
 

 

 التعليم: من المجانية إلى الرسوم
 هل المدارس الخاصة الهادفة إلى الربح والتي تتقاضى رسوماً هي الحل بالنسبة لفقراء العالم؟

مؤسسة التمويل كيفية رفع كفاءة النتائج والتوصيات حول 
 الدولية في القضاء على الفقر عبر التعليم األساسي 



1 RESULTS EDUCATIONAL FUND 

 

فرض الرسوم المدرسية َثُبت، وبما ال يدع مجاالً للشك عدم فعالية 

فعلى مدى العقدين الماضيين، عمل المجتمع الدولي،  للتخفيف من وطأة الفقر.

بما في ذلك الحكومات والجهات المانحة والمجتمع المدني، على إلغاء الرسوم 

المدرسية، وكان البنك الدولي العباً رئيسياً في تحقيق هذه التحوالت في 

ومع ذلك، يستثمر البنك الدولي، من خالل مؤسسة  السياسات التعليمية.

(، في توسيع وتفعيل المدارس الخاصة الهادفة للربح IFCالتمويل الدولية )

سؤاالً مما يثير االبتدائية والثانوية كوسيلة لتوفير التعليم األساسي للفقراء، 

جوهرياً حول فاعلية فرض الرسوم: بما أن تكاليف التعليم تعّد عقبة رئيسية 

تواجه الفئات األشّد فقراً واألكثر تهميشاً، فكيف تسهم استثمارات مؤسسة 

التمويل الدولية الهادفة إلى توسيع عمل المدارس الخاصة الهادفة للربح والتي 

تتقاضى رسوماً في تحقيق هدف البنك الدولي للقضاء على الفقر المدقع 

 ؟0202بحلول عام 

باستكشاف  RESULTSلهذه األسباب، شرع صندوق التعليم التابع لـ

وتحري الكيفية التي تستهدف فيها استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في 

التعليم األساسي الفقراء، وكيف تصل إلى الفقراء، وكيف تعود بالنفع على 

مراجعة عملية RESULTS للقيام بذلك، أجرى صندوق التعليم لـ الفقراء.

)ما قبل االبتدائي  K-10لمحافظ استثمارات مؤسسة التمويل الدولية للمراحل 

واالبتدائي، والثانوي( وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، وتضمنت 

العملية زيارات ميدانية في جنوب أفريقيا وأوغندا وكينيا، وشملت مراجعة 

جميع استثمارات المؤسسة المعتمدة والتي تضمنت عملية التعليم للمراحل ما 

، وبلغ 0212و 1991قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي بين عامي 

مشروعاً، باإلضافة إلى عمليات التوعية األخرى، والتي  30مجموعها 

الزيارات الميدانية في جنوب أفريقيا وأوغندا وكينيا، وبما مجموعه  تضمنت
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 النتائج:
 

النتيجة األولى: تزايد استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في قطاع التعليم 

للمراحل ما قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي بشكل ملحوظ خالل السنوات 

 الخمس الماضية.

قطاع التعليم ، شّكلت االستثمارات في 0212و 1991بين عامي 

في المائة من  12للمراحل ما قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي أقل من 

ومع ذلك، ارتفعت هذه االستثمارات بشكل حاد  إجمالي استثمارات المؤسسة.

على مدى السنوات الخمس الماضية، لتمثل اآلن أكثر من نصف إجمالي 

استثمارات المؤسسة في قطاع التعليم  استثمارات التعليم للمؤسسة، علماً بأن

الخاص للمراحل ما قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي وعلى مدى السنوات 

الخمس الماضية وصلت الى أكثر من ضعف االستثمارات التي تمت خالل 

دوالر مليون   110.08عاماً السابقة مجتمعة، حيث تم استثمار 12الـ

أمريكي في قطاع التعليم الخاص للمراحل ما قبل االبتدائي واالبتدائي 

دوالر من مليون  70.91مقارنة مع  0212-0211والثانوي خالل األعوام 

، وتضاعف متوسط االستثمارات السنوية في 0212إلى عام  1991عام 

قطاع التعليم الخاص للمراحل ما قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي على مدى 

عاماً الماضية، وتم  12السنوات الخمس الماضية سبع مرات مقارنة مع الـ

 ملخص تنفيذي 
 

مقارنة  0212-0211مليون دوالر سنوياً خالل األعوام  00.2تخصيص 

وتضاعف  .0212-1991مليون دوالر سنويا خالل األعوام  3.9مع 

متوسط االستثمار في قطاع التعليم الخاص للمراحل ما قبل االبتدائي 

دوالر لكل مشروع على مليون   2واالبتدائي والثانوي ثالث مرات أيضاً من 

مليون دوالر على مدى السنوات  11إلى  0212-1991مدى األعوام 

 .الخمس الماضية

 

