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2018- 2017في تمویل التعلیم في ةالتحویلیالقفزةتأمین 

تقود .المستدامةمن أھداف التنمیة 4وما بعده لزیادة وتحسین تمویل التعلیم من أجل تحقیق الھدف 2017والعمل معا في عام CSOsتعرض ھذه المذكرة اقتراحا بشأن كیفیة توحید منظمات المجتمع المدني 
:وتشمل ھذه المذكرة ومرفقاتھا ما یلي12.أن تشارك أیضا في ھذا العملھایمكنالحملة العالمیة للتعلیمفي عضاء غیر األالحملة العالمیة للتعلیم ھذا الجھد، ولكن المنظمات 

تمویل التعلیملحملة إطالق الحاجة وفرصة : تأطیر الحملة.1
والغایاتالھدف - النجاح كیف یتحقق .2
للعملالدعوةمقترح: الحملة.3
األھداف والتكتیكات والجدول الزمني- النھج االستراتیجي .4
طرق العمل.5
المخاطر والتخفیف من حدتھا/ العالقةالقضایا .6
)وثیقة منفصلة(مرفقات المعلومات األساسیة .7

حملة لتمویل التعلیم وفرصة إطالق الحاجة : الحملةتأطیر.1
من أھداف التنمیة 4، اتفق رؤساء الدول في جمیع أنحاء العالم على تحقیق الھدف 2015وفي عام .وفي معظم الدساتیر الوطنیة- التعلیم في العدید من المعاھدات والصكوك الدولیة الحق في تم تضمین 

فتاة، ضمان حق كل فتى ووقد تم االلتزام ب.وھذا التزام یجب أن ننفذه اآلن. 2030والمنصف للجمیع، وتعزیز فرص التعلم مدى الحیاة للجمیع بحلول عام النوعي والعادلبضمان التعلیم موا المستدامة، والتز
نحو عالم وبأكملھا، 2030تحقیق خطة التنمیة المستدامة لعام وتمكین للعامل الحاسم لا، وانھ ، وألننا نعرف أن التعلیم ھو الحل لكثیر من المشاكل التي تواجھ العالم الیومالنوعيالتعلیم بالكبار وحث الیافعین و

اضیات،أساسیات القراءة والرییتعلمونملیون طفل على األقل ال 250و3خارج المدرسةشاب ملیون طفل و263ھناك ف.ومع ذلك، لدینا حالیا أزمة تعلیمیة عالمیة.من الكرامة والعدالة واالزدھار والسالم
وھناك جماعات واضحة تواجھ التمییز والحرمان في .القراءة والكتابة على نحو كاف) ثلثھم من النساء(وال یستطیع أكثر من ملیار شخص .سنوات على األقل4ملیون منھم في قطاع التعلیم منذ 130و

.االستبعادإدامةالنظم أو طبقیة في قوض إمكانیات التعلیم التحویلیة تتو.الرعاة وغیرھم/ ، وأطفال العمال المھاجرین اتمن النزاع، أو الفتیات، أو األقلیات، أو المتضررینذوي اإلعاقةالتعلیم، سواء األطفال 
مع - م كفایة الدعم المقدم من المانحین والمجتمع الدولي أقل بكثیر مما یجب بسبب ضعف النظم الضریبیة أو تراجعھا وعدم كفایة أولویات التعلیم من الموارد المحلیة، فضال عن عدتمویل التعلیمبقيكما 

المسیرة العالمیة لمناھضة عمل األطفال، والدولیة للتربیة، CBMوالمنظمات غیر الحكومیة الدولیة بما في ذلك أكشن الدولیة، ACEAوANCEFA ،ASPBAE ،CLADEبلدا، والمنظمات اإلقلیمیة مثل 86وطنیة للتعلیم في التحالفات التشمل عضویة حملة وشبكة العالمیة للتعلیم 1
.الدولیةVSOالدولیة، SightSavers/انقاذ البصرومؤسسة إنقاذ الطفل،التعلیم لریزلتس،صندوقوالدولیة، بالن، )IBISو(للعالم، منظمة أوكسفام الدولیة الضوء/الیت ، )IDAY(الیوم العالمي للطفل والشباب اإلفریقي و، )ICEVI(ضعاف البصروالمجلس الدولي لتعلیم 

.TheirWorld؛)IRC(لجنة اإلنقاذ الدولیة .صندوق مالال،ONEحملةGlobal Citizenمواطن عالمي: أسھمت المنظمات التالیة في تطویر ھذه المذكرةكماباإلضافة إلى أعضاء الحملة العالمیة للتعلیم،2
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.20305بحلول عام سنوات على األقل 50لـتحقیق التعلیم الشامل والجید للجمیعمسار خارج واال سنبقىنرى تحوال جذریا في تمویل التعلیم، وما لم .4انخفاض المعونة المقدمة للتعلیم خالل العقد الماضي
قدر تقریر لجنة التعلیم أن التمویل للتعلیم یحتاج إلى زیادة مطردة من ، ویالتي یمكننا فیھا تحقیق خطوة كبیرة في تمویل التعلیموھو العام: التعلیمعامھو 2017وعام.تغییر ویجب تغییره اآلنوھذا یحتاج إلى 

.67من الموارد من المیزانیات المحلیة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل نفسھا%97ما یزید عن ر توفی، مع 2030تریلیون دوالر أمریكي بحلول عام 3تریلیون دوالر أمریكي إلى 1.2

:تمویل التعلیملفرصة فریدة للقیام بحملة یعد لعام القادم بأن الالعتقادستة أسبابھناك على األقل

أھدافالعالم على الطریق الصحیح لتحقیقلوضع، وھناك فرصة اآلن لوضع التغییرات المطلوبة للحصول SDGs/أھداف التنمیة المستدامةو2030جندةفعلیة ألتشغیل نحن في بدایة .1
.8إعالن إنتشون وإطار العمل2030التعلیم لـ، والوفاء بااللتزامات 4SDG4الھدف/ التنمیة المستدامة 

%20ومن الناتج المحلي اإلجمالي%6ضرورة قیام البلدان األشد فقرا بتخصیص ما ال یقل عن و، 2030ھناك دعوات واضحة لزیادة تخصیص الموارد للتعلیم في خطة التعلیم لعام .2
.من المیزانیات الوطنیة للتعلیم

جھود اآلخرین مثل میشیل أوباما وماالال للتأثیر على رؤساء الدول ووزراء یعززوایمكن أن الذیناألنصارمجموعة قویة من تضمقویة لالستثمار في التعلیم قضیةلجنة التعلیم أطلقت.3
.المالیة

.2018أو أوائل 2017نھایة بلتعلیم أھم مؤتمر قمة لتجدید مواردھا لستستضیف الشراكة العالمیة .4
."نتظریالتعلیم ال یمكن أن "تبلور حملةمتزاید وراء التعلیم في حاالت الطوارئ معھناك زخم .5
.9زیادة تخصیص الموارد للتعلیم العامبلحكومات والمجتمع الدولي االھیئات المنشأة بموجب معاھدات حقوق اإلنسان تطالب.6

:التغلب علیھایجبوھناك أیضا تحدیات 

قوق اإلنسان، والجھود التجاریة واألمنیة اإلدارة األمریكیة الجدیدة واالتجاه المثیر للقلق في العدید من البلدان المانحة، مع بعض االستثناءات، نحو االنعزالیة، وخفض قیمة حتوجھات
).مثل فرنسا وألمانیا والنرویج(2017مانحة الرئیسیة في عام في البلدان الالتي ستجري مانحا جیدا للمعونة، وكذلك عددا من االنتخابات التي تطغى على أن تكون

 مثل محو أمیة الشباب والكبار، والتعلیم غیر النظامي، والتعلم مدى الحیاة4/التنمیة المستدامةأجندةتمیل أطر التمویل القائمة إلى حذف أجزاء مھمة من.
الحركة العالمیة للتعلیموشعبیةعلى الرغم من قوة - األخرىعلى الصحة وبعض القطاعات مقارنة مع تركیزھا أقل وضوحا تعدكما أن رؤیة منظمات المجتمع المدني في مجال التعلیم.
 للوصول إلى وزارات المالیة ورؤساء الدول- ھناك حاجة إلى تناول قضیة التعلیم خارج قطاع التعلیم.

".جیل التعلم"من تقریر لجنة التعلیم - من المساعدة اإلنمائیة الرسمیة %10إلى 413
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245752e.pdfانظر.خلق مستقبل مستدام للجمیع: لشعوب الكوكبالتعلیم .GEMR (2016b" (2016تقریر رصد التعلیم في العالمالیونسكو5
.3ص،"االستثمار في التعلیم لعالم متغیر : جیل التعلم'، )2016(جنة التعلیم ل6
2015سنویا في المتوسط، بین عامي أمریكيملیار دوالر10.6كون تفي البلدان ذات الدخل المنخفض س2030بحلول عام ) من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى المرحلة الثانویة(نوعیة للجمیع الحتى مع زیادة اإلنفاق العام المحلي، تقدر الیونسكو أن الفجوة التمویلیة لتوفیر التعلیم 7
).لتعلیملنفاق الرسمي المساعدات اإل/OECD DAC(التي تقدمھا الجھات المانحة الرسمیة وسنویا دوالرملیار2.3ايمستوى الحاليالأربعة أضعاف بأكثر أي . 2030و
".تعلم مدى الحیاة للجمیعنحو جودة التعلیم الشامل والعادل وال: عملالإعالن إنتشون وإطار . 2030التعلیم عام ) "2015(.الیونسكو وآخرون8
practice-rights-education.org/page/using-to-http://www.right:انظر على سبیل المثال9
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.اآلن ھو الوقت المناسب لالستثمار في التعلیمأنمعا لنقولتوحید قوتنانحن بحاجة إلى .ھذا ھو الوقت المناسب للتجمع والتعبئة حول تمویل التعلیم

الھدف والغایات–؟كیف یتحقق النجاح:األھداف.2

:aim/الھدف
، وضمان إنفاق التمویل على 2030من أھداف التنمیة المستدامة بحلول عام 4التزامات من الحكومات والجھات المانحة الدولیة لزیادة التمویل للتعلیم نحو المستویات المطلوبة لتحقیق الھدف الحصول على

.النوعينحو منصف وفعال لضمان الحق في التعلیم المجاني و

:Objectves/الغایات
من أھداف 4وتعكس المؤشرات التالیة رؤیة الحملة، استنادا إلى التمویل الالزم لتحقیق الھدف .شركاء الحملة أھدافا وطنیة وأھدافا تمویلیة أكثر تحدیدا، لتعكس ما یمكن تحقیقھ في سیاقھم السیاسيسیضع [

.]2030التنمیة المستدامة بحلول عام 
:ما یليومحاسبتھم علىمختلف الجھات الفاعلة قیام ونناصر ونتتبعسوف ندافعو

:التمویل المحلي.1
تعلیم من أجل تقدیم تعھدات تمویلیة أفضل وحكومة في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الشریحة الدنیا من الدخل المتوسط 35ربط، ندعو ما ال یقل عن أداة تجدید الشراكة العالمیة للتعلیم كالباستخدام 

:، وسن سیاسات أو تشریعات تجاه واحد أو أكثر مما یلي 18- 2017خالل األعواملمواطنیھا في الفترةأفضل

