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 أسعار عروض استدراج

   العربية التربوية السياسات أكاديمية أعمال لتسيير  عربي ر خبي مع للتعاقد

   للتعليم العامة املوازنات تحليل حول  الرابعة دورتها في

 2022 شباط

 

 

 (TCC) املعلم إبداع مركز 

  والشرق   فلسطين  في  للّتعليم   االجتماعية  املخرجات  لتعزيز  أساس ي  بشكل  ومكرسة  مسجلة،   ربحية  وغير  حكومية  غير  فلسطينية  مؤسسة   هو 

 التنموية.  واحتياجاتها مجتمعاتها تجاه  مسؤولية أكثر البلدان تلك في التعليم  أنظمة من سيجعل مما إفريقيا وشمال  األوسط

 

 :الرؤية

 .ومدني  ديمقراطي مجتمع بناء في بفاعلية ويشاركون  الوطنية  بهويتهم  وملتزمون  ومعاصرون، ومتسامحون  ومنتجون  مبادرون فلسطينيون 

 

 :الرسالة

 املحلية   واملجتمعات  الرئيسيين  الفاعلين  تمكين  على  تعمل  اجتماعيا،  ومسؤولة  تعليمية  فلسطينية  حكومية  غير  منظمة  هو  املعلم   ابداع  مركز

 واإلدماج.  واملساواة  اإلنصاف مبادئ  وتعزيز النوعي للتعليم  االجتماعية املخرجات لتعزيز

 

 (ACEA) للجميع للتعليم  العربية الحملة

  املعلمين  ونقابات   املجتمعية،  واملنظمات   الحكومية  غير  واملنظمات  واالئتالفات  الشبكات  من   مشكلة  ربحي،   وغير  ومستقل  متعدد  تحالف   هي

  تحقيق لضمان املدني املجتمع جهود وتعبئة توحيد إلى )اكيا( تسعى العربية. الدول  داخل بالتعليم، املهتمة الفعاليات من ذلك إلى وما تحاداتواال

 .للجميع التعليم  أهداف

 

 أبريل  نيسان/ في وداكار 1990 جومتيان مؤتمري  عن املنبثقة (GCE) للتعليم  العاملية الحملة إطار في يأتي الذي   للتعليم  العربية الحملة تأسيس إن

 التعليم تعزيز في يسهم   أن شأنه من الذي  م2009 مايو  من والعشرين  السابع في املنعقد صنعاء مؤتمر  عن  الصادر صنعاء إعالن على وبناء   ،2000

 التعليم  بضمان  واملتعلقة  عامة  بوعودها  الوفاء  أجل  من  دوليال  واملجتمع  الحكومات  على  للضغط  الجهود   وتعبئة  اإلنسان،  حقوق   من  أساس ي  كحق

 .واملحرومين والنساء األطفال  سيما وال الناس، لجميع النوعية والجيد املجاني إلزامي األساس ي

 

 جميع   في  الديمقراطية املعايير  وإتباع  واملساواة   واملساءلة،  والشفافية  املوضوعية  إطار  في  مهمتها  تحقيق  تلتزم  )آكيا(  للجميع  للتعليم   العربية  الحملة

  إلى  تستند دولية حركة  بناء  أجل  من ،2001 لعام العاملي املؤتمر  في (GCE) للجميع للتعليم  العاملية الحملة به التزمت ما وتتبنى واإلجراءات. الخطط

 الرشيدة.  الحوكمة مبادئ 

 

 خلفية:

باإلسهام   للجميع  التعليم  العربية  الحملة  تعزيز  تقوم  اإلنسانفي  حقوق  من  أساس ي  كحق  الوطنية  التعليم  االئتالفات  مع  وبالتعاون  وتسعى   ،

استنادا إلى إعالن انشيون وأهداف التعليم   2030التعليم أجندة  إلى توحيد وتعبئة جهود املجتمع املدني لضمان تحقيق أهداف  ومنظمات مدنية

 . والبحثناصرة وعية عامة وتعبئة ومشاركة في السياسات واملت أنشطة من خالل الهامة؛ من قضايا التعليم الوطنية وغيرها 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

2022تحليل املوازنات العامة للتعليم  -الدورة الرابعة  -أكاديمية السياسات التربوية العربية  3  

3 

، خاصة العمل على تنفيذ الهدف الرابع من  17وتعمل الحملة ضمن أجندة التنمية العاملية التي طرحتها األمم املتحدة، واملكون من 
 
هدفا مستداما

، وهو  "وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع لشامل للجميع،وا الجيد املنصفضمان التعليم أهداف التنمية املستدامة والذي ينص على "

 املناصرة التي تقوم بها الحملة العربية للتعليم للجميع. عمالالهدف الذي نحرص على أن يكون حجر األساس أل 

 

العمل لدائرة املناصرة في الحملة العربية للتعليم للجميع، والتي تسعى من خاللها إلى تعزيز قدرة االئتالفات    تاستراتيجيا  ووفق هذا السياق، وكأحد

السياسات   املاض ي مبادرة )أكاديمية  العام  الحملة  أطلقت  السياسات والتأثير فيها،  العربية وشركائها وأعضائها في مجال تحليل  التربوية  التربوية 

التعليم، وخاصة في ظل ما خلفته جائحة كوفيدالعربية( كاستجابة   الضغط والتأثير في سياسات  امللحة لزيادة  الحاجة  لتلبية  من    19-أساسية 

 ارتدادات على العملية التعليمية في العالم ككل، واملنطقة العربية بشكل خاص. 