النتيجة الثانية: تزايد استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في قطاع التعليم 

للمراحل ما قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي في البلدان ذات الدخل 

 والبلدان من الفئة المتدنية من الدخل المتوسط. المنخفض

في المائة من استثمارات  28، تركزت 0212إلى عام  1991منذ عام 

المؤسسة في قطاع التعليم للمراحل ما قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي في 

في المائة( والبلدان من الفئة المتدنية من  13البلدان ذات الدخل المنخفض )

كما تزايدت وبشكل كبير استثمارات  في المائة(. 33الدخل المتوسط )

المؤسسة في قطاع التعليم الخاص المعني بالتوفير المباشر لخدمة التعليم 

للمراحل ما قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي والذي يستهدف المجموعات 

السكانية ذات الدخل المنخفض والفئة المتدنية من الدخل المتوسط من 

في المائة من محفظة  12مستويات بدأت من عدم االهتمام في السابق إلى 

التوفير المباشر لخدمة التعليم للمراحل ما قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي 

 على مدى السنوات الخمس الماضية.

 

الثالثة: تزايد استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في قطاع التعليم   النتيجة

 للمراحل ما قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي لسالسل المدارس.

ُتعزى الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسة في قطاع التعليم للمراحل ما 

قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي عبر السنوات الخمس الماضية إلى زيادة 

االستثمار في السالسل المدرسية الكبيرة، عوضا عن مشغلي المدارس 

الفردية، حيث انقلبت محفظة توفير التعليم الخاص للمؤسسة للمراحل ما قبل 

االبتدائي واالبتدائي والثانوي على مدى السنوات العشرين الماضية من حيث 

عدد المشاريع لصالح سالسل المدارس على حساب أصحاب المدارس 

مشاريع  8من أصل  1، كانت 0222-1991فخالل الفترة ما بين  الفردية.

تعمل على توفير التعليم للمراحل ما قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي مع 

، انعكس األمر، حيث 0212-0211أصحاب المدارس الفردية، وخالل 

مشاريع لتوفير التعليم للمراحل ما قبل االبتدائي  12من أصل  8تركزت 

وعلى مدى السنوات الخمس  واالبتدائي والثانوي عبر السالسل المدرسية.

الماضية، تضاعفت استثمارات المؤسسة في السالسل المدرسية أربعة مرات، 

 120.18إلى  0212-0221دوالر أمريكي في مليون   07.3أي من 

 .0212-0211في مليون 

 

النتيجة الرابعة: تنفيذ استثمارات مؤسسة التمويل الدولية للمراحل ما قبل 

االبتدائي واالبتدائي والثانوي إلى جانب مشاريع التعليم األساسي للمؤسسة 

 الدولية للتنمية/البنك الدولي لإلنشاء والتعمير.

( من استثمارات مؤسسة 09من أصل  02في المائة ) 92تمت الموافقة على 

التمويل الدولية في كل بلد في قطاع التعليم للمراحل ما قبل االبتدائي 

واالبتدائي والثانوي على مدى السنوات العشرين الماضية إلى جانب 
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االستثمارات القائمة للمؤسسة الدولية للتنمية أو البنك الدولي إلنشاء والتعمير 

 في التعليم األساسي، أو في غضون سنة من استثمار آلخر.

 

: ال تزال الرسوم تشّكل العقبة األساسية أمام األولىالنتيجة الميدانية 

 الوصول للفقراء.

عززت البحوث الميدانية في جنوب أفريقيا وأوغندا وكينيا دور الرسوم في 

عرقلة وصول أو التحاق الفقراء بالمدارس التي تمولها مؤسسة التمويل 

فالرسوم تعّد العائق الرئيس للوصول للتعليم ووسيلة إلجبار الطالب  الدولية.

وأجمعت المقابالت على أن الرسوم منعت العديد من األطفال  على التسّرب،

واعتبرت المدارس المعتمدة من قبل المؤسسة  الفقراء من االلتحاق بالمدارس.

مكلفة للغاية، وليست ذات أسعار معقولة وغير مخصصة لألسر العادية، في 

حين تمنع مصاريف المدارس الخاصة بعض الطالب من االلتحاق بها. وتقّر 

جهات التعليم الخاص والمدارس الخاصة التي تحظى بدعم المؤسسة بأنها ال 

فالسواد األعظم من الفقراء  توفر ميزة االلتحاق بهذه المدارس لجميع األطفال.