 10من الناتج المحلي اإلجمالي%6و- 2020من إجمالي اإلنفاق الحكومي على التعلیم بحلول عام %20نحوبلزیادة اإلنفاق على التعلیموقابلة للقیاس ذات مصداقیةتقدیم تعھدات.
التھربمكافحة على سبیل المثال من خالل إنھاء الحوافز الضریبیة الضارة، (ضریبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي ك%20یقل عن بما التدریجیةبطرقتوسیع القاعدة الضریبیة

).، ورفع الضرائب مخصصة ألغراض محددة، وإصالح الضرائب الرجعیة، وتعزیز إصالحات النظم الضریبیةالضریبي
 بما في ذلك من خالل المیزانیات التحویلیة (طرق تركز على زیادة رأس المال ودعم الفئات األكثر تھمیشا بمن موارد التعلیم 11حساسة واإلنفاقللمخصصات الاألولویةإعطاء

).الجندریة
12في تعھداتھمتمویل التعلیم، وتقدیم تقاریر سنویة عن التقدم بشأنالبیاناتوتحسینقويتعھدلأساسخط ضمان.
 تتبع المیزانیات ومراقبة من اإلنفاق على التعلیم من خالل جعل میزانیات التعلیم أكثر انفتاحا وشفافیة، وتمكین الجھات الفاعلة في المجتمع المدني وغیرھم على تدقیقالتمكین بااللتزام

.وفضح الفسادمكافحةاإلنفاق واألداء وسوء االستخدام وبالتالي 

en.pdf-action-for-framework-http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/incheonانظر".نحو جودة التعلیم الشامل والعادل والتعلم مدى الحیاة للجمیع: عملالإعالن إنتشون وإطار . 2030التعلیم عام ) "2015(.الیونسكو وآخرون10
.األموال بشكل فعالوإنفاقفي كثیر من السیاقات ھناك حاجة ملحة أیضا إلى إصالح أو إعادة بناء قدرات اإلدارة المالیة العامة من أجل ضمان تخصیصوندرك أنھ 11
. وزارة التربیة، وذلك من خالل مجموعة التعلیم المحلیة/ عبر وزارة المالیة الشراكة العالمیة للتعلیمإلى اتقدیمھسیتم 12
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لدعوةلدعم منظمات المجتمع المدني إرشادات عملیة"مسائل تمویل"الحملة العالمیة للتعلیممجموعة أدواتتقدم .لخط األساس الحالي لمیزانیات التعلیم الوطنیة في بلدان الجنوب العالمي)د(انظر الملحق 
ذات مصداقیة بتصمیم مطالب خاصة الحملة العالمیة للتعلیمفيتحالفعضو سیقوم كل.13على جمیع المستویاتوالتدقیقالجندر/ لإلنصافوالحساسیةالمیزانیات،وحجماإلنفاق،حصةحكوماتھا لزیادة

تعھدات مالیة جدیدة من البلدان للحصول على موافقات منحة / التزاماتوھناك حالة خاصة اللتماس .بلدھمفي فرصالوالسیاسي واسع، والتكیف مع السیاق التمشیا مع ھذا تأطیر ةوواقعیة ولكن طموح
.ویل الشراكة العالمیةأحد متطلبات نموذج تمكعلى التعلیم أو زیادتھ اإلنفاقتوقع الحفاظ على یحیث - 2017الشراكة العالمیة من أجل التعلیم في عام 

:المساعدات الثنائیة والمتعددة األطراف للتعلیم.2
:ندعو المانحین الثنائیین ومتعددي األطراف إلى االلتزام بما یلي

حالیا(%15إلى في التعلیمالرسمیةالمساعدة اإلنمائیة حصةوزیادة)الھدف العالمي/%0.7لتصل إلى (من الناتج المحلي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائیة الرسمیة مزیادة حصتھ
.14اإلفراج عن موارد إضافیة جدیدة للتعلیم- ) %10المتوسط 

خالل قنوات متعددة األطرافمنالتعلیممساعداتمنعلى األقل%30تخصیص.
لشراكة العالمیة لسنویاملیار دوالر أمریكي2بتحقیقالتزامھم إلى شارة اإل، و2020الراھنة حتى عام اإلستراتیجیةلفترة لالشراكة العالمیة للتعلیمالمالیة إلىمزیادة مساھمتھ

.فصاعدا2020اعتبارا من عام للتعلیم
نتظر یالتعلیم ال یمكن أن "لـ تعھداتاللتعلیم في حاالت الطوارئ بما في ذلك زیادة لالمالیة مزیادة مساھمتھ)ECW(2016بین عامي ملیار دوالر3.85مجموعھمایتلقىأنلضمان
.الشراكة العالمیة للتعلیمتماما مع ECWWینسجم وأن .تمویل إضافي للتعلیمبECWوالذي تعھد للـ 2020.15و
وینبغي أن یشمل ذلك .التعلیمقطاع لالوطنیة خطط الالتعلیمیة، ومواءمة عملھا في دعم اتعلى البلدان التي ھي بأمس الحاجة إلیھا، والتركیز على الحد من التفاوتتركیز مساعداتھا

، والفتیات، واألطفال الذین شردوا قسرا ذوي االعاقةمثل زیادة التركیز على التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة، واألطفال - مساھمات أكبر في الجھود التي تصل إلى أكثر الفئات حرمانا وتھمیشا 
.بسبب األزمات

اإلجراء الدولي.3

والمنتدى السیاسي رفیع من خالل تمویل التنمیة والرفیع المستوى (واإلنفاق على التعلیم بطریقة تدریجیة ومستدامة ھناك حاجة ملحة للجھود الدولیة لتوسیع القاعدة الضریبیة المحلیةالنامیةلدعم البلدان 
:وأن تكونإلى إنشاء ھیئة حكومیة دولیة جدیدة معنیة بالضرائب وإننا نشارك في الدعوة .عالمیة إصالح نظم الضرائبلتعزیز)G7 / G20وSDG/ المستوى 

؛)في الوقت الحاضر القواعد الضریبیةوضعتالتيولیس فقط نادي الدول الغنیة في منظمة التعاون والتنمیة(شاملة على مستوى العالم
تتمتع بالتمكین الكامل والموارد الكافیة؛

.أیدوأكشنالدولیة للتربیة ، أنتجت بالتعاون مع "التمویل المحلي للتعلیمحولمجموعة أدوات : مسائل التمویل"، )2016(الحملة العالمیة للتعلیم 13
.23ص التعلیم،حسب التوصیة الواردة في تقریر لجنة 14
التعلیم ال یمكن أن "مكن یأن وتحقیق ھذه األرقام من شأنھ. 2020ملیار دوالر في عام 1.5و.2019في ملیار دوالر.2018ملیون في عام 2017.689ملیون في عام 2016.383ملیون في عام 153): بالدوالر األمریكي(تعبئة الموارد ھي ل" نتظریالتعلیم ال یمكن أن "أھداف 15
).نفسھ"نتظریالتعلیم ال یمكن أن "على أساس توقعات فریق (2020ملیون في عام 13.6و.2019في ملیون2018.9.52عام ملیون2017.6.12ملیون في عام 2016.3.4عام ملیون طفل 1.36لدعم "نتظری
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قواعد الضرائب العالمیة بما في ذلك تجنب الضرائب؛تكلیف بوضع وإنفاذ ذات صالحیات و

وااللتزام بالشفافیة الضریبیة، والتقاریر العامة لكل بلد على حدة والسجالت العامة للملكیة المفیدة؛

دعم األشكال التقدمیة للضرائب العالمیة للمساعدة في تمویل جمیع أھداف التنمیة المستدامة.

.كل بلدلالتمویل مطالب البدء في استكماللكي نتمكن من لمعلومات األساسیة والجداول اللحصول على مالحق الانظر 

"لعملالدعوة ل"مقترح: الحملة.3
موجز للتغییرات الكبیرة التي نرغب في رؤیتھا ویرد أدناه عرض ."لعملللدعوة ل"تأیید حملة شاملة بلتحقیق األھداف والغایات معا، ستطلب الحملة العالمیة للتعلیم من أعضائھا والمنظمات األخرى المھتمة 

:منظمتكمأن ف، "لعمللالدعوة "من خالل تأیید و.في األمم المتحدة2019من أھداف التنمیة المستدامة في عام 4، وذلك في الفترة التي تسبق استعراض الھدف 2018و2017في عامي 

من أھداف التنمیة المستدامة 4العالم على الطریق الصحیح لتحقیق الھدف لوضعباعتبارھا الرؤیة الشاملة لما ھو مطلوب لتحویل تمویل التعلیم "لعملللدعوة ل"في وترىالغایاتدعم ت
؛2030بحلول عام 

 للدعوة "ركاء منظمات المجتمع المدني الذین یؤیدون تم تقدیمھ كأداة للتواصل الجماعي والدعوة لجمیع شی" لعملللدعوة ل"في عرض إنفوغرافي مأو شعارك/ ومنظمتكماسم وضع
؛"لعملل
بالمساعدة بشكل استباقي في تقدیم واحد على األقل من الطلبات؛االلتزام
؛كضرورة ملحةمعنیة عاون مع شركاء منظمات المجتمع المدني األخرى الالتبشأن تمویل التعلیم، وتكمفي أعمال دعو"لعملللدعوة ل"اإلشارة إلى وجھود الستخدامالذل ب
 االجتماعیة للدعوة لتمویل التعلیم، ستستخدم اإلعالمعند استخدام وسائل#EducationNowتقوم بھا منظمتكملحمالت التيآخر لتاغالھاشتاج جنبا إلى جنب مع أي ھاش.

ھاشتاغ بدال EducationNow#إلى استخدام عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء أو ونستحتاجم، أو أنكمالقیام بحمالت استباقیة والدعوة لدعم جمیع الطلبات في دعوتكموال یعني ذلك أنھ یتعین علیك
تمویل التعلیم كجزء من بشأنمن القیام بالدعوة والحملة وا لن تتمكنممشتركة، أو أنكلحمالتجھود أیةبتوفیر موارد مجمعة اتلتزمومن المتوقع أن ھیعني أنالكما أنھ .تكمالحالیة أو منتجات دعوكممن حمالت

لقادة السیاسیین المقدمة لطلبات، وذلك من أجل زیادة التوافق بین "لعملللدعوة ل"من الطلبات والرسائل في واأن تستفیدمبالدعوة الفردیة والحمالت فإننا نطلب منكونتقوممومع ذلك، إذا كنت.التحالفعمل 
خالل " لعمللدعوة - !التعلیم اآلن"نحن نھدف إلى إطالق .مفیداذلكمن منظمات المجتمع المدني، وأن تبذل جھودا للتعاون مع منظمات المجتمع المدني األخرى المشاركة في ھذا العمل حیث یكون

.مایو/أیارفي في كمبودیا CCNGOللجمیعلتعلیمانلحكومیة بشأاغیر ت لجماعیة للمنظماورة المشااأو في اجتماع) قتالوإذا سمح (أبریل /نیسانلبنك الدولي في لاجتماعات الربیع 
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لعمللدعوة -!التعلیم اآلن
وفرص التعلم مدى الحیاة للجمیع بحلول عام والنوعي زیادة تمویل التعلیم اآلن، فإننا لن تقترب من تحقیق التعلیم الشامل والعادل وبوتیرة عالیة علىعلى وجھ السرعة ما لم نعمل و

2030.
وضمان استخدام الموارد لتحسین الفعالیة والكفاءة واإلنصاف في النظم والنوعيوالمجتمع الدولي لجعل ھذا التغییر خطوة في التمویل اآلن لتقدیم التعلیم المجاني والشامل ندعو الحكومات