 

ين التدريب وبناء القدرات من جهة، ومراجعة وتحليل السياسات ما ب  الدمج  علىأكاديمية السياسات التربوية العربية ومنهجية عمل    فلسفة  وتقوم

، واستهداف النشطاء والعاملين في سلك التعليم بمختلف توجهاتهم ومستويات عملهم، وبعد النجاح الكبير الذي حققته األكاديمية من جهة أخرى 

والثانية األولى  للجميع  ،والثالثة  بنسختها  للتعليم  العربية  الحملة  وشركائها  أك -تعقد  من    الرابعةالنسخة    2022الحالي    شباط شهر  نهاية    فييا 

  " عنوان  تحت  للتعليم األكاديمية  العامة  املوازنات  )تحليل  مدى  على  األكاديمية  ستنظم  حيث  متتالية  3"،  أيام  من  (  كامل  شبه   
 
تفرغا تتطلب 

وواحدة بعد الظهر(، الجلستان الصباحيتان ساعة ونصف لكل قبل الظهر،    2املشاركين واملشاركات، حيث سيتم عقد ثالث جلسات في اليوم )

 .
 
 واحد تفصل بينهما استراحة قصيرة، وبعد الظهر ساعتان منهما نصف ساعة مخصصة في النهاية لخالصات النهار كامال

 

( العنوان األساس ي لألكاديمية، حيث سيتم تحت هذا العنوان طرح مجموعة من تحليل املوازنات العامة للتعليم سيكون موضوع )في هذه الدورة  

العربي  والنماذج  والخبرات  التجارب  كثير من  باإلضافة الستحضار  ومفتوح،  لنقاش فكري حر  تحتاج  والتي  الشيقة  واملحورية  املهمة  ة العناوين 

  ين العرب واألجانب. والعاملية في هذا املجال، وبمشاركة مجموعة من الخبراء والتربوي

 

( أيام، يتم من 3للتعاقد مع خبير عربي من اجل تسيير أعمال األكاديمية على مدار )للتعليم للجميع  ، تسعى الحملة العربية  روفي سياق كل ما ذك

مهارات تحليل املوازنات العامة املرتبطة بالتعليم والقدرة على املساءلة حولها،  ات الكتساب  \تطبيق منهجية متكاملة للوصول باملشاركينخاللها  

 :باإلضافة لحصولهم على معارف ومعلومات حول املحاور التالية

  الساسيةتمويل التعليم اعتمادا على اإلطار العلمي لحقوق االنسان، املعايير الدولية ا •

 حساسية املوازنات للنوع االجتماعي، ومعايير االنصاف واالدماج.  •

  مدى استجابة املوازنات لحاجات املتعلمين جميعا بمن فيهم الفئات املهمشة والضعيفة •

 العدالة الضريبية وتأثيرها على االنصاف •

 الديون العامة وتأثيرها على الفئات الضعيفة •

 طني لحقوق االنساناإلطار الدولي واالقليمي والو  •

  واقع التعليم وأكبر التحديات التي تواجه املنظومة التعليمية في الوطن العربي •

 االسباب الواجبة وراء تمويل التعليم  •

 التوجهات العامة لإلنفاق العام   •

  النظر الى املوازنة العامة نسبة الى الدخل القومي •

 الفجوة في اإلنفاق على التعليم وتحديد اإلشكاليات  •

 املعايير الدولية لإلنفاق على التعليم وطنيا واقليميا ودوليا  •

 للتعليم )نماذج، ودراسات حالة(  املوازنات املنصفة •

 كيف تستثمر الحكومات املوازنات لصالح الفئات املهمشة واملناطق املهمشة  •
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   املهمة:  أهداف

  شباط  شهر  نهاية  في  ستعقد  والتي  التربوي   البحث  أكاديمية  لقاءات  وإدارة   تيسيرو  قيادة   أجل  من  التربوي   البحث  في  لخبير  أسعار  عروض  استدراج

 : الى تهدف والتي .املرفق( والبرنامج التصور  )حسب 2022 عام من الحالي

العربية  (1 الحملة  مساندة  على  الحقا  والعمل  املوازنات،  وتحليل  التعليم  تمويل  مجال  في  محترفين  ومدربين  خبراء  واستقطاب  تأهيل 

  .
ُ
 واالئتالفات التربوية العربية الحقا

الوعي   (2 تحليلنشر  في    املوازنات  بأهمية  الالزمة  املهارات  املدني  املجتمع  نشطاء  واكساب  للتعليم  في  العامة  واملشاركة  تحليلها  كيفية 

 .  2030املستدامة  ةإعدادها بما يضمن تعزيز الحق في التعليم وضمان تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمي

 

 :العلمية  املتطلبات \الخبرة

  .التربوية او واالجتماعية االنسانية العلوم أحد في الدكتوراه  أو ماجستير درجة على ة \حاصل تكون \يكون  أن •

  بالتعليم. املتعلقة واملوازنات السياسات تحليل مجال في املوثقة الخبرة  ا \لديه تكون \يكون  أن •

   .مشابهة سابقة وفعاليات أنشطة إدارة  في سابقة خبرة  •

 أن يحمل إحدى الجنسيات العربية )الدول العربية(.  •

 

 :املطلوبة  املهام

 . عقدها وكيفية األكاديمية منهجية حول  تصور  وضع •

 العربية   الحملة  سكرتاريا  طاقم   مع  باالتفاق  للبرنامج  نهائي  تصور   ووضع  األكاديمية  لعقد  املخصصة  ياملأل   تفصيلي  برنامج  مراجعة •

 . للجميع للتعليم 

 املطلوبة  والعروض املواد تحضير •

 عليها. املتفق واألجندة  البرنامج وبحسب كامل بشكل األكاديمية أيام وتيسير إدارة  •

 األكاديمية. نجاح لضمان الراجعة بالتغذية الحملة سكرتاريا وتزويد  األكاديمية عمل سير توثيق •

 . للتعليم  العربية الحملة سكرتارية طاقم  مع بالتعاون  األكاديمية من االنتهاء بعد األكاديمية ول ح نهائي تقرير إعداد •

 

 :لألكاديمية الزمني اإلطار 

، مع توفير متابعة )عن لقاء  (3)موزعة على   .2022لبداية شهر اذار  ولغاية   2022  شباطشهر    نهايةتبدأ من  املهمة االستشارية   إلعدادالزمني    اإلطار

  . سيتم التعاقد معهات بعد انتهاء االكاديمية، وسيتم تحديد املوعد املحدد لألكاديمية بالتشاور مع الخبير الذي \بعد( للمشاركين

 

 التقديم:شروط 

 : في التقدم العمل على تقديم  الراغبات /على الراغبين

 : ، ويشملالعرض الفني -1

 . املهمةلتحقيق هدف  ة \املتقدممنهجية مقترحة تعكس رؤية وتفكير  •

مستندات أخرى ذات    وأيةعداد البحوث، نماذج عمل سابقة  إ ( والسيرة الذاتية، الخبرات السابقة في  ات/)املستشارين  ة /املستشارخبرة   •

 عالقة باملوضوع.

