
 للتعليم المحلي التمويلب االتفاق المتعلق

 قبل ثالثة أشهر من مؤتمر التمويل - 2017 تشرين الثاني / نوفمبر 2 وسيتم إطالق هذا اإلعالن في

مساعدة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني علی تحفيز ل -في دکار  (GPE) العالمية للتعليمالشراکة 

مبادرة مناسبة التجديد لالعمل علی التمويل المحلي للتعليم من حکومات البلدان النامية، وذلك باستخدام 

 کفرصة أساسية. 2020لعام  للتعليم الشراکة العالمية

ن التمويل الجديد الالزم لتحقيق هدف ٪ م97بأن  2016لجنة المالية التعليمية في عام القد أقر تقرير ل

أن يأتي من الموارد المحلية. وعلى مدى األشهر القادمة، هناك فرصة  ينبغيالتنمية المستدامة في التعليم 

 إلحراز تقدم كبير في تعبئة التزامات الموارد المحلية الجديدة للتعليم.

في وذلك مؤتمرا تاريخيا للتجديد  للتعليم، ستعقد الشراكة العالمية 2018 )شباط( فبراير 2 يوم وفي

في استضافته. وهذه هي المرة األولى التي يتم فيها تجديد موارد الصندوق فرنسا تشارك والسنغال 

واضحا كشراكة حقيقية  الشراكة العالمية للتعليمتمييز يتيح فرصة رائعة لجعل ذلك و .يالعالمي في بلد نام

لمانحة حيث ال تتدفق أموال المانحين إال إلى البلدان التي تلتزم بالحفاظ على بين البلدان النامية والبلدان ا

 مواردها المحلية الخاصة بالتعليم أو توسيعها.

التعليم حق من حقوق اإلنسان ووسيلة حاسمة للتنمية. ومن المسلم به على نطاق أنه إذا أخفقنا في يعتبر و

 275وال يزال ، فإننا لن نفي بأي من أهداف التنمية المستدامة. التعليميةالعملية إحراز تقدم كبير في نتائج 

أكثر من نصف بليون آخرين أن اليوم غير قادرين على الحصول على التعليم، وإلى مليون طفل وشاب 

مليون من البالغين يفتقرون إلى محو األمية  750أكثر من أن و ،في المدارس ولكنهم ال يتعلمونهم 

للتعليم هذه اللحظة لتأمين التزامات مالية انتهاز وبوصفنا منظمات مجتمع مدني فإننا ملتزمون ب األساسية.

من أجل ضمان أن الجميع قادرين على وذلك  –أكبر من أي وقت مضى من حكومات البلدان النامية 

رد هي أوال وقبل الوصول إلى حقهم في التعليم الشامل والجيد. ونحن ندرك أن جميع التعهدات بتقديم الموا

 كل شيء تعهدات تقدمها الحكومات لمواطنيها.

حدث  أثناءمليار دوالر  26التزامات ملحوظة بلغت بحكومات البلدان النامية  تعهدت، 2014وفي عام 

ولكن  -المانحين المبالغ المقدمة من أي أكثر بعشر مرات من  - للتعليم تجديد موارد الشراكة العالمية

. وقد وضعت هذه الشراكة في الوقت الحالي نظاما موثوقةالتعهدات تفتقر إلى تفاصيل العديد من هذه 

متقدما لتشجيع حكومات البلدان النامية على تقديم تعهدات موثوق بها للمحافظة على إنفاقها على التعليم أو 

نا يمكن أن عتقد أنفي المائة من الميزانيات الوطنية. ولكننا ن 20زيادته إلى المستوى المعياري البالغ 

 أكثر من ذلك بكثير.لتحقيق األشهر القادمة  تستغل

المجتمع المدني حكومات البلدان النامية إلى تحقيق تقدم كبير في جهودها الرامية إلى حملة ويدعو منظمو 

على مدى المائة يوم القادمة من  للتعليم زيادة تمويل التعليم واستخدام عملية تجديد موارد الشراكة العالمية

 خالل:

لتأمين  -)شباط( فبراير 2في  للتعليم قبل تاريخ تجديد موارد الشراكة العالمية - مبكرةإعالن تعهدات  .1

من الجهات المانحة. ويمكن لحكومات البلدان النامية أن تظهر قيادات ديناميكية  التزامات أكبر



التعليم، ثم تدعو المانحين إلى البناء على  تمويلل الخاصة بهاااللتزامات ب هاتعهد خاللمن وملهمة 

 جهودهم.