:ما یلياألطراف ذات العالقة مسؤولیة ولتحقیق ذلك، ھناك حاجة إلى مجموعة اإلجراءات التالیة وسنحمل جمیع .التعلیمیة العامة

على األقل من المیزانیات%20(، وزیادة حصة اإلنفاق على التعلیم )من الناتج المحلي اإلجمالي%20على األقل (توسیع القاعدة الضریبیة المحلیة :البلدان النامیة( ،
.بشكل حساس لتحسین فعالیة وكفاءة ومساواة نظم التعلیم العاموإنفاقھا المواردتدقیقمن الناتج المحلي اإلجمالي تنفق على التعلیم، وضمان%6تتقدم إلى وأن 

من مساعداتھا التعلیمیة لدعم الجھود المتعددة %30ال یقل عن وااللتزام بما، )الھدف العالمي%0.7نحو (زیادة المساعدة اإلنمائیة الرسمیة :الثنائیةالجھات المانحة
.أنھا تدعم البلدان والسكان األشد احتیاجاوضمان، )"نتظریالتعلیم ال یمكن أن "والشراكة العالمیة للتعلیممثل (األطراف 

وطنیة وضع وتنفیذ خطط لفعالیة المساعدات لدعم البلدان الضمان بما یتماشى مع المبادئ التوجیھیة المنسق والمنسجم التمویل توفیر :األطرافالمتعددةالمؤسسات
:وخطط االستجابة للطوارئ، عن طریقالتعلیمقطاع لعالیة الجودة 

o للبلدان ذات لتمویل لتوفیر منحة مجمعة 2020ملیار دوالر سنویا بحلول عام 2إلى لشراكة العالمیة للتعلیملالتمویل رفع مستوى:لتعلیملالشراكة العالمیة
واالستفادة من التمویل اإلضافي بالنسبة للبلدان األشد خطورة في الوصول التعلیمقطاع لقویة وطنیة المتوسط لتطویر وتنفیذ خطط أدنى الدخل المنخفض و

.من أھداف التنمیة المستدامة4إلى الھدف 

o للتعلیم في حاالت الطوارئ"نتظریالتعلیم ال یمكن أن "صندوقECW: 2016ملیار دوالر بین عامي 3.85مجموعھ للصندوق بما تمویل الكامل
.لتعلیم في حاالت الطوارئوالكافي من حیث الحجم والنوع لعیالسروالتوفیرالشراكة العالمیة للتعلیم، وضمان التنسیق التام مع 2020و

وتمكینھ من ات على الصعید العالمي بین الحكومةشاملھیكلیةھناك حاجة إلى بذل جھود إضافیة لدعم اإلصالحات في النظم الضریبیة المحلیة ووضع :العمل الدولي
.العادلةالقواعد الضریبیة العالمیةلوضع وتطبیقالمواردحیث 

.2030بحلول عام SDG4على العالم على الطریق الصحیح نحو تحقیق ھي المنشودة لوضع وھذه المطالب مجتمعة

!حان الوقت للتعلیم اآلن.األمرھذاوتحقیقالتعلیم ھو الوقت المناسب لتحدید أولویات2017
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األھداف والتكتیكات والجدول الزمني: النھج االستراتیجي

وزراء وستھدف رؤساء الدول ووزراء المالیة، تأن مستوى عال من الطموح، و، والى تحتاج ھذه الحملة إلى مناصرة وحمالت منسقة على الصعید العالمي واإلقلیمي والوطني والمحلي
.في األمم المتحدةالمعنیة األمم المتحدة في نیویورك وغیرھا من مجاالت صنع القرار التنمیة الدولیة والتعلیم والبرلمانیین وبعثات

كأداة للتأثیر على المانحین من أجل تقدیم التزامات أكبر إلى ھا سیكون من المھم محاولة تأمین بعض التعھدات المبكرة، وخاصة فیما یتعلق بالموارد المحلیة من البلدان النامیة واستخدام
.وفي الوقت نفسھ، تسمیة البلدان التي تقوم بتحركات تراجعیة فیما یتعلق بالمیزانیات المحلیة.لتعلیملالشراكة العالمیة 

سنحتاج إلى إشراك بعض الشركاء الرئیسیین بما في ذلك:

 للتعلیم في أفریقیا وآسیا وأمریكا الالتینیة والمنطقة العربیة وأوروبا وأمریكا الشمالیة؛تحالفات أعضاء الحملة العالمیة
 بما في ذلك المدراء التنفیذیین(الدولیة األخرى والفاعلین الذین یوافقون علی الدعوة إلی العمل لحكومیةالمنظمات غیر امن الحملة العالمیة للتعلیم أعضاء منظمة.(
؛اتحادات المعلمین
الشباب الناشطون بما في ذلك منظمات الطالب والنقابات؛
وحركات العدالة الضریبیة؛
 الخالتعلیم مثل ماالال ومیشیل أوباما، وأنصاراألشخاص البارزین.

بما في ذلك تحدید صناع - الحملة بحیث تناسب تلك السیاقات بتصمیمالتحالفاتأن تقوم من المھم أن تكون ھناك تحالفات قویة على المستوى الوطني في البلدان المانحة والبلدان النامیة و
.لقیام بذلكاالقرار الوطنیین الرئیسیین الذین یمكن أن یتأثروا واستراتیجیات 

 منظمة خالل، من األولویةذات القضایا / ، ومنتدیات القیادة، والعملیات، وأن نضع التعلیم في صمیم حل المشاكل اإلقلیمیةالتحالفات بفعالیة مع االنخراطمن المھم جداANCEFA
.وتحدید ھیئات إقلیمیة مماثلة لجمیع المناطق.2063أفریقیا إستراتیجیةباستخدام تركیزھا على تعظیم الدیمغرافیة كجزء من - األفریقياالتحادوغیرھا، مع 

 مناصرة أیضا أن نحاول زیادة الدعوة إلى علینا ) ، والتعبئة العامةاإلعالمالضغط المباشر، ووسائل (وفي حین یمكن للمجتمع المدني استخدام وسائل التأثیر من أجل تطبیق الضغط
.جلب اآلخرینلس أموالھا السیاسیة تنفق بعض رؤووأن ھذه الخطة، لمناصرة حكومات قویة 4- 3دفعإلى أقصى حد ممكن، أي الحكومة - الحكومة

:ولذلك سیكون ھناك ثالثة فروع للنھج االستراتیجي

حیثما (الشمالیة تحالفات الحملة العالمیة للتعلیمبدعم من و/ بقیادةالصعید الوطني في البلدان المانحة المستھدفة، علىات االستراتیجیات الفردیة التي تھدف إلى النشاط:الجھات المانحة.1
.والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة) أمكن ذلك
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الصعید الوطني في البلدان النامیة، بقیادة تحالفات أعضاء الحملة العالمیة للتعلیم وبدعم من التحالفات اإلقلیمیة ات علىاالستراتیجیات الفردیة التي تھدف إلى النشاط:البلدان النامیة.2
.لدیھم القدرة والوجودما توفرتالدولیة والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة حیثة للتعلیمالحملة العالمیواألمانة 

األعضاء في الحملة العالمیة للتعلیم، بما التحالفاتاألمر وستتولى ھذا ،مالیةوزراء / الدولرؤساء التي تستھدفالعالمیة األحداث والفعالیات في جمیع اتمدعما ببعض النشاط:عالمیا.3
.المنظمات غیر الحكومیة الدولیةفي ذلك 

المستھدفین. أ

:الجھات المانحة

الیابان، وأسترالیا، إیطالیا، )النرویج، الدنمارك، والسوید(المملكة المتحدة، االتحاد األوروبي، الوالیات المتحدة األمریكیة، كندا، ألمانیا، فرنسا، الشمال : المستوى األول.
ھولندا، فنلندا، ایرلندا، لوكسمبورغ، بلجیكا، كوریا، اسبانیا، سویسرا: آخرون.

:الدول النامیة

 من ھؤالء، 35ال یقل عن لى ماعسنسعى للتأثیر.بلدا والبلدان التي توجد فیھا تحالفات قویة ونشطة من أعضاء الحملة العالمیة للتعلیم65جمیع الشركاء في البلدان النامیة البالغ عددھم
].القائمةھذهلتحدید العمل جار[تركیز دولأو ین محتملكأنصار بلدا على النحو المحدد 15لـوإعطاء اھتمام خاص 

التكتیكات. ب

.إلى قسمین2017سنقسم عملنا عام 
:یولیو/تموز- فبرایر/شباط

 لوضع مصممات مصممة خصیصا لكل مانح وكل بلد نام نستھدفھ وضمان وجود استراتیجیات وطنیة واضحة وقویة للدعوة على مستوى العمل الالزمة القیام باألعمال التحضیریة
.والحمالت في كل من تلك البلدان المستھدفة

 2019الضغط حتى عام بستمر نكبیرة، على الرغم من أننا سعام تحقیق انفراجة 2017تزامات لجعل لوتأمین اال2017البدء في حملة لقادة العالم لتحدید أولویات تمویل التعلیم في عام
).4/عندما سیتم استعراض التقدم المحرز في التنمیة المستدامة(
 2030لتعلیملواالجتماعات الوزاریة اللجنة التوجیھیة ووالجمعیة العامة لألمم المتحدةرفیع المستوىالمنتدى السیاسي استخدام فرص مجموعة السبعة ومجموعة العشرین، وكذلك

.من أھداف التنمیة المستدامة4/للحدیث عن ما ھو مطلوب من حیث تمویل التعلیم لتحقیق الھدف
 من أھداف التنمیة 4عن الھدف الذي یركز على المساءلة(تحدید البلدان النامیة حیث یمكننا البدء في العمل في وقت مبكر خالل أو بعد وقت قصیر من أسبوع العمل العالمي للتعلیم

.18- 2017لتعزیز مستویات عالیة من الطموح بشأن التمویل في ) المستدامة
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:ولتحقیق ذلك، سنضطلع باألنشطة التالیة

 أبریل/ نیسان - مارس /آذار(حملتنا الشاملة وإبراز مطالبقضیة تمویل التعلیم لطرحتطویر حملة إبداعیة جماعیة ومواد تواصل.(
فصاعدامارس /آذار(حملة ال/ الدعوة وإستراتیجیةتمویل التعلیم بوضع تصمیم خاص لمطالب وطني تحالفكل وم یق.(
اجتماعات في تأثیر الG7وG20 أبریل/ نیسان ومارس /آذارشیربا واالجتماعات التحضیریة األخرى في.
االنخراط مع لجنة التعلیم حول كیفیة معالجة جمیع شواغلنا.
مطالب لبناء الزخم وإعطاء صورة أولیة ل) الذي سیركز على المساءلة عن تحقیق الھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة(نیسان / أسبوع العمل العالمي للتعلیم في أبریل ستخدم ا

).في البلدان النامیة والمانحة(لتمویل األساسي 
 للجمیعلتعلیمانلحكومیة بشأاغیر ت لجماعیة للمنظماورة المشاادني المشاركة في اجتماع لجھات الفاعلة في المجتمع الملعقد اجتماع تخطیط وتعبئةCCNGO مایو/أیار في كمبودیا في

.في اجتماع مجلس إدارتھا ھناكالحملة العالمیة للتعلیموتطویر المزید من ملكیة مجلس 
 استخدامG7 2018كندا لتحدید أولویات التعلیم في مجموعة السبعة في عام في أھمیة التعلیم، وبشأنمایو لتأمین اللغة وااللتزامات اإلیجابیة /أیارفي إیطالیا في شھر.
 ھذه الدعوة بمطاللتقدیم ودفع تحدة ألمم الملالذي عقد في تحالف مع رئیس للجمعیة العامةویونیو، /حزیرانفي 2030لتعلیم عام لاستخدام حدث التعلیم رفیع المستوى للجنة التوجیھیة

