المشاريع الصغيرة، من أجل ربط أنظمة التعليم الأساسية على نحو أكثر فعالية بقطاعات القرن الحادي والعشرين، مثل وظائف في الاقتصاد ”الأخضر“ واقتصاد المعرفة.
	66 - ويجب تعزيز التثقيف من أجل الحد من مخاطر الكوارث والتأهب لها حتى يتسنى للمجتمعات المحلية التنبؤ بحدوث الكوارث الطبيعية ومواجهة آثارها بطريقة نشطة وشاملة، وخاصة في المناطق التي تعاني بالفعل من أوجه حرمان متعددة. ومن أجل تحقيق أكبر قدر من التأثير داخل المجتمعات المحلية، ينبغي تعزيز التعليم الذي يرمي إلى الحد من مخاطر الكوارث والتأهب لها سواء من خلال المناهج الدراسية في التعليم النظامي أو التعليم غير النظامي.
	67 - ويمكن لوضع الاستراتيجيات التعليمية من أجل مكافحة التغير المناخي والتكيف معه والتخفيف من آثاره، أن ينهض بفهم أفضل للبيئات المحلية ويغير أنماط الاستهلاك والإنتاج ويساعد في التنبؤ بالمخاطر البيئية في المستقبل. وبالنسبة لتعليم سلوكيات الإدارة المستدامة للموارد وتوفير الطاقة والمحافظة على الموارد، فإنه لا يعزز فحسب أنماط الحياة المستدامة بل ويمكن أن يؤدي أيضا إلى وفورات في التكاليف. وينبغي التوسع في تسخير التعليم لأغراض التنمية المستدامة مع التركيز بوجه خاص على التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من حدته وذلك لتحقيق فوائد ملموسة فورية.
	68 - وينبغي الاعتراف بالحق في الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المنخفضة التكلفة باعتباره عاملا محفزا وفعالا في تحقيق أهداف التعليم. وفي المجالات التي تعاني محدودية الموارد المالية، يعد إنشاء مراكز تكنولوجية مجتمعية في المدارس تخدم الطلاب والمجتمع ككل، وسيلة ناجعة لتسهيل الوصول إليها، وخصوصا في المناطق الريفية. وبالإضافة إلى ذلك، لا بد لأي سياسات تدخل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناهج التعليمية، من تلبية احتياجات المعلمين، وتسهيل استفادتهم من التدريب ذي الصلة.
	69 - وينبغي أن تضع الحكومات استراتيجيات وطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا النطاق العريض من أجل سد الفجوة الآخذة في الاتساع بين المناطق فيما يتعلق بالوصول إلى تكنولوجيا النطاق العريض. وقد طُبق عدد من النماذج المختلفة من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص بالاستفادة من إعانات عامة أو تقديم حوافز مالية لمتعهدين من القطاع الخاص من أجل توسيع نطاق الوصول إلى المناطق المحرومة.
	دال - تشجيع الهجرة طلبا للعلم
	70 - تحتاج البلدان التي تواجه نقصا في الموارد البشرية في القطاعات الاجتماعية الرئيسية، كالتعليم، إلى صوغ استراتيجيات ملائمة مشتركة فيما بين القطاعات لتعليم الفنيين الرئيسيين واستبقائهم في بلدانهم. وتقتضي مواجهة ما تخلفه هجرة الصنّاع المهرة من آثار، تعزيز التعاون فيما بين البلدان التي تعاني من تدفقات المهاجرين. أما الخيارات المتعلقة بالسياسات والتي تدعم نظم إدارة الهجرة، كسياسات الهجرة الإقليمية المنسقة، التي تفسح المجال لتحقيق زيادة في مستويات الهجرة الدائرية، فتساعد في تخفيض النقص وتعويض عائدات الاستثمار الوطني في تنمية الموارد البشرية. وينبغي للبلدان أيضا زيادة فرص البحث والابتكار وروح المبادرة في إقامة المشاريع الصغيرة وظروف العمل الشريف في الوطن، مما يؤدي إلى حفز تدفق عودة المهاجرين ورأس المال إلى تلك البلدان.