ضمان موافقة رؤساء الدول ووزراء المالية على  - الموافقة على االلتزامات على أعلى المستويات .2

إلظهار دعم سياسي جاد. وينبغي أن تكون وذلك  -جميع التعهدات بزيادة التمويل إلى التعليم

 في الميزانية السنوية ذات الصلة ووثائق اإلنفاق المتوسطة األجل.االلتزامات واضحة 

 أن قبل المواطنين قبل من أوال للتعليم الجديدة المالية االلتزاماتيجب أن تسمع  – أوال محليا اإلعالن .3

 العالمية الشراكة موارد تجديد سياق ويتيح. الشراكة العالمية للتعليم إلى رسمية تعهدات تقديم يتم

 اإلعالنات تصدر أن ينبغي ولكن اللحظة، هذه في التعهدات لتقديم للبلدان حقيقيا منطقيا أساساللتعليم 

هي  المطاف نهاية في أنها حيث اإلعالم، وسائط في أو الوطنية البرلمانات فيبهذا الخصوص 

 .المعني البلد ومواطني الناخبينتهم إعالنات 

 عنها معرب وأهداف واضحة أساس خط بيانات مع - مصداقية ذات االلتزامات تكون أن ضمان .4

 .تماما شفافة بطريقة الوقت بمرور عنها واإلبالغ بتتبعها والتزام بوضوح

 متطلبات/ومعيار 2030 لعام التعليم عمل إطار مع يتماشى بما - التعليم ميزانيات حصة زيادة .5

٪ 20 بنسبة الميزانية من نصيبها على بالحفاظ تتعهد أن البلدان على يجبو. للتعليم العالمية الشراكة

 لزيادة طموحة خطواتباتخاذ  التعهد يتضمن أن يجبف هذا من أقل الحالي اإلنفاق كان وإذا - أكثر أو

 .التعليم على تنفق التي الوطنية الميزانية حصة

 على الميزانية من المائة في 20 بالفعل تنفق التي للبلدان بالنسبة - لميزانياتل اإلجمالي حجمال زيادة .6

 من المحلية اإليرادات لتوسيع طموحة خطوات شكل في لتعليمل االلتزامات تمويل هايمكن التعليم،

 إلى الضريبة نسبةأن تكون  واستهداف) تدريجية بطرق الضريبية القاعدة توسيع على العمل خالل

 يعتبره لما حد بوضع المثال، سبيل على ذلك تحقيق ويمكن٪(. 20 عن تقل ال اإلجمالي المحلي الناتج

اإلصرار  وتحدي الضريبية، الثغرات وإزالة ،"ضارة ضريبية حوافز" الدولي النقد صندوق مصطلح

 .للتعليم مخصصة جديدة ضرائب فرض أو الضريبي التهربعلى 

 بإنفاق تعهدا البلدان تضع قد - الموارد بزيادة التعهدات جانب إلى - ميزانياتال حساسيةزيادة  .7

 على اإلنفاق زيادةو - والجودة واإلدماج نصافلإل االهتمام من مزيد إيالء مع التعليمية ميزانياتها

 واستهداف الكبار لدى األمية ومحو المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم ذلك في بما األساسي التعليم

 واألشخاص المعوقين األطفال وإدماج البنات بتعليم يتعلق فيما عالبشكل ف يعمل ما على اإلنفاق

 غير واألطفال فقرالخط  في يعيشون الذين واألطفال اللغوية اإلثنية األقليات خلفيات إلى المنتمين

 .اتالنزاع من والمتضررين بالمدارس الملتحقين

عملية  على للتعليم المخصصة األموال تنفق ال األحيان من كثير في - الميزانيات في التدقيق زيادة .8

 شفافية ضمان على العمل يساعد أن ويمكن. المدارس في المواجهة خط إلى تصل ال أنها أو التعليم

أن  ضمان على( المدني المجتمع بمساعدة ذلك في بما) مستقل بشكل األموال وتتبع الميزانيات

 الرئيسية المساءلة تكون أن وينبغي. الواقع أرض على حقيقي تسليم إلى يتم تحويلها الجديدة الموارد

 .مواطنيها إلى الحكوماتمن  دائما لتمويلل الفعال االستخدام عن

 منتديات أي استخدام على النامية البلدان حكومات نحث - لتعليممن أجل ا عجميال صوت إلى إضافة .9

من  – التعليم في االستثمار لزيادة مدعمه عن رواعبأن يو لاللتقاء دولية أو فرعية-أو إقليمية إقليمية

 .الشراكة العالمية للتعليم مع التعاقد منالذي يخصهم  جانبال نفيذلت للمانحين جماعي نداء إجراءخالل 



يتم حاليا وضع القواعد الضريبية  – عالمية ضريبية إصالحات جراءإل الجماعية الدعوة إلى إضافة .10

 دعوةولصالح الدول الغنية. وهنالك  (OECD) والتنمية االقتصادي التعاون منظمةالعالمية من قبل 

 وإنفاذ وضع من وتمكينها الكاملة بالموارد تتمتع ديمقراطية دولية حكومية هيئة وجود إلى متزايدة

 العائدات على الضرائب لفرض سبل إليجاد عاجلة إجراءات اتخاذ ويلزم. عالمية ضريبية قواعد

 المعامالت على ضريبة أو الثروة على عالمية ضريبة وإقامة الضريبية، تالمالذا في المودعة

 بشكل الوطنية ميزانياتها في التعليم على لإلنفاق األولوية تعطي التي النامية البلدانستكسب و. المالية

 .الضريبية العدالة مجال في عالمي تقدم إحراز إلى يدعو جماعي موقف اتخاذ من هائل

 لمئات التعليم في لحقل التحول يمثل بداية ايوم 2018 )شباط( فبراير 2 يوم من نجعل أن يمكننا معا

 !العالم أنحاء جميع في الناس من الماليين

 

 

 

 