.للعمل
 تضمن التزامات جدیدة بشأن زیادة المیزانیات المحلیة للتعلیم؛ یالذيمیثاق البلدان األفریقیةتعلن عن ) یونیو/حزیران(قمة أفریقیا .) أ): یولیو/تموز(مجموعة الدول العشرین في ألمانیا

.2018للتعلیم كجزء من رئاستھا لمجموعة العشرین لعام األولویةبإعطاء األرجنتینتلتزم .لتمویل التعلیماألولویةتعطي مجموعة العشرین رسمیا .) ب
دة في لجنة التعلیم والجمعیة یونیو، البلدان الرائ/ ي حزیران االستفادة من منتدى تنمیة التعلیم في أفریقیا، المنتدى اإلقلیمي الرابع للتنمیة المستدامة في شرق أفریقیا، قمة االتحاد األفریقي ف

.تعھدات البلدان النامیة في وقت مبكر/ التزاماتسبتمبر لضمان / أیلولالعامة لألمم المتحدة في

Q1/الربع األولأو2017عام من Q4/الربع الرابعفيللتعلیملشراكة العالمیة لنستھدف، واالستفادة من قمة التجدید التيالنامیةوالمانحة البلدان جمیع تسلیم استراتیجیات في :دیسمبر/أیلول- أغسطس/آب
:ولتحقیق ذلك، سنقوم بما یلي.حاسمة لتأمین التعھدات، كلحظات 2018من عام 

 ا لدعم الدعوة الوطنیةعبر شبكاتنوتبادل المعلومات طلبات واضحة وقویة واستراتیجیات قائمة ة في الحملة العالمیة للتعلیم تحالفات الوطنییكون لدى الضمان أن.
االستفادة من اجتماعات وزارة التعلیم اإلقلیمیة كنقاط رئیسیة للدعوة
 2017نوفمبر /تشرین الثانيبشأن التعلیم في 2018وإطالق تقریر التنمیة العالمي ) أكتوبر/تشرین األول(االستفادة من االجتماعات السنویة للجمعیة العامة لألمم المتحدة والبنك الدولي

.عالمیة رئیسیةكلحظات 
 اللتزاماتلتثبیت الشراكة العالمیة باعتبارھا اللحظة الرئیسیة لتجدید الاالستفادة من قمة.
2017في وقت الحق بناء على التعلم من 2018لعامخطط لوسیتم وضع

الجدول الزمني. جـ
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العالمیة للتعلیمالشراكة اجتماع مجلس - مارس /آذار1- 28:فبرایر/شباط.
لـحملة الفقر- مارس /آذار8:مارس/آذارONEللـالفریق العامل- مارس/آذار16- 14.لجنة وضع المرأة في نیویورك- مارس /آذار13مع التركیز التعلیم؛G20.15 -

لذوي اإلنصاف والمساواةحساب تكالیف لIDDCتقریر مارس/آذار/22–مارس /آذار21- 20- شیربا G7اجتماع .لرابطة تطویر التعلیم في أفریقیاثالثياالجتماع ال–مارس/آذار17
G20اجتماع - مارس/آذار24- 23.اإلنصاف والمساواة لذوي االحتیاجات الخاصة واألطفالحساب تكالیف لIDDCقریر كبار المدیرین التنفیذیین اجتماع و،واألطفالاالحتیاجات الخاصة 

.ألمانیا مع الصحافة والبرلمانیین/الحملة العالمیة للتعلیمأحداث - مارس /آذار30- 29.شیربا
اجتماعات الربیع للبنك الدولي واجتماع وزراء مالیة - ابریل/نیسان17؛)سیتم تأكیده الحقا(منتدى إقلیمي شرق أفریقیا :أبریل/نیسانG20.23 -29أسبوع العمل - ابریل/نیسان

.الشراكة العالمیة للتعلیمفيیجابیة اإلاتدفع لإلشار- النرویج میزانیة - ابریل/نیسان26.الحملة العالمیة للتعلیمالعالمي للتعلیم 
للجمیعلتعلیمانلحكومیة بشأاغیر ت لجماعیة للمنظماورة المشاااجتماع - مایو/أیار9- 8.)نتظریالتعلیم ال یمكن أن "األولى إلطالق الذكرى السنویة :مایو/أیارCCNGOفي كمبودیا

).مایو/أیار25على األرجح (التعلیم بشأن وتقریر المساءلة - إیطالیا في G7قادة قمة مایو/أیار27- 26
قمة المستوى المعني بالتنمیة المستدامة؛المنتدى السیاسي الرفیع - یویورك نیونیو/حزیران9- 5أوتاوا،،الشراكة العالمیة للتعلیماجتماع المجلس - یونیو/حزیران7- 5:یونیو/حزیران

المملكة المتحدة مع التركیز على في لعمل اصدیقي في أسبوع رسلأحملة - یونیو/حزیران16- 12أفریقیا؛BMZخطة مارشال ل،أفریقیاقمة G20–یونیو/حزیران13-12،األفریقياالتحاد
رئیس الجمعیة العامة - یونیو/حزیران24؛2030التوجیھیة التعلیم اللجنةاجتماع- یونیو/حزیران22- 21.الیوم العالمي لالجئین- یونیو/حزیران20- 21.شراكة العالمیة للتعلیمللالتجدید

.نیویوركالحدث الرفیع المستوى حول تمویل التعلیم،
حفل المواطن - یولیو/تموز6.یولیو/تموزفي أوائل لشراكة العالمیة للتعلیملتجدید البشأنالحدث البرلماني مع جولیا جیالرد ، المملكة المتحدةفي الحملة العالمیة للتعلیم:یولیو/تموز

.یوم مالال- یولیو /تموز12.المستوىالمنتدى السیاسي الرفیع- یولیو /تموز19- 10؛ألمانیا- 20ـاجتماع مجموعة ال- یولیو/تموز8- 7في ألمانیا؛G20ـالعالمي ل
یوم العالمي للعمل اإلنسانيال- أغسطس/آب/19:أغسطس/آب.
مھرجان والالجمعیة العامة لألمم المتحدة.ألمانیا االنتخابات العامة- سبتمبر/أیلول23.النرویج االنتخابات العامة- سبتمبر/أیلول11؛المیزانیةحولفرصة في فرنسا :سبتمبر/أیلول

.لمواطن العالميوالعشرون لالثالث 
أكتوبر/لتشرین األو27- 25االجتماعات السنویة للبنك الدولي؛.الیوم العالمي للمعلم- أكتوبر/لتشرین األو5:أكتوبر/تشرین األولCONFINTEA + 6في كوریا الجنوبیة.
التعلیمبشأن2018يتقریر التنمیة العالمإطالق :نوفمبر/تشرین الثاني
الرابعالربع/Q42017الربع األولأو/Q12018 - سیتم تأكیده الحقا(لشراكة العالمیة للتعلیملقمة التجدید.(
2017لتطویرھا بناء على استعراض التقدم المحرز في عام 2018خطط

طرق العمل.5
ذلك یعني ولن ،تفتح أبوابھا أمام اآلخرین الذین یدعمون الدعوة العامة للعملسعلى حركة الحملة العالمیة للتعلیم، ولكنھا وستستندخفیفة اللمسة وحملة الھذه الحملة حملة تحالف على شكل أسطول ستكون 

فاألمر یتعلق باألساس .ن واألطفال ذوي اإلعاقةبشأن قضایا مثل الفتیات والالجئی2017المنظمات مرونة في االستمرار في تنفیذ حمالتھا التعلیمیة الخاصة في عام ، حیث ستمنح اإلفراط في تنسیق األنشطة
التحالفات الوطنیة للحملة العالمیة للتعلیم ھي الجھات و.لیرتقوا الى مستوى االلتزاماتتمویل التعلیم، ونزید الضغط على القادة السیاسیین حولبجمعنا معا حول الرسائل المشتركة حتى نتكلم بصوت واحد 

أو صانع سیاسة دون التنسیق مع عضو الحملة أجنبیة لن یقوم أي ممثل باالتصال بأي حكومة ، وعلى المستوى الوطنيواألنشطةذ ھذه الحملة، وسیتم تحدید المواقف والتكتیكات الفاعلة الرئیسیة في تنفی
الحملة العالمیة للتعلیم الحالیة، دعم تبادل المعلومات وبعض األنشطة الجماعیة على المستوى العالمي، سنقوم بإنشاء قائمة مخصصة للبرید اإللكتروني واالستفادة من ھیاكلول.العالمیة للتعلیم في البلد المعني

المنظماتوستكون ھذه القائمة البریدیة شاملة لضمان حصول جمیع .في مجلس الشراكة العالمیة للتعلیماإلقلیمیة، فضال عن الدوائر االنتخابیة الثالث التابعة لمنظمات المجتمع المدنيوالتحالفاتمثل المجلس 
لمستوى والجمعیة رفیع اوالمنتدىمجموعة السبعة ومجموعة العشرین اجتماعات وسوف نتأكد من جدولة مكالمات محددة قبل اللحظات الرئیسیة مثل .المشاركة في ھذه الحملة على فرص متساویة للمشاركة
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منظمات المجتمع رسائل طخطمركز التنسیق وجود مجموعة واضحة من سیضمن العالمیة للتعلیم، وأن یتم تحدید نقاط االتصال الرئیسیة لكل من تلك اللحظات، وللشراكة تجدیدوالالعامة لألمم المتحدة 
.حمالتھملالمستوى العالمي ودعم التحالفات التي تكافح من أجل الموارد على أیضا تأمین موارد إضافیة لدعم النشاط الجماعي سنحاولو.المدني لكیفیة تأثیرنا على تلك الفرص

المخاطر والتخفیف من حدتھا/ العالقةالقضایا .6
التخفیفأو المخاطرالعالقةالقضیة 

.األمرللتأثیر على ھذاالشراكة العالمیة للتعلیماالنخراط مع أطرح المقترحات وداوم على العالمیة للتعلیمللشراكةلتجدید لالراعي /لدى المضیفعدم وجود قرار 
نطاق الحملة

 الفعالیة والتمحیص/ اإلنصاف / بحملة على أكثر من مجرد حجم التمویل ولكن أیضا الحساسیة ضمان قیامنا
في اإلنفاقوالتدقیق

 غرضالھناك اتفاق مشترك وحیث یكوننطاق الحملة كثیرا والتركیز على القضایا عدم توسیع ضمان.
یتطلب تحقیق العدالة الضریبیة بعض القدرات اإلضافیة

في أدوات مسائل تمویل الحملة العالمیة للتعلیم واستخدام ھذا أیضا لتعزیز 4Ssإطاراستخدام
.القدرات في مجال القضایا الضریبیة

.التركیز على دفع الضرائب العادلة في البلدان التي یحققون فیھا أرباحا- القطاع الخاص
العمل مع لجنة التعلیم

 عن بعض الشواغل للتعلیم الحملة العالمیة ، أعربت هالترحیب ببعض عناصروتقریر اللجنة أثناء عملیة اإلطالق
والخصخصة، واقتراحھا المتعلق بالمیزانیة المتعددة الضرائب وتخفیف عبء الدیون ما یتعلق بفیمثل نقاط ضعف(الحرجة 
)األطراف