 

 املالي، ويشمل: العرض  -2

  .املرفقوالبرنامج  التصور وفق تسيير األكاديمية تقديم عرض مالي يشمل تكلفة  •

 كوحدة لتحديد التكاليف( ( per-diem)يفضل تحديد سعر يوم العمل الواحد ) .عرض السعر يجب أن يشمل ضريبة الدخل •

 

 شروط عامة: -3
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 اللغة العربية. بيجب تقديم العرض  •

 كتملة او العروض التي ال تمتثل لشروط العطاء.  املفي العروض غير  لن يتم النظر •

 .واألسعار املستخدمة واملنهجية على املؤهالت م العرض بناءيسوف يتم تقي •

 

 تسليم عروض االسعار: 

املوافقة والتوقيع على   لهذا االستدراج  املتقدم  بما فيها  على  املرجعية،  الشروط  املقترح  كل صفحات  تحليل   أكاديميةمن    الرابعةللدورة  التصور 

على  وإرسالهما( 1من خالل نموذج )مرفق تقديم عرض مالي ، باإلضافة ل(3والبرنامج التفصيلي املقترح )مرفق (، 2 )مرفق املوازنات العامة للتعليم 

    :2022\2\20قبل تاريخ  ةالتالي اإليميالت

 

 olan@teachercc.org  و mzayed.palestine@gmail.com 

 

   :، الرجاء التواصلوطلب ايضاحات ملزيد من املعلومات

  00972599251482واتساب: -جوال \مسؤول دائرة املناصرة بالحملة  –معتصم زايد 
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 ( 1ملحق )

 نموذج تقديم عرض السعر 

 الرجاء تعبئة البيانات التالية:  -1

 :صأو الشخ مؤسسةالكامل لل االسم  ➢

 العنوان:     ➢

  رقم الهاتف:  ➢

 :رقم الجوال ➢

 القيمة اإلجمالية للعرض:  ➢

 تاريخ استالم عرض السعر:  ➢

 :تاريخ إعادة عرض السعر ➢

 الرجاء تعبئة الجدول التالي حسب املتطلبات املذكورة: -2

 اسم النشاط/ املهمة
الوحدات / األيام عدد 

 للمهمة
 $  اإلجمالي $ تكلفة اليوم

    

    

    

    

  بالدوالر األمريكي:  املجموع / 

 

 : املالي العرض م االعتبار عند تقدياخذ النقاط التالية بعين ملتقدمين على ا 

 الرجاء تعبئة جميع املعلومات املطلوبة في الجدول السابق.  •

 ولن ينظر في العروض غير املوقعة )املالية والفنية(.  توقيع جميع صفحات العرض •

 .األمريكي عرض السعر يقدم ب بالدوالر •

  يوما 90 صالحية العرض تكون  أن ويجب •
 
 . تقويميا

 املتقدم. بعد ترسية العطاء سوف يتم التعاقد مع  •
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 احتياجات ألغراض إتمام املهمة )كمبيوتر، مكان للعمل(.  كافة املصاريف وأي االسعار شاملة  •

 بموجب مطالبة مالية.  الدفع االسعار شاملة الضريبة وسيتم  •

 . في حال الحواالت البنكية رسوم للخدمات املصرفية أي  مسؤول عن تليس الحملة العربية ومركز إبداع املعلم  •

 السعار. بأقل ا  ينغير ملزم الحملة العربية ومركز إبداع املعلم  •

 يحق لألفراد واملؤسسات او ملجموعة من األفراد لتقدم للعرض.  •

 

  :  التوقيعاالسم و 

  التاريخ: 
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 (2ملحق )

 أكاديمية السياسات التربوية العربية  

 " تحليل املوازنات العامة للتعليمتحت عنوان "  الرابعة  الدورة

 2022 شباط،

 مقدمة 

اإلستراتيجيات األساسية ألكاديمية السياسات التربوية العربية والتي تدمج ما بين التدريب وبناء القدرات من جهة، ومراجعة وتحليل كجزء من  

من األكاديمية تحت عنوان    الرابعةالنسخة    2022  شباطأكيا وشركائها خالل شهر  -السياسات من جهة أخرى تعقد الحملة العربية للتعليم للجميع

 شبه كامل من املشاركين واملشاركات، حيث ( أيام متتالية  3"، حيث ستنظم األكاديمية على مدى )تحليل املوازنات العامة للتعليم "  
 
تتطلب تفرغا

د تفصل بينهما استراحة  قبل الظهر، وواحدة بعد الظهر(، الجلستان الصباحيتان ساعة ونصف لكل واح  2سيتم عقد ثالث جلسات في اليوم )

 .
 
 قصيرة، وبعد الظهر ساعتان منهما نصف ساعة مخصصة في النهاية لخالصات النهار كامال

( العام سيكون موضوع  للتعليم هذا  العامة  املوازنات  العنوان طرح مجموعة من تحليل  تحت هذا  لألكاديمية، حيث سيتم  األساس ي  العنوان   )

الشيق واملحورية  املهمة  العربية العناوين  والنماذج  والخبرات  التجارب  كثير من  باإلضافة الستحضار  ومفتوح،  لنقاش فكري حر  تحتاج  والتي  ة 

 والعاملية في هذا املجال، وبمشاركة مجموعة من الخبراء والتربويين العرب واألجانب. 

