
 
 

  لعمللدعوة  - التعليم اآلن!
   
زيادة تمويل التعليم اآلن، فإننا لن تقترب من تحقيق التعليم الشامل والعادل  وبوتيرة عالية علىعلى وجه السرعة ا لم نعمل وم

  .2030وفرص التعلم مدى الحياة للجميع بحلول عام والنوعي 
وضمان استخدام  والنوعيوالمجتمع الدولي لجعل هذا التغيير خطوة في التمويل اآلن لتقديم التعليم المجاني والشامل  ندعو الحكومات

ولتحقيق ذلك، هناك حاجة إلى مجموعة اإلجراءات التالية  الموارد لتحسين الفعالية والكفاءة واإلنصاف في النظم التعليمية العامة.
  ما يلي:األطراف ذات العالقة مسؤولية وسنحمل جميع 

 :من الناتج المحلي اإلجمالي)، وزيادة حصة  %20توسيع القاعدة الضريبية المحلية (على األقل  البلدان النامية
من الناتج المحلي اإلجمالي تنفق على التعليم،  %6تتقدم إلى وأن على األقل من الميزانيات)،  %20اإلنفاق على التعليم (

 بشكل حساس لتحسين فعالية وكفاءة ومساواة نظم التعليم العام.وإنفاقها  الموارد تدقيق وضمان

 ال يقل  وااللتزام بماالهدف العالمي)،  %0.7زيادة المساعدة اإلنمائية الرسمية (نحو   الثنائية: الجهات المانحة
التعليم ال يمكن أن "و الشراكة العالمية للتعليممن مساعداتها التعليمية لدعم الجهود المتعددة األطراف (مثل  % 30عن 

 أنها تدعم البلدان والسكان األشد احتياجا. وضمان)، "نتظري

 فعالية الضمان بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية المنسق والمنسجم التمويل توفير  األطراف: المتعددة المؤسسات
 وخطط االستجابة للطوارئ، عن طريق: التعليمقطاع لوطنية عالية الجودة وضع وتنفيذ خطط لالمساعدات لدعم البلدان 

o  مليار دوالر سنويا  2إلى  لشراكة العالمية للتعليملالتمويل  رفع مستوى  لتعليم:لالشراكة العالمية
المتوسط لتطوير أدنى للبلدان ذات الدخل المنخفض ولتمويل لتوفير منحة مجمعة  2020بحلول عام 

واالستفادة من التمويل اإلضافي بالنسبة للبلدان األشد خطورة  التعليمقطاع لقوية وطنية وتنفيذ خطط 
 من أهداف التنمية المستدامة. 4في الوصول إلى الهدف 

 
o  للتعليم في حاالت الطوارئ "نتظريالتعليم ال يمكن أن "صندوقECW:  للصندوق تمويل الكامل

الشراكة ، وضمان التنسيق التام مع 2020و 2016مليار دوالر بين عامي  3.85مجموعه بما 
 لتعليم في حاالت الطوارئ.والكافي من حيث الحجم والنوع ل عيالسر والتوفير العالمية للتعليم

 :هيكليةهناك حاجة إلى بذل جهود إضافية لدعم اإلصالحات في النظم الضريبية المحلية ووضع  العمل الدولي 
 العادلة. القواعد الضريبية العالمية لوضع وتطبيق  المواردوتمكينه من حيث ات على الصعيد العالمي بين الحكوم ةشامل

 

  .2030بحلول عام  SDG4على العالم على الطريق الصحيح نحو تحقيق هي المنشودة لوضع  وهذه المطالب مجتمعة

  

 حان الوقت للتعليم اآلن! .األمر هذا وتحقيقالتعليم  هو الوقت المناسب لتحديد أولويات 2017

 