	71 - ويمكن للحكومات في بلدي المنشأ والمقصد تسهيل تدفق التحويلات المالية وتعزيز تأثيرها من خلال تنسيق السياسات الملائمة. ويمكن للبلدان زيادة فرص المهاجرين وأسرهم للاستفادة من الخدمات المصرفية عن طريق خفض تكاليف المعاملات المتصلة بارسال التحويلات المالية من خلال القنوات المصرفية. وبالنسبة لتشجيع التحويلات من خلال القنوات المصرفية الرسمية أو برامج المناظرة الخاصة التي توفر حوافز للاستثمار في الهياكل الأساسية المحلية، فيمكن أيضا أن يعزز آثارها التنموية المحتملة. ويمكن، في المناطق الريفية والنائية، تحسين فرص الاستفادة من تلك الخدمات بتشجيع مشاركة مؤسسات التمويل البالغ الصغر والاتحادات الائتمانية ومصارف الادخار في سوق التحويلات المالية.
	72 - وينبغي أن يتمكن المهاجرون الداخليون والدوليون، على السواء، من الاستفادة من كامل الخدمات والمنافع العامة أسوة بأهل البلد، ولا سيما خدمات التعليم والصحة والمساعدة الاجتماعية، مهما كان وضع إقامتهم. وينبغي، بوجه خاص، أن تسعى السياسات الحكومية إلى تسهيل عملية الهجرة الداخلية لا عرقلتها. وينبغي أيضا، في الوقت نفسه، تأمين خدمات التعليم الشامل وغيرها من الخدمات، في الأماكن التي تعاني من وجود أعداد كبيرة من المهاجرين هجرة خارجية صرفة.
	هاء - تنشيط الالتزام الشامل بالتعليم
	73 - لا تزال البلدان ذات الدخل المنخفض تتلقى أقل من نصف مجموع المساعدات المقدمة للتعليم الأساسي. ويتطلب تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق غايات توفير التعليم للجميع، أن تفي الجهات المانحة بالالتزامات العامة بتقديم المساعدات التي تعهدت بتقديمها في عام 2005 وتعزيز التزامها بتوفير التعليم الأساسي. ويمكن تعزيز التعاون فيما بين الجهات المانحة باستخدام آلية للتمويل المجمّع، مثل إنشاء صندوق عالمي للتعليم، يمكن أن تحقق أكثر وبوتيرة أسرع منها عندما تعمل كل جهة من الجهات المانحة بمفردها. وتمثل الصناديق الصحية الدولية قدوة لما يمكن أن يتحقق من مكاسب عن طريق تقاسم موارد التمويل والعمل، من خلال إنشاء صندوق متعدد الأطراف ذي مجموعة موحدة من الشروط لطلبات التمويل، والإنفاق، والإبلاغ. 
	74 - ومثلما هي الحال في قطاعات التعليم الوطنية، لا يمكن أن تكون كمية الموارد التي تقدمها الجهات المانحة بديلا عن نوعية المساعدات المقدمة. وإذا لم تتمكن الجهات المتلقية للمساعدات من الاعتماد على التزامات الجهات المانحة، فلا يمكنها وضع خطط للتمويل المتوسط الأجل وتنفيذ تلك الخطط لتحقيق غايات التعليم. وتكون القدرة على التنبؤ أضعف ما تكون عليه في البلدان المتضررة من النـزاعات. وتحتاج الجهات المانحة للمساعدات والجهات المتلقية لها إلى تكثيف جهودها لزيادة فعالية المساعدات. ويكتسب التنبؤ أهمية بالغة بالنسبة لفعالية المعونات، إذ قد يكون للنقص غير المتوقع آثار ضارة للغاية على التعليم، حيث يؤدي إلى توقف تنفيذ خطط التوسع في إنشاء الهياكل الأساسية والحد من الموارد المتاحة لتوظيف المعلمين وتدريبهم.
	75 - ويحظى التعليم بقسم كبير من المعونات القائمة على البرامج، وفي بعض البلدان، تقوم الجهات المانحة بتجميع التمويل المخصص للتعليم، والعمل من خلال إقامة نظم وطنية وتشارك هياكل الإبلاغ. وفي حالات أخرى، تتعاون الجهات المانحة على دعم الإصلاحات في عمليات التخطيط والإبلاغ ومراجعة الحسابات لتسهيل تنفيذ ترتيبات التمويل المجمّع وزيادة المعونات لدعم الاستراتيجية الوطنية للتعليم. ولتحقيق اتساق أفضل بين المعونات والبرامج الحكومية وتنسيق الأنشطة فيما بين الجهات المانحة أهمية حاسمة في ضمان فعالية المعونات المقدمة لقطاع التعليم. وينبغي، بوجه خاص، العمل بهمة على إشراك الجهات المانحة غير الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية وجهات التمويل الخيري من القطاع الخاص، إشراكا نشطا في التخطيط لتحسين تنسيق المعونات.