 وتحليل املوازنات العامة  تمويل التعليم

وتحقيق اهداف إعالن انشيون بشأن التعليم   2030تمويل التعليم هو القضية األساسية التي تساعد على ضمان تحقيق اهداف اجندة التعليم  

وقد حققت الحركة العاملية التي تدعم زيادة تمويل التعليم واالبطال الدوليين   1. 2030وإطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام    2030بحلول عام  

اع  احات في تحسين تمويل التعليم، حيث يتم التركيز على تمويل التعليم في محاولة ملواجهة االتجاهات الحديثة في الحد من االستثمار في قطنج

يم التعليم العام وزيادة خصخصة التعليم. وثمة مثال جيد اسمه "التعليم ال يمكن أن ينتظر" الذي خصص بالفعل أمواال للتعليم من اجل التعل

 في اليمن وسوريا في املنطقة.  

ن البلدان اال ان الوضع الحالي لتمويل التعليم ال يزال اقل من املطلوب وال يكفي ملواجهة التحديات الهائلة في املنطقة، حيث ال يوجد عدد كاف م

بر التعليم حاجة أساسية ملحة. وما لم تكن  التي تخصص املوارد املحلية الكافية للتعليم، واألموال املمنوحة لخطط االستجابة اإلنسانية ال تعت

التعليم  الشامل والجيد للجميع بحلول عام   50فإننا سنكون على بعد  ،  هناك زيادة هائلة في تمويل  التعليم  الصحيح لتحقيق  الطريق  سنة من 

20302.  

، هذا وأكثر من 2030تريليون دوالر أمريكي بحلول عام    3-1،2ويشير تقرير لجنة التعليم الى ان تمويل التعليم يحتاج إلى زيادة مطردة تتراوح بين  

 34% من املوارد تأتي من امليزانيات املحلية للبلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل نفسها.  97

 
1 UNESCO et al. (2015) ‘Education 2030. Incheon Declaration and Framework for Action: Towards inclusive and equitable quality education and 
lifelong learning for all’. 
2 UNESCO GEMR (2016b) ‘Global Education Monitoring Report 2016.Education for people and planet: Creating sustainable futures for all’. See 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245752e.pdf  
3 Education Commission (2016), ‘The Learning Generation: Investing in education for a changing world’, p.3. 
4 Even with an increase in domestic public expenditure, UNESCO estimates that the financing gap for delivering good quality universal 
education (from pre-school through to secondary levels) by 2030 in low-income countries will be USD $10.6 billion per year, on average, 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245752e.pdf
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وسط وشرق  وتواصل العديد من الحكومات في املنطقة االستثمار بانتظام في التعليم بشكل غير كافي، حيث تخصص معظم البلدان في الشرق األ 

باستثناء بعض البلدان املنتجة للنفط. وفي البلدان    5% من ميزانية الحكومة للتعليم  20من  ، وأقل  % من الناتج املحلي اإلجمالي6من    أقلأوروبا  

%  6سوى نسبة   تأمين، في حين ال يتم  6% فقط من مجموع امليزانيات )اليمن( 3،5التي تواجه حاالت الطوارئ تغطي األموال الدولية املمنوحة لها  

 7 .من التمويل الفعلي )السودان(

األعوام  % من إجمالي النفقات الحكومية في  22  وصل حسب أخر احصائياتعلى التعليم الذي  وفي فلسطين، كان هناك تطور في االنفاق العام  

الزيادة في النفقات تذهب عادة إلى اعمال البناء أو زيادة الرواتب أو التوظيف، وذلك يعني ان النفقات ال تهدف إلى تطوير    أن  إال،  الثالثة األخيرة 

% على املرتبات  66%( ضمن امليزانية املخصصة لوزارة التعليم، في حين تنفق  18ت التنموية منخفضة )عملية التعليم نفسها، حيث ان حصة النفقا

 8واألجور مما يجعل عملية التنمية تحت تصرف مصالح الجهات املانحة.  

ال هيكل املعونة الدولية ال يطابق  وفي الوقت نفسه قامت العديد من البلدان املانحة الرئيسية بتقليص املعونات املقدمة لقطاع التعليم، وال يز 

 9 .بين األطفال املتضررين من الصراعات املسلحة وحاالت الطوارئ اإلنسانية

الهيئات املختلفة، وان تعزز القدرات الوطنية في مجال ، وأن  تعطي البلدان األولوية لألنفاق على التعليم  وأنال بد   الخدمات التي تقدمها  توحد 

تها من خالل تطوير نظام مثل حسابات التعليم الوطني، واالستفادة من األدوات مثل اإلسقاط ونموذج املحاكاة، وزيادة تطوير  تخطيط املوارد وأدار 

 10 .الشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل تطوير التمويل. وفي الوقت نفسه يتوجب ضمان التنسيق بين التمويل اإلنساني واإلنمائي

 العامة؟  اتأهمية الشفافية في وضع املوازنو  19-كوفيدجائحة 

  يمكن املواطنين " على نحو  11العامة في الوقت املناسب  باألموالشفافية املوازنة على أنها "إتاحة املعلومات ُيّمك املواطنين الشاملة املتعلقة    ّعرفت

فهم طرق جمع هذه   املدني من  املشارك  األموالواملجتمع  ومن  بلورة  واستخدامها،  على  ُيساعد  أن  شأنه  بما من  واملناصرة  املتابعة  أنشطة  في  ة 

  .واتخاذ القرارات السياسات

الشفافية   بأن غياب  املالية  العاملية للشفافية  املبادرة  الحكومات وارتفاع  ي وتفيد  إلى ضعف مساءلة  املالية  املؤدي  عتبر    .العامةخاطر 
ُ
ت وبالتالي، 