العدید من ھذه الشواغل األولیة حتى مع األخذ في االعتبار مرفق التمویل الدوليھناكال یزالIFF. وھناك
.تحفظات متواصلة بشأن التمویل القائم على الدین في مجال التعلیم وبشأن إیجاد بنیة موازیة

المجاالت تأیید تقریر لجنة بینما الترحیب بوضوح بعض التي تشیر إلىتجنب التصریحات
.فیھ

مرفق التمویل ولجنة التعلیم حولالحملة العالمیة للتعلیمالدخول في حوار منفصل بین مجلس 
).IFF(الدولي 

الطموح والموارد

تجدید الموارد العالمیة القدیمة التي یدیر نفس حملة القطاع أن خطر أن طموحنا لیس مرتفعا بما فیھ الكفایة، و
.كانت تدیرھا في الماضي

المدیرین انخراطالمھم .على كل منظمة أن تكون واضحة بشأن أولویاتھا في تمویل التعلیم وما تقدمھ للحملة
.التنفیذیین

 من شكلیةاماتالتزانتزاع فقط لیس و–) والضعف(تحتاج إلى رسم خریطة وفھم أین تمتلك المنظمات نقاط القوة
حول من واضحة للحملة لكل ھدف، مع األنشطة المخطط لھا والوضوح إستراتیجیةحتاج إلى ن.منظمات المجتمع المدني

وتكتیكات إستراتیجیةوأن نمتلكستھدف رؤساء الدول نمستوى وأن النحن بحاجة إلى رفع 
في اجتماع الشراكة العالمیة للتعلیمبما في ذلك تحدي - المنشودذكیة لتعبئة وتأمین التغییر

كحلفاء DCP/الشراكة مع البلدان النامیةعنفبرایر وإشراك ممثلین/شباطالمجلس في أواخر 
.أكثر طموحالتجدید 



12

.سیقوم بماذا
التفاعل مع الجمھور والسیاسیین بطریقة یفھمونھا و- شرح سبب انخفاض تمویل التعلیم الوضوح بشأن المطالب و

.ارؤساء الدول یومیتقلق وتبین أن االستثمار في التعلیم ھو المفتاح لحل المشاكل الرئیسیة التي 
 المنظمات غیر الحكومیة الدولیة لدیھا قضایا -إشراك نقابات المعلمین ومنظمات المجتمع المدني الوطنیة

، ھل تمثل حقا أصوات المواطنین؟من یمثلونھا- المساءلة 
سواء مع المانحین في - لحظة التعھد المبكر ومن ثم متابعة لحظة التعھد خاللحتاج إلى عمل ناجح وسریع ن

.االتحاد األفریقي أو عمل اللجنةحدثأو الشركاء من البلدان النامیة عن طریق / ومجموعة العشرین
وما یمكن للمنظمات أن تقول الذي ندفع ألجلھ جمیعا مستویات من الرسائل والمشاركة لمعرفة ما الى حتاج ن /

.الحملةبتفعل بشكل منفصل دون اإلضرار 

متابعة التعھدات التي تمت في تجدید الموارد/ طول الحملة 

 3في حاجة إلى خطة لمدة - الشاملة السلةالمساعدات العالمیة للتعلیم في انخفاض، لذلك نحن بحاجة إلى زیادة
على سبیل -حتاج أیضا إلى االستفادة القصوى من الفرص الوطنیة عندما تنشأ ن.واحدةسنةلسنوات للقیام بذلك، ولیس 

.ائیة الجدیدة في الوقت الراھنتطویر سیاساتھا اإلنمباالسوید وفرنستقوم المثال 
وأیضا محاولة واستخدام ھذه الفرصة لتعزیز - لتعلیم لكمحفز، ولیس السنة الوحیدة عندما 2017عام النظر ل /

.على األقل2018لعمل عام لعامل وك- 2017ما بعد عام األمر الىبناء تحالفات وطنیة قویة تأخذ ھذا 
 لتزامات والدعوات إلى العمل من قبل قادة العالم، ولكن ال نرى أي زیادة سنسمع العدید من االبأننا المخاطر

.ال ینفق على نحو عادلھأو تأمین المزید من المال، ولكن/ وحقیقیة في تمویل التعلیم
 ولكن على ) أي الشراكة العالمیة من أجل التعلیم(األطراف المخاطر التي نراھا تزداد في المعونات المتعددة

).المالالمزید من من وعاء إلى آخر، ولیس األموالأي مجرد نقل (على المساعدات الثنائیةاإلنفاقحساب 

بدال من أن یكون ) المانحین والنامیة(استھدافا للبلدان المستھدفة أكثرالحملة تكون ویجب أن 
حتىتخصیص موارد لمتابعة التعھدات .لھا الكثیر من النشاط العام الذي یستھدف الجمیع

السعي إلى الحصول على دعم على المدى الطویل عن طریق إدراج تمویل التعلیم . 2018
نحن بحاجة إلى تركیز قوي على .في البلدان المستھدفةالسیاسات الرئیسیةوثائقالشامل في

أكثر، تمویل بأننا نطالب لیس فقط أن نكون واضحین في .اإلنصاف في كل ما نتواصل معھ
.ولكن أفضل

للشراكة العالمیة للتعلیمعدم وجود ھدف 

 بالسرعة نحتاج إلى ھذا البرنامج- لتعلیم ھو قضیة لإن عدم وجود ھدف شامل للتمویل من أجل الشراكة العالمیة
.من أجل التخطیط والتعبئةالممكنة

واأن یكون) وخاصة الجھات المانحة(الشراكة العالمیة للتعلیمالحاجة إلى التأثیر على مجلس 
وخاصة بالنسبة الجتماع أوتاوا في - األمرفعالة لھذاإستراتیجیةمن حیث وضعینطموح

یونیو/حزیران
"ECW/التعلیم ال یمكن أن ینتظر"التحدیات والفرص في استضافة 

 ال یمكن أن تذھب إلى الجھات المانحة -إشكالیة ھي قضیة" نتظریالتعلیم ال یمكن أن "عدم وضوح استضافة
.2017تمویل التعلیم المختلفة في عام من مطالب أو أكثر باثنین 
التعلیم في الحاالت الطارئةو"نتظریالتعلیم ال یمكن أن "حتاج إلى التأكد من ن/EIE بمطالب ، وأن نخرج تتداخلال

ھيوماككلالستثمار في التعلیم لھو مطلوب أي ما -"نتظریالتعلیم ال یمكن أن "والشراكة العالمیة للتعلیمتضم منسقة 

التواریخ الرئیسیة ومواءمة حول 2017لعام "نتظریالتعلیم ال یمكن أن "حقق مع التیجب 
حتاج إلى طرح موقف واضح جدا على ضرورة المواءمة، بما في ذلك حل ن.االنشطھ

وھذا یحتاج إلى أن یكون - وقت ممكن أسرعفي الشراكة العالمیة للتعلیمقضیةاستضافة 
."نتظریالتعلیم ال یمكن أن "حولمطالبنا جزءا من 
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.المنظمات/ نسبة لمختلف القطاعات الفرعیة ال
 وحدتنا ھي قوتنا- منظمات المجتمع المدنيتشظي وتفتت أصواتخطر.

ذوي االعاقةواألطفال ،أي الفتیات-معاییر نجاح محددة
على سبیل المثال، تعلیم الفتیات، ما لمجموعات معینة من األطفال؟یجب أن تتضمن الحملة معاییر نجاح أخرى محددة، مثل التقدمھل 

:ثالثة اقتراحات المحتملةھناك؟التي ندعو لھااألھداف / األھداف / ھي اإلجراءات 

ةمحلیالبرامج التمویل / ودعم بیان العمل من أجل تعلیم الفتیاتیمكن أن ندعو المزید من الدول إلى التوقیع على
ساعد في رفع الموارد المحلیة للمساھمة في یھذا یمكن أن و؟العدالةذات المستویات األعلى من عدم الفتیات في الدول لتعلیم 

.تمویل الشاملال

 التجدید لتعلیم حتى تتحقق من خالل لتمویل على رفعإذا كان التركیز عموما للمرحلة األولى (یمكننا داخلیا الدعوة
"نتظریالتعلیم ال یمكن أن "ولشراكة العالمیة للتعلیمل) 2017في عام "نتظریالتعلیم ال یمكن أن "والشراكة العالمیة للتعلیم

التمویل بشكل ستھدف یبحیث مساواة وإنصاف،استراتیجیات ووضع ) عامةالأو (من حیث الدعوة الجندریةأن یكون قویا 
.في أشد الحاجة إلیھاھممناسب للوصول إلى أولئك الذین

 المؤسسات / الخاصقطاعالأي -تمویل من اآلخرین التعلیم الفتیات بتمویل نقطة دخول جیدة للحصول على
؟الفتیاتالنسائیة والمعنیة ب

ذوي االعاقة وتلقیھم للتعلیم تركز على األطفال التي قوده المنظمات تفعال مع العمل الذي الاالندماج ضمان نحن بحاجة أیضا إلى 
إلغراء الجھات UNCRPDاتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةمن24/المادةوالتعلیق العام الجدید على"لعدالةتكلفة ا"–النوعي

.المانحة غیر التقلیدیة

.قائمة تسوق طویلةوعدم وضع حملتنا،مطالب في ینوموجزمركزینیجب أن 
على سبیل المثال -لتعلیم لتمویل أكثر إنصافا طالب لذلك نحن بحاجة إلى التركیز على م

.4Ssالت حساسیة 
دمج أفضل طریقة بشأنLight for the Worldمن الضوء للعالمالحصول على المشورة

.في ھذه الحملة" العدالة ةتكلف"
المنافسة مع القطاعات األخرى

 سوأ من ھذا یمكن أن یكون أن واأل.تمویل التعلیم في منافسة مع الصحة أو القطاعات األخرىدخول تصور
.نضمن التزامات ولكن على حساب اإلنفاق على القطاعات األخرى

والرسائل وتشمل أوجھ التآزر مع الخدمات الصحیة والرعایة االجتماعیة األخرى في السرد 
تحذیر بقوة ضد االستثمار في التعلیم على حساب االستثمارات وال.الرئیسیة لجمیع األھداف

.الصحیة
:یرجى االطالع على وثیقة المرفقات للحصول على المعلومات التالیة

2020بحلول عام لشراكة العالمیة للتعلیمسنویا لملیار دوالر أمریكي 2للوصول الىیةكیف: أ/الملحق
2020حتىاألھداف السنویة "نتظریالتعلیم ال یمكن أن ": ب/الملحق
األساسيلتعلیمین لكبار المانحین الحالی: جـ/الملحق
تمویل التعلیم في الجنوب العالمي: د/الملحق
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المرفقات: 2018- 2017في تمویل التعلیم في ةالتحویلیالقفزةتأمین 

2020بحلول عام GPEلشراكة العالمیة للتعلیم لدوالر سنویا ملیار2على تحصیلكیفیة : أالملحق 
2016سبتمبر /أیلول- 2003، )%(المساھمات التراكمیة لصندوق الشراكة العالمیة من قبل المانحین 

.وإقرارھاالتي تم التعھد بھاالمساھماتوال تشمل .إقرارھا واستالمھاالمانحین التي تم مساھماتتبین النسب المئویة في الرسم البیاني : مالحظة

1

المرفقات: 2018- 2017في تمویل التعلیم في ةالتحویلیالقفزةتأمین 

2020بحلول عام GPEلشراكة العالمیة للتعلیم لدوالر سنویا ملیار2على تحصیلكیفیة : أالملحق 
2016سبتمبر /أیلول- 2003، )%(المساھمات التراكمیة لصندوق الشراكة العالمیة من قبل المانحین 