غير قادرين على دفع الرسوم الدراسية، حتى في المدارس التي تّدعي أنها 

تستهدفهم. كما أقّر مستثمرون آخرون أن المدارس الخاصة، وحتى ذات 

الرسوم المتدنية في األحياء الفقيرة، ال يمكنها تلبية احتياجات األسر األكثر 

 فقراً. 

 

: حصر الجودة على نحو متزايد بالقدرة على دفع  النتيجة الميدانية الثانية

 الرسوم وليس بوصفها حقاً للجميع. 

مع انتشار المدارس الخاصة مما جعل الرسوم أكثر شيوعاً، تأصلت فكرة أن 

التعليم النوعي يختلف حسب قدرة األسر على دفع الرسوم. فعلى سبيل 

المثال، سادت مفاهيم مختلفة تتعلق بالجودة في سلسلة المدارس المعتمدة من 

قبل مؤسسة التمويل الدولية، والتي خصصت مجموعة من المدارس المتاحة 

للعائالت حسب مستوى دخلها، حيث تقّدم نماذج مميزة للنوعية الجيدة على 

فوجود معايير مختلفة  أساس مستوى األسرة وقدرتها على تحمل دفع الرسوم.

للجودة، بدالً من فهم عالمي واحد وموحد لها، بغض النظر عن مستوى دخل 

األسرة، عززه مستثمر آخر في المدارس المعتمدة من قبل المؤسسة والذي 

 أكد أن المدرسة توفر الجودة األفضل حسب الوضع االقتصادي للمجتمعات.

 

النتيجة الميدانية الثالثة: ميل المشّغلين التجاريين لتقديم المصالح التجارية 

 على مصلحة التعليم.

ظهر من خالل العمل الميداني نمط للمدارس الخاصة الهادفة للربح التي 

تتقاضى رسوماً، تضمن أصحاب المدارس المجتمعية الفردية من جهة 

والمشغلين التجاريين من جهة أخرى. وكان هناك نزعة لدى المشغلين 

التجاريين إلى اعتبار التعليم كصناعة ربحية غير مستغلة أو مجاالً لتأمين 

ولتحقيق االستدامة المالية )سواء لسداد القروض أو تلبية  وسداد القروض.

متطلبات التوسع في األعمال التجارية(، يقدم المستثمرون المعتمدون من قبل 

مؤسسة التمويل الدولية المصالح التجارية على مصالح التعليم أحياناً، بما في 

ذلك ميلهم الى مخالفة التعليمات وتخفيض اإلعانات المالية/المنح الدراسية 

 وتوظيف معلمين غير مؤهلين.

 

النتيجة الميدانية الرابعة: صعوبة تكامل التعليم الخاص مع نظم التعليم 

 العامة.

إن قدرة المدارس الخاصة على التكامل مع نظام التعليم العام، عبر نقل 

االبتكار أو توسيع نطاق االلتحاق مثالً، ُيعّد سبباً لدعم التوسع في قطاع 

ولكن هذا البحث الميداني وجد عدداً قليالً من األدلة التي  التعليم الخاص.

تدعم هذا االدعاء، حيث وجد الكثير ممن تمت مقابلتهم صعوبة في تقديم أمثلة 

على نقل االبتكار. وطرح البعض منهم فكرة تعلّم القطاع العام أكثر عن إدارة 

المعلمين والمساءلة والرصد وتحفيز الموظفين، وتساءل آخرون عما إذا 

كانت الحكومة أصالً لديها البنية االدارية أو القدرة على تنفيذ هذا 

ولم يتم تقديم سوى النذر اليسير من األدلة التي تثبت قيام المدارس  اإلصالح.

أوساط األطفال المتسربين، وغالباً ما تتواجد الخاصة بزيادة االلتحاق في 

المدارس المعتمدة من مؤسسة التمويل الدولية بالقرب من المدارس 

برزت قضايا خالفية أخرى تتعلق بالتعليمات واللوائح كما  األخرى.

مشغلي والتسجيل والتمويل بين بعض المدارس الخاصة، بما في ذلك بعض 

المدارس المعتمدين من المؤسسة، والحكومة، حيث أثار مشغلو المدارس 

يتقاضون الرسوم والساعين الى الخاصة المعتمدة من قبل المؤسسة والذين 

الربح بطبيعتهم تساؤالت تتعلق بتبنيهم نفس األفكار واألهداف كنظرائهم 

الحكوميين، وخاصة في سياقات السياسات كما في كينيا وأوغندا، حيث تم 

 االعالن عن مجانية التعليم االبتدائي حسب القانون.