  الشفافية  
 
 عامال

 
املوارد على نحو فعال، وتفرض  ،  والحوكمة   األسواقتسيير    سالمةعلى    مساعدا ُتمكن من تخصيص  على سلوك    االنضباطإذ 

  .سواءواضحة على الجدارة بثقة املواطنين واملستثمرين على حد  عالمةالحكومات، وتضطلع بدور حاسم في الحد من الفساد. كما أنها 

 بأن شفافية املوازنة أصبحت ممارسة فضلى على املستوى الدولي    اإلقرارعلى ضوء  و 
 
رئيسيا ملشاركة املواطنين على نحو استباقي   الوطني، ومدخال

ائق والبيانات الوث  إلتاحةوالتدقيق واملساءلة، زاد عدد الحكومات التي التزمت بتعزيز شفافية املوازنة وكثفت جهودها    اإلشرافوتعزيز قدرتهم على  

  لعموم املواطنين. حتى أن بعضها اختار إدراج الشفافية ضمن القوانين واللوائح املعمول بها على املستوى الحكومي
 
 رويدا

ُ
، وهذا يفتح الباب رويدا

 من أجل الوصول ملشاركة كاملة للمواطنين في وضع املوازنات العامة وتوجيهها نحو االحتياجات واملتطلبات 
 
 الحقيقية للمجتمع.  مستقبال

 
between 2015 and 2030. This is over four times the level current USD $2.3 billion per year provided by official donors (OECD DAC official aid 
spend on education). 
5 Data is available in http://data.uis.unesco.org/, Some more updated data is available in Annex 1 of Financing Matters Toolkit . 
www.campaignforeducation.org/docs/.../GCE%20Financing_Matters_EN_WEB.pdf  
6 Humanitarian Needs Overview of Yemen. OCHA November 2016. 
7 Education Sector Bulletin Sudan, July 2016. http://www.oosci-ena.org/uploads/1/wysiwyg/Sudan_Education_Sector_Bulletin_201608.pdf  
8 Right to Education Index 2018 
9 Education Commission (2016), ‘The Learning Generation: Investing in education for a changing world’, 
https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_SOWC_2016.pdf  
10 file:///C:/Users/Admin/Desktop/education%202030%20arb%20region%20outcome%20statement.pdf   
 'بحسب تعرف  شراكة املوازنة الدولية' 11

http://www.campaignforeducation.org/docs/.../GCE%20Financing_Matters_EN_WEB.pdf
http://www.oosci-ena.org/uploads/1/wysiwyg/Sudan_Education_Sector_Bulletin_201608.pdf
https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_SOWC_2016.pdf
file:///C:/Users/Admin/Desktop/education%202030%20arb%20region%20outcome%20statement.pdf
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العربيةذا ما تمعنا عن كثب في وضع  وإ  تبرح مركزها كأضعف منطقة من حيث شفافية    املنطقة  املنطقة لم  أن  بيانات  سيتبّين  املوازنة بحسب 

،  الحاالتمن     %63حين أن    . فيللجمهور ن املعلومات املتعلقة باملوازنة متاحة  فقط م  %   44، حيث تظهر النتائج أنه  12منظمة الشفافية الدولية  

 . الداخلي أو ُتنشر في وقت غير مناسب لالستخدامُتتاح الوثائق غير املنشورة للعلن 

تداعيات وخيمة ، وظهرت  العام  املالتفاقمت الصعوبات التي تواجهها منظومة إدارة  ،  2020التي عصفت بالعالم سنة    19-جائحة كوفيدمع ظهور  و 

 ت  العربية والتينطقة  امللبلدان    االقتصادي على الوضع  
 
 قتصادياالنكماش  اال معدل  إن  تشير التقديرات إلى  حيث  .  والتراجع  من الهشاشة  عاني أصاال

 ت أحبطكما و ، وإلى عجز في التوازنات املالية، وتفاقم مواطن الضعف التي تؤدي إلى تداعيات على املدى البعيد.  %  4.7نسبة  ل  2020وصل سنة  

 في صفوف املواطنين.   باإلحباطجهود إعادة توزيع الثروات وخطط الدعم، مما زاد في تفاقم التفاوتات وانتشار الشعور  هذه التقلبات

الجائحة في هبوط حاد في دخ الصحة والحماية  العربية    األسر ل  وتسببت  الجارية في مجال  البرامج  والتعليم وعلى   االجتماعيةوفرض قيودا على 

النقائص الهيكلية الحالية، يجب    جراءاملتزامنة، التي تفاقمت   .ومن أجل التخفيف من أثر هذه الصدمات  املجاالت،القدرات التي تنطوي عليها هذه  

 جديد. من    اإلنفاق وتنسيق السياسات الضريبية وسياسات    األولوياتصيص النفقات الحكومية. ويجب إعادة تحديد  اتخاذ تدابير مالية وإعادة تخ

حزم التدابير املالية إلى حد حم  في اتخاذ تدابير تتعلق بإيرادات ونفقات إضافية. وتنوع ج  2020وقد بدأت معظم الدول بالفعل منذ شهر أبريل  

املرتفعة ولكن أدت مستويات الدين العام    اإلجمالي،%من الناتج املحلي    7.2وصل معدلها إلى حوالي  قد  و    .الحّيز املالي املتوفركبير، واعتمد ذلك على  

 .املالي إلى استنزاف املوارد العامة وهو ما أدى بدوره إلى تضييق هامش التصرف والضغط

 متوخي    هذه األزمة العامليةستستوجب سياسات مجابهة  و 
 
سيمكن من  لضمان تقبل املواطنين لها، وهو ما  في الخيارات املتخذة  الشفافية  ن  مزيدا

رك بسرعة بأصحاب القرار إلى القيام بخيارات  ح. وقد تدفع الحاجة إلى التاالستقرار على كافة املستوياتوضمان  االجتماعية االضطرابات احتواء

السياسات دون التخطيط لها عن كثب أو تقديم ح الوقت الذي تستوجب فيه هذه  على مستوى  اتخاذ إجراءات حاسمة   األزمةلول مؤقتة، في 