.وإقرارھاالتي تم التعھد بھاالمساھماتوال تشمل .إقرارھا واستالمھاالمانحین التي تم مساھماتتبین النسب المئویة في الرسم البیاني : مالحظة

المملكة
,المتحدة 21.76%

,الدنمارك ,السوید7.44% 7.65%

,اسبانیا 7.71%

,استرالیا 8.94%

,النرویج 9.00%

,ھولندا 14.08%

1

المرفقات: 2018- 2017في تمویل التعلیم في ةالتحویلیالقفزةتأمین 

2020بحلول عام GPEلشراكة العالمیة للتعلیم لدوالر سنویا ملیار2على تحصیلكیفیة : أالملحق 
2016سبتمبر /أیلول- 2003، )%(المساھمات التراكمیة لصندوق الشراكة العالمیة من قبل المانحین 

.وإقرارھاالتي تم التعھد بھاالمساھماتوال تشمل .إقرارھا واستالمھاالمانحین التي تم مساھماتتبین النسب المئویة في الرسم البیاني : مالحظة

المملكة
,المتحدة 21.76%

,رومانیا 0.02%

جمھوریة
,كوریا 0.11%

,اللكسمبروغ 0.16
%

,فنلندا 0.16%
,روسیا 0%
,الیابان 1%
,سویسرا 0.73%
,بلجیكا 2%
,ایرلندا 1.75%
,المانیا 2%

,فرنسا 2.15%
المفوضیة

,االوروبیة 4.11%
,كندا 4.20%

الوالیات
,المتحدة 4.33%

,الدنمارك 7.44%



2

ھذا مجرد دلیل .للشراكة العالمیة للتعلیملتعھدات السابقسجل الالعادلة والحصص على أساس الجمع بین ملیار دوالر أمریكي،2ھدفاألھداف للوصول إلى ومجموعة المحتملوفیما یلي توزیع
.1تدعو إلیھتناصر والحملة العالمیة للتعلیم في ھذه البلدان لتحدید ھدف التمویل الذي / یعود األمر إلى تحالفات المنظمات غیر الحكومیة حیث توضیحي؛

الجھات المانحة
بمالیین (2020التعھدات السنویة بحلول عام 

ملیار دوالر أمریكي2مننسبةال)الدوالرات األمریكیة
30015المملكة المتحدة

30015االتحاد األوروبي
-20010الوالیات المتحدة األمریكیة

-20010كندا
-20010ألمانیا
-20010فرنسا
-20010الشمالدول 

-4-80إیطالیا
-4-80الیابان

-4-80أسترالیا
-4-80المانحین التقلیدیینبقیة

-603الجھات المانحة الناشئة
-201الشراكة ابتكار

2000100مجموع
2020األھداف السنویة حتى عام "ECW/ال یمكن أن ینتظرالتعلیم ": الملحق ب

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانیةالسنة األولى
مجموع األطفال 

والشباب 
1،360،0003،400،0006،120،000000520،913،600،000المستھدفین

.إلى اإلدارة الحالیةالوالیات المتحدة أن الھدف األمریكي طموح للغایة بالنظر- GCE/ت الحملة العالمیة للتعلیمعلى سبیل المثال، أشار1
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إجمالي التمویل 
المطلوب 

دوالرملیار1.5ملیار دوالرملیون دوالر689ملیون دوالر383ملیون دوالر153)بالدوالرات(
كبار المتبرعین الحالیین للتعلیم األساسي: الملحق ج

ECWلبیانات منGPEبیانات من *األمریكيامات الحالیة، بالدوالر االلتز: 2015بیانات لجنة المساعدة اإلنمائیة لعام 

وزیر المالیةرئیس الدولةبلدال

جمیع 
المساعدات 

اإلنمائیة 
الرسمیة 

ثانويأساسيللتعلیم
ما بعد 
غیر محددالثانوي

GPEمساھمة 
)دوالر أمریكي(

ECWمساھمة 
)دوالر أمریكي(

المنظمات غیر 
ذاتالحكومیة الحالیة، 

قویة على القدرة ال
الدعوة والحمالت ؟

ملخص الفرص والسیاق 
مثل االنتخابات (السیاسي 

المقبلة، ودورة المیزانیة، 
)الخ

أسترالیا
مالكولم، 
333.47141.4215.8127.93148.32ماثیاس كورمانتورنبال

ملیون 19.81
)2016(

STC
ریزلتس

غلوبال سیتزن
األسترالي التحالف

للتعلیم

89.426.1351.6315.7815.88أوفیرتفیلدتفانیوھانمیشیلتشارلز بلجیكا
ملیون 12.11

)2015(

للتربیةةالدولی
بالن

ONE

كندا
جوستین 

5718.8124.45-292.1992.3756بیل مورنیوترودو
ملیون 22.46

ملیون15.3)2016(

STC
ریزلتس

بالن
ONE

غلوبال سیتزن
مجموعة عمل كندا 

الفرديخطط التعلیم
ھاغیر عضو ولكن(

)ھنشط

الدانمرك
لوك الرس

560.028.9244.92-96.4342كریستیان جنسنراسموسن
ملیون 40.35

ملیون11.2)2015(

STC
أوكسفام

دانماركيالتحالف ال
788.99214.92263.73170.35139.99المفوضیة 
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)EC(األوروبیة 

فنلندا
بیتري جوھا
580.6416.0930.04-72.3525أنتي بیتیري أوربوسیبیال

ملیون 3.15
)2015(STC؟

فرنسا
فرانسوا 

1176.8346.61236.76816.277.26میشیل سابینھوالند
مالیین 8
)2015(

ONE
غلوبال سیتزن

بالن
أوكسفام
التعلیم تحالف

والتضامن 
/ االنتخابات في نیسان 

.أبریل

2030.4270.79275.11191.73292.77وولفغانغ شوبلمیركلانجیالألمانیا
مالیین 7
)2016(

STC؟
بالن

ONE
أوكسفام
غلوبال 

الحملة العالمیة للتعلیم

االنتخابات في سبتمبر 
G20الـمضیف. 2017

كانت دائما .یولیو/تموزفي 
ألمانیا دفعتكافح من أجل 

للتركیز على التعلیم في 
میزانیة المعونة، وخاصة 

التعلیم والتدریب عداما 
.التقني والمھني

أرون جیتلينارندرا موديالھند

STC؟
صندوق مالال
غلوبال سیتزن

الوطني للتعلیم تحالفال
عضو الحملة العالمیة (

)للتعلیم

484.1318.34-39.8111.865مایكل نونانإندا كیليأیرلندا
ملیون 4.44

)2015(

غلوبال سیتزن
منتدى التعلیم األیرلندي 

سابقا التحالف (
)األیرلندي

إیطالیا
باولو 

105.2125.6210.1834.7634.65بیر كارلو بادوانجنتیلوني
مالیین 4
)2016(

STC
إیطالیاتحالف التعلیم في

تغییر الحكومة في كانون 
.2016دیسمبر / األول 

530.6641.3156.11277.05156.18تارو أسوشینزو آبيالیابان
ملیون 1.47

)2016(STC؟

ملیون 44.2716.1120.070.957.130.33غرامینابییرخافییر بیتللوكسمبورغ
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)2015(

102.880.48..123.920.55جیروین دیسلبلوممارك روتھولندا
ملیون 37.42

ملیون7.8)2014(
STC

غلوبال سیتزن

حیث ،یمكن زیادة المبالغ
أصبحت أكثر علنیة على 

المسرح الدولي بعد 
.ترامب

458.69365.474.6525.0563.51سیف جنسنإرنا سولبیرغالنرویج
ملیون 45

ملیون دوالر10)2015(
STC

غلوبال سیتزن

االنتخابات في أواخر عام 
بلد السیكون . 2017

/تموزG20للـالضیف 
.یولیو

جمھوریة كوریا

كیو أھن ھوانغ
القائم بأعمال (

260.2945.7983.6968.1662.66ھو-إلیو)الرئیس
ملیون 1.4

)2015(STC؟

راخويماریانوإسبانیا

أوبال كریست
ریكاردو مونتورو 

32.244.755.544.117.85رومیرو
ملیون 26.83

)2013(

العمل للمساعدة منظمة
عبر الثقافات

إسبانیاتحالف التعلیم في

67.288.442.7326.6629.44أندرس بورغستیفان لوفینالسوید
ملیون 11.76

)2015(

STC؟
المنتدى السویدي للتعلیم 

للجمیع

85.510.1854.2811.69.43ماوررأوليدوریس لیوثاردسویسرا
ملیون 6.83

)2015(

STC
الشراكة السویسریة 

للتعلیم للجمیع 

600.26139.6195.91152.31212.44فیلیب ھاموندتیریزا مايالمملكة المتحدة
ملیون25.7

ملیون44.6)2016(

STC
ریزلتس

بالن
ONE
أوكسفام

صندوق مالال
غلوبال سیتزن

الحملة العالمیة للتعلیم

صعب بالنسبةمناخ سیاسي
للمعونة نظرا لخروج 
بریطانیا من االتحاد 

األوروبي والضغوط 
المالیة، ولكن المملكة 

أكبر مانح تعد المتحدة 
سجل لھا للشراكة العالمیة و

قوي في مجال 
غوردون براون .التعلیم

لیس مفیدا سیاسیا في 
.المملكة المتحدة
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الوالیات المتحدة 
ملیونا21سنة/ ملیون 1261.77770.15108.4239.68143.5470ستیف منوشیندونالد ترمباألمریكیة

STC
ریزلتس
ONE

صندوق مالال
غلوبال سیتزن

الحملة العالمیة للتعلیم

سیكون من الصعب الحفاظ 
على مستویات المعونة 

الحالیة ومستویات المعونة 
التعلیمیة في ظل اإلدارة 

.الجدیدة
.غیر أنھ من المرجح أن یستخدم كل بلد أرقام مستمدة من أحدث أرقام المساعدة اإلنمائیة الرسمیة المنشورة من الحكومة بعملتھ الوطنیة.المساعدة اإلنمائیة من أجل المقارنة بین البلدانیستند ھذا إلى أحدث أرقام لجنة * 

تمویل التعلیم في الجنوب العالمي: الملحق دال
في ھذه تعتمد على تقاریر الشراكة وصندوق المجتمع المدني للتعلیماألرقام والوزراء، وبشأنقدیمة قد تكون ھناك بعض المعلومات أنھ ندرك : سریعة فقطالیرجى مالحظة أن المرفق أدناه ھو لإلشارة 

.فيوذلك لتحدیث المعلومات الجدیدةالحملةألعضاء عبر اإلنترنت نسخة من ھذه الورقة سیتم تعمیم .لعالمیة للتعلیمالحملة انعمل على إدراج جمیع البلدان التي یكون فیھا التحالف عضوا في .المرحلة

انظر المالحظات والمراجع(ومجموعة من مصادر أخرى الحملة العالمیة للتعلیم/ اكشن اید الدولیةتحلیل التعھدات من قبل تستند البیانات إلى.(
 وسیتم تحدیث ھذه البیانات مع توفر المزید من المعلومات2017- 2016العالمیة للتعلیم على توفیر بیانات أساسیة قویة للسنوات المالیة تعمل الحملة ،.
 والفرصاإلنفاقالمعلومات الواردة في ھذه الورقة، بما في ذلك تحلیالتھا الخاصة لمستویات ستكمالالتحالفات الستعمل الحملة العالمیة للتعلیم أیضا مع.
جو ووكر، : ـلمزید من المعلومات یرجى االتصال بGCEوالشبكاتبأعمال مدیر التعلمالقائم:jo@campaignforeducation.org