	واو - بناء السلام من خلال التعليم
	76 - على الرغم من أن تقديم الخدمات التعليمية المتكاملة يجري إدماجه باطراد في نظم الاستجابة الإنسانية، تطرح شدة الأزمات البيئية والنـزاعات الطويلة الأمد والأخطار التي تتهدد باستمرار مجال العمل الإنساني، تحديات مستمرة أمام توفير تعليم عالي الجودة في الأوضاع السالفة الذكر. وفي حالات الطوارئ، كثيرا ما يعوق غياب التنسيق بين الحكومة والمجتمع وعدد كبير من المنظمات غير الحكومية، إمكانية الحصول على التعليم الجيد والاستمرار فيه. وتوجد حاجة ملحة إلى الاعتراف بما يؤديه التعليم من دور حيوي خلال حالات الطوارئ الناجمة عن النـزاعات. وينبغي تعزيز النظم الحالية لتقييم الاحتياجات التعليمية للمجتمعات التي تعاني من النـزاعات. وفي البلدان التي تعاني من النـزاعات، لا بد من تصميم نظم ومناهج تعليمية تضع في صلب اهتمامها تحقيق المصالحة وتسوية النـزاع في سبيل إدماج التلاحم الاجتماعي في عملية التعلم لدى الأطفال. ولتحرير طاقات التعليم القادرة على تعزيز السلام، ينبغي للحكومات والجهات المانحة منح الأولوية لوضع نظم تعليمية شاملة تضم رسم سياسات متصلة باللغة والمناهج الدراسية والأخذ باللامركزية مسترشدة بتقييم لآثارها المحتملة على حالات الضيم المستمرة منذ أمد بعيد.
	77 - وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي بذل جهود من أجل إنشاء قاعدة للأدلة تكفل فعالية استخدام التعليم في معالجة الشواغل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بما يساعد على تحسين إمكانية الاستفادة من مصادر التمويل بالإضافة إلى تحسين سياسات التعليم وتطوير المناهج الدراسية.
	78 - والواقع أن إغفال الدول المتضررة من النـزاع يُفوّت فرصة بذل الجهود الرامية إلى تسوية النـزاعات والإعمار، ويزيد من احتمال اندلاع النـزاع من جديد. ولا بد للجهات المانحة من سد الفجوة المصطنعة بين المساعدات الإنسانية والمعونات الطويلة الأجل. ولا بد أن يبدي المجتمع الدولي عند العمل في تلك الدول المرونة والقدرة على الابتكار في تلبية الاحتياجات من المعونة. فعلى سبيل المثال، أظهرت الصناديق الاستئمانية المتعددة الجهات المانحة أن بالإمكان زيادة المعونات حتى في أحلك الظروف.
	79 - وينبغي أن ينظر إلى المدارس، أولا وقبل كل شيء، على أنها أماكن لنقل أهم المهارات، وهي التسامح والاحترام المتبادل والقدرة على العيش في سلام مع الآخرين. وينبغي للدول أن تكفل إقرار السياسات بالحق في التعليم في حالات الطوارئ، وأن تضع خططا للتأهب تكفل التعليم في تلك الحالات، مع إيلاء اهتمام شديد للفئات المهمشة تقليديا مثل الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة وأبناء الشعوب الأصلية. وينبغي إصلاح الترتيبات الإدارية لشؤون اللاجئين من أجل تحسين فرص الحصول على التعليم. وينبغي للحكومات أيضا أن تعزز المخصصات المرصودة للمشردين داخليا في مجال التعليم. وينبغي كذلك للحكومات أن تعزز نظم رصد انتهاكات حقوق الإنسان التي تؤثر على التعليم وتبلّغ عنها، وأن تدعم الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى وقف تلك الانتهاكات وتفرض عقوبات محددة الأهداف على مرتكبي الجرائم الشنعاء، ومعاودي الإجرام.