 تستدرك النقائص املوجودة وتقدم  
 
النهج التخطيط بعناية   .مستدامة  حلوال إلى بيانات مثبتة وتوخي الشفافية وإشراك   واالستنادويقتض ي هذا 

 .ط ما تهدف إليه مخططات تكريس شفافية املوازنةوهذا بالضب - املواطنين للتمكن في نهاية املطاف من استعادة ثقتهم 

 أهداف األكاديمية  

 الهدف العام: 

ة الكوادر التربوية العربية القادرة من خالل البحث والحوار، والتعلم والتدريب، والتأمل والتفكر، واملهنية العالية في التأثير بفاعلي  تطوير قدرات

ت على من خالل تحليل املوازنات العامة والضغط بتجاه تلبيتها لالحتياجات واألولويا في سياسات واستراتيجيات تمويل التعليم في املنطقة العربية

   .املستوى الوطني واملحلي

 األهداف املحددة لألكاديمية: 

العربية  (3 الحملة  مساندة  على  الحقا  والعمل  املوازنات،  وتحليل  التعليم  تمويل  مجال  في  محترفين  ومدربين  خبراء  واستقطاب  تأهيل 

  .
ُ
 واالئتالفات التربوية العربية الحقا

الوعي   (4 تحليلنشر  كيفية  املوازنات  بأهمية  في  الالزمة  املهارات  املدني  املجتمع  نشطاء  واكساب  للتعليم  في    العامة  واملشاركة  تحليلها 

 .  2030املستدامة  ةإعدادها بما يضمن تعزيز الحق في التعليم وضمان تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمي

 

 األكاديمية  سيتم التركز عليها فيأهم املحاور التي 

  االساسيةتمويل التعليم اعتمادا على اإلطار العلمي لحقوق االنسان، املعايير الدولية  •

 حساسية املوازنات للنوع االجتماعي، ومعايير االنصاف واالدماج.  •

 
 دراسة حول شفافية املوازنة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا 12
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  مدى استجابة املوازنات لحاجات املتعلمين جميعا بمن فيهم الفئات املهمشة والضعيفة •

 العدالة الضريبية وتأثيرها على االنصاف •

 الديون العامة وتأثيرها على الفئات الضعيفة •

 واالقليمي والوطني لحقوق االنساناإلطار الدولي  •

  واقع التعليم وأكبر التحديات التي تواجه املنظومة التعليمية في الوطن العربي •

 االسباب الواجبة وراء تمويل التعليم  •

 التوجهات العامة لإلنفاق العام   •

  النظر الى املوازنة العامة نسبة الى الدخل القومي •

 يد اإلشكاليات الفجوة في اإلنفاق على التعليم وتحد •

 املعايير الدولية لإلنفاق على التعليم وطنيا واقليميا ودوليا  •

 للتعليم )نماذج، ودراسات حالة(  املوازنات املنصفة •

 كيف تستثمر الحكومات املوازنات لصالح الفئات املهمشة واملناطق املهمشة  •

 

 من يمكنه املشاركون في األكاديمية 

   املتخصصة في مجال تحليل السياسات واملوازنات العامة. منظمات املجتمع املدني العربية ات في\العاملينذوي الخبرة من  (1

 الجامعات مراكز األبحاث والدراسات الوطنية واإلقليمية والدولية.  ات في\الباحثين (2

 . املؤسسات الدولية واألممية ذات العالقة بالتعليم  ات في\ذوي الخبرة من العاملين (3

 

 متي ستعقد األكاديمية؟ 

 . 2022شهر شباط  خالل األكاديمية سنعقد

   مكان عقد األكاديمية

( حيث سنحاول  ZOOMسيتم عقد األكاديمية الكترونيا من خالل منصة ) 19-نظرا للظروف االستثنائية التي يعيشها العالم بسبب انتشار كوفيد

 التالي: من خالل العمل والتعلم عن بعد ضمان تحقيق 

 .املفهوم: فهم املواضيع الرئيسية وأبعادها املختلفة •

 .ات من استخدام أفضل وأنجع وسائل التحليل\التحليل: تمكين املشاركين •

املشاركين • يستطيع  التحليل  على  بناء  الوسائل  \التدخل:  وأنجع  أفضل  استخدام  ات 

 
 
 .لتطبيقها في عملهم الحقا

 .سات األكاديمية عن بعد وضمان إشراك الجميع بدون استثناءالعدالة واملساواة في الفرص أثناء جل •

 .االعتماد على النقاش والحوار وتبادل وجهات النظر أكثر من نقل املعلومات والبيانات •

 .ات باملواد النظرية بشكل مسبق\االعتماد على تزويد املشاركين •

 .التركيز على التمارين الفردية والجماعية •

 ات.\نيات املستخدمة لضمان موائمتها مع جميع املشاركينإجراء تقييم مستمر للتق •
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 فوائد املشاركة في األكاديمية  

العربية التروية  السياسات  )  تربوي -، هو حدث نوعيأكاديمية  بيئة مناسبة للحوار والنقاش والتباحث على مدار  وسط حضور    أيام،(  3سيوفر 

الخبراء واملختصين والباحثين   العامة  ،  ات\والناشطين  ات\واملبادرين  التربويين مجموعة كبيرة من  املوازنات  الدورة ستعقد في مجال تحليل  هذه 

 :  ة املهارات والقدرات التالية\للتعليم، حيث من املتوقع في نهاية األكاديمية أن يكتسب كل مشارك

حقوق   • لتمويل فهم  العملية  والخلفية  اإلنسان 

اتفاقيات  بما في ذلك  العاملي  الصعيد  التعليم على 

املتعلقة  والقضايا  والحاجة  اإلنسان  حقوق 

الخصخصة   في  الفاعلة  والجهات  التعليم  بتسويق 

ا  .املشاركة عاملي 

فهم املوازنة على مستوى الدولة واملبادئ األساسية  •

 .الوطني  وراء تمويل التعليم على املستوى 

الفساد في تمويل تأثير الضرائب و أهمية استكشف  •

 . التعليم

تمويل  • التجاهات  املستوى  عالي  فهم  اكتساب 

أهميتها  العاملية،التعليم   تلعب وكيف    ،وسبب 

 في دعم تمويل  
 
 إيجابيا

 
منظمات املجتمع املدني دورا

 التعليم. 