وزیر المالیةالتعلیموزیر رئیس الدولةبلدال
تنفق على التعلیم%

الناتج من إجمالي 
المحلي

تنفق على التعلیم
من المیزانیة%

؟2014تعھد تجدید الموارد لعام 
تستند ملخصات التعھدات ھنا إلى 

التعھدات األكثر تفصیال التي تم التعھد بھا 
في مؤتمر قمة التعھدات العالمیة للتعلیم 

ھناالنصوص الكاملة متوفرة.2014لعام 

تعھدتقدم ال

تحالف الحملة 
/ العالمیة للتعلیم 
المنظمات غیر 

الحكومیة الدولیة

السیاق / موجز الفرص 
السیاسي

أفغانستان
رئیسال

أشرف غني
أسد هللا . د

)20152(%4.6حكیميمد حإكلیل أالسیدبلخيحنیف

12.5%
ال ینطبقلم یتم التعھد)20152(

صندوق تحالف • 
المجتمع المدني 

للتعلیم بتنسیق من
الرابطة الوطنیة 
لتعلیم الكبار في 

؛أفغانستان
عضو الالتحالف و

الحملة العالمیة في 
ھو حركة للتعلیم

دعم التعلیم النوعي 
غانستانففي أ

منحة الشراكة البلد ضمن 
عملیة خطة لدعم العالمیة 

.2017قطاع التعلیم عام 
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ألبانیا

رئیس 
ایدي الوزراء

تاجمحدأربین ألیندیتا نیكوالراما
2.9%

ال ینطبقلم یتم التعھد)20152(12.1%)20152(

التحالف األلباني 
لتعلیم األطفال 

)ACCE(

بنغالدیش
رئیسة الوزراء 

الشیخ حسینة/

وزیر التعلیم 
االبتدائي 

مصطفى /والعام
رحمانزور

وزیر 
نور/التعلیم

عبدالمغیثيالعالمأبوسالم ناھداإل
2.2%

ال ینطبقلم یتم التعھد)20152(13.1%)20152(
لتعلیم احملة 

)كامب(الشعبي 

بنن
رئیسال

باتریس تالون
كریستین
اوینسافي

/ وزیر التنویر والثقافة
يكریمو سالمین

وزیر التعلیم المھني 
لوسیان كوكو/والتقني

4.32%
)20152(

17.5%
)20161(

الحفاظ على میزانیة التعلیم بنسبة . 1
الشراكةتقدیرات .[27%2014-2018

موارد كملیون دوالر أمریكي 325
]2018-2015إضافیة 

الحفاظ على حصة تمویل المدارس . 2
مسارالخارج.2018حتى عام %50االبتدائیة بنسبة 

التعلیم تحالف
للجمیع في بنن

)CBO-EPT(

منحة الشراكة البلد ضمن 
عملیة خطة قطاع لالعالمیة 

.2017التعلیم عام 

بوتان

رئیس 
تشیرینغ الوزراء
ال ینطبقلم یتم التعھد)20152(%18.9)20152(%4.7نوربو وانجشوكنامغاي دورجيتوبغاي

ال یوجد تحالف 
یدعمھ صندوق 
المجتمع المدني 

للتعلیم

منحة الشراكة البلد ضمن 
عملیة خطة قطاع لالعالمیة 

.2017التعلیم عام 

بولیفیا
الرئیس إیفو 

مورالیس
اییفان روبرتو 

كاتاكوراآرسیلویس ألبرتوأغیالر غومیز
7.2%

)20144(

16.8%
ال ینطبقلم یتم التعھد)20144(

تحالف التعلیم 
للجمیع في بولیفیا

(CBDE(

بوركینا فاسو

رئیس 
بول الوزراء

ثیباكابا
جان 

)20161(%18)20152(%4.3كولیبالي-صوريروزینكولیباليمارتن

المزید من الموارد لقطاع التعلیم 
ملیار 274-4القادمة السنواتخالل
ملیار فرنك 333، إلى 2014عام فرنك 

من . 2018عام فرنك403، و2016عام 
خالل السنوات المقبلة %20إلى 15%

489تقدیرات الشراكة العالمیة [.4
موارد إضافیة كملیون دوالر أمریكي 

.]2018-2015للفترة 

التقدم غیر 
واضح 

لتعھد بالنسبة ل
.حتى اآلن

الوطني التحالف
في التعلیم من أجل

بوركینا فاسو 
)CN-EPT /

BF(

منحة الشراكة البلد ضمن 
عملیة خطة قطاع لالعالمیة 

.2017التعلیم عام 

بوروندي
رئیس

منحة الشراكة البلد ضمن التحالف من أجلمسار خارجالحفاظ على میزانیة التعلیم العالي %18.6)20152(%6.7عبد هللاتابوكیبییايعیديسابییر نكورونزیزا
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).[ من المیزانیة الوطنیة34.7%()20161(
ملیون 73تقدیرات الشراكة العالمیة 

موارد إضافیة للفترة كدوالر أمریكي 
2015-2018[.

عملیة خطة قطاع لالعالمیة لتعلیم ا.التعھد
.2018أوائل عام التعلیم 

كابو 
الرأس /فیردي

األخضر

رئیسال
خورخي 
كارلوس 
كوریاأوالفوروزابالماریتزافونسیكا

6.6%
)20152(

19.1%
ال ینطبقلم یتم التعھد)20152(

تحالف التعلیم 
الرأس للجمیع في 

األخضر 
)RNCEPT-

CV(

منحة الشراكة البلد ضمن 
عملیة خطة قطاع لالعالمیة 
.2017أوائلالتعلیم 

كمبودیا
رئیس الوزراء 

ھون سن

الدكتور 
تشون ھانج

)20161(%13)20152(%3بورن مونیروثأوننارون

عام %16.3میزانیة التعلیم من زیادة 
. 2018عام %25.7إلى 2014

تقدیرات الشراكة العالمیة بما قیمتھ [
موارد كملیون دوالر أمریكي 1،024
.]2018-2015إضافیة 

التقدم غیر 
واضح 

لتعھد بالنسبة ل
.حتى اآلن

المنظمات شراكة 
غیر الحكومیة 

)NEP(لتعلیم ل

منحة الشراكة البلد ضمن 
عملیة خطة قطاع لالعالمیة 

.2017التعلیم عام 

الكامیرون
رئیس الوزراء

فیلیمون یانغ
السیدة یوسف 

مياالمین اسامھ ،العلیمحدید
3%
)20152(13.%)20152(

عام %18.4من میزانیة التعلیمزیادة . 1
تقدیرات . [2020عام %22إلى 2011

ملیون دوالر 1.35الشراكة العالمیة 
.] 2018-2015موارد إضافیة كأمریكي 

التعلیم االبتدائي من زیادة مخصصات . 2
مسارالخارج.2020عام %41.5إلى 34.7%

شبكة التعلیم 
في للجمیع 

الكامیرون 
)CEFAN(

أفریقیا الوسطى
رئیسال

أرتشانج -فوستین
توادیرة

وزیر التعلیم 
االبتدائي 
أمبرواوالثانوي

مولوافیلیكسالسیدز زاوا
2%
ال ینطبقماليلم یتم تقدیم أي تعھد)20152(8%)20152(

تحالفیوجد ال 
الحملة عضو في

العالمیة للتعلیم

تشاد
رئیسال

)20152(%12.5)20152(%2.8نغابو سیليمبغوالسیدافوكسو مادجوناإدریس دیبي

) 2012(%12زیادة میزانیة التعلیم من 
من المیزانیة الوطنیة، مع%20إلى 

من میزانیة %48ال یقل عن تخصیص ما
عام %39من (البتدائي للتعلیم االتعلیم 
788تقدیرات الشراكة العالمیة [).2012

موارد إضافیة كملیون دوالر أمریكي 
.]2018-2015للفترة 

التقدم غیر 
عدم لواضح

وضوح 
بیانات خط 

األساس 

تحالفیوجد ال 
الحملة عضو في

العالمیة للتعلیم

منحة الشراكة البلد ضمن 
عملیة خطة قطاع لالعالمیة 

.2017التعلیم عام 
منحة الشراكة البلد ضمن تحالفیوجد ال التقدم غیر عام %20.4رفع تمویل القطاع من )20123(%18.5)20123(%5.1شیحانيسعید علي سعیدمدیحة الدكتوررئیسالجزر القمر
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بنت أحمدعصمانيأزالي 
الشیبانیة

حسب . 2020عام %25إلى 2010
، 2014جزر القمر في قانون المالیة 

المیزانیة الوطنیة من%28تخصص
.لتعلیملبالفعل 

من النفقات %40یقل عن الوتكریس ما 
مع العلم (االبتدائیةالعامة في المدارس 

بأن سلف مرتبات المعلمین، وخاصة في 
، قد تم توفیرھا عام االبتدائیةالمدارس 

2014(.

بسبب واضح 
البیانات قدم

الحملة عضو في
العالمیة للتعلیم

عملیة خطة قطاع لالعالمیة 
.2017التعلیم عام 

جمھوریة 
الكونغو 

الدیمقراطیة
رئیسال

)20152(%16.5)20152(%3موالنغیافھنريمایكر موانغو جوزیف كابیال

من الناتج المحلي اإلجمالي 4.5%. 1
.2018للتعلیم بحلول عام 

من إجمالي %18ما ال یقل عن . 2
2018میزانیة الحكومة للتعلیم بحلول عام 

تقدیرات الشراكة [).%7حالیا بنسبة (
ملیون دوالر أمریكي 1،414العالمیة 

.]2018-2015موارد إضافیة للفترة ك
من %47على األقل تخصیص -3

لتعلیم االبتدائي بحلول عام التعلیم لمیزانیة
2018

التقدم غیر 
لعدم واضح

وضوح 
بیانات خط 

األساس

الوطني التحالف
للتعلیم للجمیع في

الكونغو 
ةالدیمقراطی

)CONEPT-
RDC(

جمھوریة 
الكونغو

رئیسال
دینیس ساسو 

نغویسو
كاما روزالي
غانونغوكالیكستنیامایوا

3%
)20152(

12.9%
ال ینطبقلم یتم التعھد)20152(

تحالفیوجد ال 
الحملة عضو في

العالمیة للتعلیم

ساحل العاج
رئیسال

)20161(%19)20152(%5.4كونیھأداماكاندیا كماراالحسن واتارا

من الناتج المحلي %5أكثر من . 1
.للتعلیم األساسي%3واإلجمالي للتعلیم،

من إجمالي میزانیة %21متوسط . 2
%40و،المحددةالتعلیم على مدى الفترة

للتعلیم على األقل من ھذا المبلغ 
6122تقدیرات الشراكة [.االبتدائي

موارد إضافیة كملیون دوالر أمریكي 
.]2018-2015للفترة 

خارجالتعھد 
.المسار

تحالف التعلیم 
للجمیع في كورت 

-RIP(دیفوار
EPT(

منحة الشراكة البلد ضمن 
عملیة خطة قطاع لالعالمیة 

.2017التعلیم عام 

جیبوتي

رئیسال
إسماعیل عمر 

جیلھ
مصطفى السید

ال ینطبقلم یتم التعھد)20103(%12.3)20103(%4.5الیاس موسى دواليمحمد محمود

منتدى العمل من 
أجل تطویر التعلیم 

جیبوتيفي



10

FADE

دومینیكا

رئیس الوزراء
روزفلت 
سكیریت

بیتر سانت السید
ال ینطبقلم یتم التعھدالیوجد بیاناتالیوجد بیاناتسكریتروزفلتجون

تحالفیوجد ال 
الحملة عضو في

العالمیة للتعلیم

جمھوریة 
الدومنیكان

الرئیس دانیلو 
مدینة

نافارو أندریھ
غارسیا

دونالد : وزیر المالیة
غریرو أورتیز

والتخطیط وزیر االقتصاد 
إیزیدورو سانتانا: والتنمیة

4.1%
)20152(

23%
ال ینطبقلم یتم التعھد)20152(

تحالف التعلیم 
للجمیع في 
الدومینیكان

)FSE(

إریتریا
رئیسال

ال ینطبقلم یتم تقدیم أي تعھد مالي)20063(%5.2)20063(%2.1ماریامھابتبیرھانھروسومسیمیريأسیاس أفورقي