 

: التفضيل الشعبي للتعليم العام، بشرط تحسين  النتيجة الميدانية الخامسة

 جودته.

تشير المقابالت الى تفضيل أفراد المجتمع لنظام التعليم العام بشرط تحسين 

جوانب معينة منه، حيث أن التحديات الرئيسية التي تواجه نظام التعليم العام 

فسواء أكان هذا األمر حقيقياً أم ال، يسود  تتمثل في قضية جودته ونوعيته.

لقد تم استخالص  االعتقاد بأن المدارس الخاصة تقدم تعليماً ذا نوعية أفضل.

هذه النتائج إلى حٍد كبير من خالل درجات التقييم التي نشرت واستخدمت 

بفعالية في التسويق للمدارس الخاصة، مما حدى ببعض اآلباء واألمهات 

لهجر المدارس الحكومية بسبب قضايا الجودة، واإلحساس السائد في المجتمع 

فتغيب  بأنك إذا قمت بإرسال طفلك إلى مدرسة حكومية، فسوف يرسب.

المعلمين والوقت المخصص للواجبات واالكتظاظ ونقص التمويل كلها قضايا 

إلى المرونة  وتم تسليط الضوء على الحاجة تعاني منها النظم التعليمية العامة.

لتلبية احتياجات اآلباء. وقد تكون األنظمة العامة مفضلة شعبياً، ولكن ودون 

السياسات وتحسين الجودة والتخلص من االكتظاظ التمويل الكافي ووضع 

والهياكل الجامدة، فستواجه تلك النظم العامة صعوبة في الوفاء بوعدها 

 بتحقيق التعليم للجميع.

 

 التوصيات
 

ُتظهر النتائج زيادة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في توفير التعليم 

للمراحل ما قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي، وسط تساؤالت كبيرة حول 

كفاءة المدارس الخاصة الهادفة للربح والتي تتقاضى رسوماً كوسيلة فعالة 

للوصول إلى األطفال الفقراء وتحقيق التعليم المجاني والنوعي 

 ويخلص هذا البحث للتوصيات التالية: للجميع.

  

 

على مؤسسة التمويل الدولية تركيز استثماراتها في التعليم األساسي 

على الجوانب غير المتعلقة بتوفير خدمة التعليم، كوسيلة لدعم 

تطوير نظم تعليم مجانية وعامة بدالً من االستثمار في المدارس 

 الخاصة الهادفة للربح التي تتقاضى رسوماً.

 

على كبير المديرين لوحدة الممارسة العالمية للتعليم والقيادة اإلقليمية 

والمديرين التنفيذيين في البنك الدولي ضمان وجود مشاريع 

للتعليم األساسي تتبع للمؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي 

لإلنشاء والتعمير في البلدان التي يجري فيها تطوير استثمارات 

للتعليم األساسي لمؤسسة التمويل الدولية لضمان تكاملها 

 وفعاليتها ودعمها للتعليم العام.



3 RESULTS EDUCATIONAL FUND 

 

 

على وحدة الممارسة العالمية للتعليم في البنك الدولي زيادة الجهود 

لدعم وزارات التعليم والمالية لتطوير مشاريع التعليم األساسي 

للمؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

وتجديد جهودها الرامية إلى توفير الدعم المالي والتقني لقضية 

 إلغاء الرسوم المدرسية.

 

 8102على البنك الدولي انتهاز فرصة إصدار تقرير التنمية في العالم 

إلعادة تأكيد التزامه تجاه التعليم المجاني ومعارضة فرض 

 الرسوم المدرسية.

 

على مؤسسة التمويل الدولية تحسين نوعية البيانات المتاحة 

 للجمهور وتحسين طرق تعقب أثر استثماراتها على الفقر.

 

( إجراء CAOعلى مستشار االمتثال وأمين المظالم في البنك الدولي )

من  التمويل الدولية لمؤسسة تحقيق حول االنتهاكات المحتملة

حيث معايير األداء البيئي واالجتماعي في أكاديميات بريدج 

 الدولية.

على الوكاالت األخرى متعددة األطراف والجهات المانحة 

والمستثمرين دراسة هذه النتائج والتوصيات فيما يتعلق 

 باستراتيجياتهم تجاه التعليم األساسي.
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