 

 املخرجات املتوقعة 

 للتعليم للجميع هذا العام لتحقيق جملة من املخرجات والنتائج، من أهمها:تسعى الحملة العربية 

املتعلقة التمويلية واملوازنات العامة  ( كادر تربوي يمتلكون املعرفة واملهارات التي تجعلهم قادرين على التأثير في السياسات  40-30تخريج ) -1

 وى الوطني أو اإلقليمي. على املستحمالت مساءلة ومناصرة وتطوير بالتعليم بشكل عام، 

تشكيل "شبكة خبراء الحملة العربية للتعليم للجميع" وهي إطار يضم خريجي أكاديمية السياسات التربوية العربية ككل، ونسعى إلضافة   -2

 خريجي األكاديمية هذا العام إليها. 

ليم املختلفة، وخاصة تلك املتعلقة في تمويل  انضمام ومساندة خريجي األكاديمية لجهود طاقم سكرتاريا الحملة في مجال مناصرة التع -3

، وغيرها من الحمالت واألنشطة التي تقوم فيها الحملة  على التعليم   19-التعليم، إلغاء الديون لصالح التعليم، تأثيرات جائحة كوفيد

 . العربية للتعليم للجميع

التعاقد معهم   -4 املتميزين من أجل  األكاديمية  االكاديمية على تشكيل طاقم تدريبي من خريجي  بلدانهم على نقل تجربة  للعمل في   
ُ
الحقا

 املستوى الوطني. 

5-  .
 
 الحصول على مقترحات وتوصيات واضحة وعمليه من أجل تطوير االكاديمية مستقبال

 
 شهادات االكاديمية 
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 نوعين من الشهادات لخريجي األكاديمية، وذلك كالتالي:  آكيا-ستمنح الحملة العربية للتعليم للجميع

 

ات في األكاديمية من قبل الحملة العربية للتعليم للجميع لكل املشاركين واملشاركات في \سيتم منح شهادات مشاركة للمشاركين النوع األولى: 

 االكاديمية وفق املعايير التالية: 

 ة.\وتوفير املعلومات املطلوبة حول املشارك االلتزام بإجراءات التسجيل في االكاديمية -

( لقاءات، وفق البرنامج املعد من سكرتاريا الحملة. وال  3االلتزام بحضور كل أيام األكاديمية وعددها ) -

 (. لقاء واحديسمح لالعتذار عن الحضور إال لسبب طارئ وقاهر وبما ال يزيد من )

 كين أثناء عقد األكاديمية  تقديم أوراق العمل والعروض املطلوبة من املشار  -

 مساندة طاقم سكرتاريا الحملة في تنفيذ األنشطة املتفق عليها ما بعد األكاديمية على املستوى الوطني.   -

 

، ات في االكاديمية\سيتم منح شهادات )خبير تربوي( من قبل الحملة العربية للتعليم للجميع لكل املشاركين واملشاركات املتميزين النوع الثاني:

 والذين تنطبق عليهم املعايير التالية: 

 االلتزام بكل ما ذكر من معايير خاصة باملشاركة. -

   والحوار.املشاركة الفاعلة في النقاش  -

 . واألبحاث اإلبداع في إعداد العروض وأوراق العمل -

 القدرة على وضع توصيات ومقترحات مفيدة وعملية. -

 الحملة العربية على املستوى الوطني.التفاعل اإليجابي مع جهود سكرتاريا  -

  املساهمة في تطوير )شبكة خبراء( الحملة العربية للتعليم للجميع.  -

 

 كيفية املشاركة في األكاديمية 

على صفحة  تعبئة نموذج "طلب املشاركة" املوجود  ارسال سيرتهم الذاتية، باإلضافة إلى  ات في املشاركة في األكاديمية  \يمكن للراغبين •

 الحملة العربية للتعليم للجميع. 

 سيقوم طاقم سكرتاريا الحملة بفرز الطلبات واختيار املشاركين وفق املعايير املهنية التالية: •

 . اعيةأن يمتلك الخبرة العملية والعلمية في مجال تحليل السياسات، أو تحليل املوازنات واملساءلة االجتم -

 أن يحمل إحدى الجنسيات العربية )الدول العربية(.  -

 أن يلتزم باملشاركة وحضور أيام األكاديمية الثالثة وفق املواعيد املقررة.  -

أن يلتزم بنقل تجربة مشاركته في األكاديمية على املستوي الوطني وبالتعاون مع االئتالف التربوي أو أحد مؤسسات الحملة العربية  -

 لجميع في بلده.  للتعليم ل

 ستعطى الفرصة لإلناث والذكور على حد سواء، مع األخذ بعين االعتبار التوزيع الجغرافي لألقطار املشاركة.   -

 . تحليل املوازنات العامة والتعليم ات الذين لهم خبرات ومساهمات واضحة في مجال \ستعطي األولوية للمتقدمين -

ات  \ات من أجل اختيار القائمة النهائية للمشاركين\ن، وسيتم عقد مقابالت مع املتقدمين( من املتقدميShot listسيتم اعداد قائمة ) •

 هذا العام.  

، والرد على اسئلة واستفسارات املشاركين •
َ
 ات قبل عقد االكاديمية. \سيتم ارسال ووثائق للقراءة واالطالع مسبقا

 آكيا. - ملة العربية للتعليم للجميعات في األكاديمية من قبل الح\سيتم منح شهادات مشاركة للمشاركين •

 . على املستوى العربي واإلقليمي والدوليسيشارك في األكاديمية مجموعة مختارة من الخبراء والتربويين  •

 .  ، وسنوفر ترجمة في حال تم الحديث باللغة اإلنجليزيةستعقد األكاديمية باللغة العربية •

يزين للعمل مع الحملة العربية واالئتالفات كخبراء ومدربين في مجال تحليل املوازنات ات املتم\سيتم بعد األكاديمية اعتماد املشاركين •

 وتمويل التعليم. 
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 الحملة العربية للتعليم للجميع

   تحليل املوازنات العامة للتعليم –أكاديمية السياسات التربوية العربيةمن  الرابعةبرنامج الدورة 

 2022,  شباط

 الظهر  قبل اليوم/ املحور 

10:00  
ُ
 بعد الظهر   1:30 –صباحا

 بعد الظهر

 مساءا   5:30 –مساءا   4:00

 ختام اليوم   دقيقة  90الجلسة الثالثة  دقيقة   90الجلسة الثانية   دقيقة  90الجلسة األولى   دقيقيه    30  افتتاح

 اليوم األول  

 تمويلاإلطار العام ل -1

   التعليم

 كلمة افتتاحية لألكاديمية  

 رئيس الحملة العربية للتعليم للجميع  

 البرنامج التفصيلي والتوقعات  تقديم 

 ميسر األكاديمية  

تعارف بين املشاركين من   •

 خالل مجموعات 

لحقوق  والوطني  واالقليمي  الدولي  اإلطار 

التعليم وتمويل   االنسان في  وعالقته بالحق 

 التعليم  

 أهداف التنمية املستدامة وتمويل التعليم 

 وإطار العمل 2030إعالن إنتشون للتعليم 

تواجه  التي  التحديات  وأكبر  التعليم  اقع  و

  املنظومة التعليمية في الوطن العربي

أهم آليات ومصادر  ، و مفهوم تمويل التعليم

 تمويل التعليم )املحلية، الوطنية، الدولية( 

 

و  االقتصادية  الخارجية األزمات  الديون 

أثرها   استخدام القروض واالعانات للدول و

   الخارجية لتمويل التعليم

 

الدولية   سياساتوال  التحوالت   االقتصادية 

أثرها على تمويل   تجاه دعم وتمويل التعليم و

   توى الوطني واملحلي على املس التعليم 

 ما هي املوازنات واإليرادات والنفقات العامة

 تعريف املوازنة العامة  •

 اإليرادات والنفقات العامة   •

بإعداد   • املخولة  الجهات 

 املوازنات العامة 

 كيفية إعداد املوازنات العامة   •

 لإلنفاق العام  التوجهات العامة  •

النظر الى املوازنة العامة نسبة الى   •

  الدخل القومي

البيانات املالية وكيفية الوصول   •

 لها. 

م )
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 اليوم الثاني  

مفهوم املوازنات   -2

املوازنة  و  العامة

للحق في  املستجيبة 

 اإلنسان  التعليم وحقوق 

و  األول  اليوم  مخرجات  تقديم مراجعة 

   الثاني  اليوم

 ميسر األكاديمية  

الثاني  مداخالت املشاركين في بداية اليوم 

 حول انطباعاتهم عن اليوم األول  

للحق في التعليم  مفهوم املوازنة املستجيبة  

 اإلنسان  وحقوق 

  اإلنفاق على التعليمالفجوة في  •

 اإلشكاليات وتحديد

 املنهجيات وطرق التحليل   •

للنوع حساسية املوازنات  •

االنصاف  ومعايير   االجتماعي، 

 .واالدماج

موازنة   تطبيق  للحق  مستجيبمنهجية  في  ة 

 اإلنفاقالتعليم وحقوق اإلنسان ضمن إطار 

 الحكومية  للموازنةالعام 

لتطبيق   اإلجرائية   الخطوات •

في    للحقاملستجيبة  املوازنة  

ضمن   اإلنسان  وحقوق  التعليم 

 مراحل دورة املوازنة العامة 

موازنة   • بناء  للحق  آلية  مستجيبة 

اإلنسان وحقوق  التعليم   في 

 موجهة بالنتائج 

ة  املستجيبنهجية املوازنة تطبيق م   متطلبات

اإلنسان  للحق وحقوق  التعليم  املوجهة    في 

 بالنتائج ضمن إطار املوازنة العامة 
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مدى استجابة املوازنات لحاجات  •

املتعلمين جميعا بمن فيهم الفئات 

  املهمشة والضعيفة

للتعليم )نماذج،   نصفةاملاملوازنات  •

 ودراسات حالة(
 

 اليوم الثالث  

املساءلة حول  - 3

للتعليم  املوازنات العامة 

 واستشراف املستقبل 

و  الثاني  اليوم  مخرجات  تقديم مراجعة 

   الثالث  اليوم

 ميسر األكاديمية  

 

اليوم   بداية  في  املشاركين  مداخالت 

 الثاني حول انطباعاتهم عن اليوم الثالث 

 كيف يمكننا تحقق تعافيا 
ُ
اقتصاديا  و

ً
يصب في مصلحة التعليم وتحقيق الهدف الرابع  ماليا

 للتعليم؟ 

   العدالة الضريبية وتأثيرها على االنصاف •

 والشفافية في إدارة املال العام مكافحة الفساد والحاجة للنزاهة  •

 املعايير الدولية لإلنفاق على التعليم وطنيا واقليميا ودوليا  •

 كيف تستثمر الحكومات املوازنات لصالح الفئات املهمشة واملناطق املهمشة  •

تحليل   في  املدني  املجتمع  منظمات  دور 

 املوازنات وتمويل التعليم:  

املساءلة حول املوازنات  •

العامة على املستوي املحلي  

 والوطني  

نماذج من إستراتيجيات   •

املناصرة املرتبطة بتمويل 

 التعليم واملوازنات

بناء حملة مناصرة وحشد   •

    مجتمعي لدعم تمويل التعليم
 



 