تحالفیوجد ال 
الحملة عضو في

العالمیة للتعلیم

أثیوبیا
رئیسال

)20152(%24)20152(%4.4إبراھیم تیكیستشیفیراو شیغوتيموالتو تیشوم

.التعھد جزئیا على المسار الصحیح
%25-الحفاظ على مستویات التمویل 
%50وعلى األقل من إجمالي المیزانیة

على األقل من التعلیم 
سنوات، 4كل مراجعة.التوقع.االبتدائي

في عام والمراجعة األخیرة كانت في
ملیون 37الشراكةتقدیرات . [2015
.]2018-2015موارد إضافیة كدوالر 

شبكة التعلیم 
إثیوبیا -األساسي 

)Benإثیوبیا(

غامبیا
رئیسال

أداما بارو
بادارا الدكتور

جوف
سانھأمادو

ال ینطبقلم یتم التعھد)20152(18.5%)20152(2.7%

التعلیم حملة شبكة 
غامبیافيللجمیع

)EFANet(

منحة الشراكة البلد ضمن 
عملیة خطة قطاع لالعالمیة 

.2017التعلیم عام 

جورجیا

رئیسال
جیورجي 

مارغفالشفیلي
دیمتري

ال ینطبقلم یتم التعھد)20124(%6.7)20124(%1.9جیجیالفاألیكساندركوسیشیفلي

التحالف الجورجي 
من أجل التعلیم 

للجمیع

غانا
نانا أدو الرئیس
اكوفو ادودانكوا 

الدكتور ماثیو 
)20152(%5عطا-كین أوفوريأوبوكو بریمبھ

18%
)20152(

من %24الحفاظ على ما ال یقل عن 
من %7.9لتعلیم حالیا لمیزانیة الإجمالي 

تحقیق ، وربما )الناتج المحلي اإلجمالي
.زیادة

التقدم غیر 
لعدم واضح

وضوح 
بیانات خط 

األساس

التحالف الوطني 
لحملة التعلیم في 

غانا 
)GNECC(

غرینادا
الرئیس

ال ینطبقیتم التعھدلم الیوجد بیاناتالیوجد بیاناتسیمون ستیلكیث میتشلكیث میتشل

تحالفیوجد ال 
الحملة عضو في

العالمیة للتعلیم
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غینیا
رئیس

)20134(%14.1)20134(%3.5كاباماالدوكوروماإبراھیمألفا كوندي

ملیار 1(2017-2015برنامج التعلیم - 1
دوالر أمریكي، مع مساھمة حكومیة 

.ملیون دوالر أمریكي764قدرھا 
15.2زیادة التمویل العام للتعلیم من -2

%19.2إلى 2013من المیزانیة عام %
من %4.6إلى %3.2من (2017عام 

وزیادة ) الناتج المحلي اإلجمالي
إلى %43.3المخصصات األولیة من 

ملیون 87تقدیرات الشراكة .[ 46.3%
موارد إضافیة للفترة كدوالر أمریكي 

مسارالخارج.]2015-2018

تحالفیوجد ال 
الحملة عضو في

العالمیة للتعلیم

بیساو-غینیا 

رئیسال
خوسیھ ماریو 

ال ینطبقلم یتم التعھد)20152(%11.3)20152(%2.3آو أالدج مامادو فادیاجوسیمیدوأودیتفاز

تحالف التعلیم 
-للجمیع في غینیا

بیساو 
)RECEPT -

GB(

منحة الشراكة البلد ضمن 
عملیة خطة قطاع لالعالمیة 

.2017التعلیم عام 

یاناوغ
. الرئیس دیفید أ

غرانجر
روبیرالدكتور

ال ینطبقلم یتم التعھد)20152(%17.2)20152(%5وینستون جوردانروبناراینت

تحالفیوجد ال 
الحملة عضو في

العالمیة للتعلیم

ھایتي
رئیسال

إیف رومین باستینمانیجاتنیسمي جوفینیل مویس
5%
)20152(

17%
ال ینطبقلم یتم التعھد)20152(

تحالف التعلیم 
للجمیع في ھایتي

)REPT(

منحة الشراكة البلد ضمن 
عملیة خطة قطاع لالعالمیة 

.2017التعلیم عام 

ھندوراس

رئیسال
خوان أورالندو 

ھیرناندیز
أونیل مارلون

ال ینطبقلم یتم التعھد)20152(%17.8)20152(%.5سیراتوویلفریدو ایسكوتو فالیریو
-منتدى داكار

ھندوراس

كینیا
رئیسال

)20152(%21)20152(%5ھنري روتیتشمایتینغيفریدأوورو كینیاتا

في %25.9من تمویل التعلیم زیادة 
كل عام، حتى %1بنسبة 2013/2014

تقدیرات الشراكة . [2018بحلول 29%
ملیون دوالر أمریكي في 935العالمیة 

مسارالخارج.]2018-2015موارد إضافیة ك
Yetuتحالف 

Elimu)EYC(

جمھوریة 
قیرغیزستان

رئیس الورزاء
سورونباي 
جینبیكوف

كودیبیردیفا 
غولمیرا 
ال ینطبقالتعھدلم یتم )20152(%24)20152(%6أدیلبك كاسیمالیفكاریموفنا

تحالف التعلیمي ال
في قیرغیزستان
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جمھوریة الو 
الدیمقراطیة 

الشعبیة

الوزراءرئیس 
ثونغلون 
سیسولیث

سینغدوي السیدة
ال ینطبقلم یتم التعھد)20143(%15.4)20143(%4.2دوانغديسومديني التشانثا بون

تحالفیوجد ال 
الحملة عضو في

العالمیة للتعلیم

لیسوتو

رئیس الوزراء
باكالیثا 

موسیسیلي
الدكتور ماھالي 

ال ینطبقلم یتم التعھد)20152(%14.7)20152(%8مامفونوخاكتیلفاموتس

تحالفیوجد ال 
الحملة عضو في

العالمیة للتعلیم

لیبریا

إلین رئیسال
جونسون 
)20161(%10.3)20152(%3كامارابویمافیرنر. جورج كسیرلیف

ضمان رواتب المعلمین للحد من . 1
.التفاوت فیھا

باستخدام الموارد المحفوظة االلتزام. 2
تمویل التعلیمللتعلیم األساسي، وزیادة

خالل السنوات المالیة %3.المحلي بنسبة
تقدیرات الشراكة العالمیة [.المقبلة2-3

موارد إضافیة كملیون دوالر أمریكي 37
مسارالخارج.]2018-2015للفترة 

تحالفیوجد ال 
الحملة عضو في

العالمیة للتعلیم

منحة الشراكة البلد ضمن 
عملیة خطة قطاع لالعالمیة 

.2017التعلیم عام 

مدغشقر

رئیس الوزراء
أولیفییھ ماھفالي 
سولوناندراسانا

اندریانیان السید
)20152(%19)20152(%2راكتواریماناجیرفیھراباريبول

على األقل على مستویات الحفاظ 
%25.9(تمویل التعلیممن 2013/14

من إجمالي موازنة الحكومة للتعلیم
من إجمالي میزانیة الحكومة %20.7و

تقدیرات [).المخصصة للتعلیم األساسي
ملیون دوالر أمریكي 67الشراكة العالمیة 

. 2.] 2018-2015موارد إضافیة للفترة ك
المیزانیة%45الحفاظ على ما ال یقل عن 

مسارالخارج.لدعم التعلیم االبتدائي

الوطني التحالف
/ للتعلیم للجمیع

مدغشقر
CONAMEP

T

منحة الشراكة البلد ضمن 
عملیة خطة قطاع لالعالمیة 

.2017التعلیم عام 

مالوي
بیتر رئیسال

موثاریكا
إیمانویل فابیانو 

غودال غوندويالنائب
5.6%

)20152(

21.5%
ال ینطبقیتم التعھدلم)20152(

تحالف تعلیم 
المجتمع المدني 

)CSEC(

مالي
رئیس الوزراء

مودیبو كیتا
كینیكورو دیت 
)20152(20.8)20152(%4.4بوبو سیسیھبارتیلیمي توغو

من الناتج %4.2حالیا على المحافظة 
من المیزانیة %24والمحلي اإلجمالي

تقدیرات الشراكة [.الوطنیة للتعلیم
ملیون دوالر أمریكي 218العالمیة 

مسارالخارج.]2018-2015موارد إضافیة للفترة ك

تحالف المنظمات 
عیة للتعلیم االجتما
-COSC(للجمیع 
EPT(

منحة الشراكة البلد ضمن 
عملیة خطة قطاع لالعالمیة 

.2018التعلیم أوائل عام 

تحالف المنظماتال ینطبقلم یتم التعھد)20152(%11.5)20152(%3.2مختار ولد دیايالسید اسلم ولد -الرئیس موریتانیا
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محمد ولد عبد 
العزیز

الموریتانیة للتعلیم سیدالمختار
للجمیع

)COMEDUC
(

مولدوفا
رئیس الوزراء

ینطبقاللم یتم التعھد)20152(%15.4)20152(%6.4أرماسوأوكتافیانفوسوكورینابافل فیلیب

تحالف المنظمات 
غیر الحكومیة 

النشطة في مجال 
الحمایة االجتماعیة 

لألسرة والطفل 
)APSCF(

منغولیا

رئیس الوزراء
جارغالتولجین 

إردینبات
جامیانسورین 

ال ینطبقلم یتم التعھد)20152(%14.8)20152(%4.9تشویجیلسورین باتوغتوخباتسوري

الجمیع من أجل 
تحالف /التعلیم

المجتمع المدني 
-AFV(الوطني 
)منغولیا

موزامبیق

رئیس الوزراء
كارلوس 

أغوستینھو دو 
ال ینطبقلم یتم التعھد)20152(%22)20152(%7.4مالیانيأدریانوخورخي فیروروزاریو

حركة التعلیم 
للجمیع

)MEPT(

میانمار
ھتین رئیسال

ال ینطبقلم تعھدالیوجد بیاناتبیاناتالیوجد وینكیاوثین جیيمیوكیاو
الشبكة الوطنیة 
إلصالح التعلیم

منحة الشراكة البلد ضمن 
عملیة خطة قطاع لالعالمیة 

.2017التعلیم عام 

نیبال

رئیس الوزراء
بوشبا كمال 

دھال
ماني جیریراج
)20152(%16)20152(%.4بودیلبیشنوبوكریل

من التعلیم في %15الحفاظ على حصة 
تقدیرات الشراكة .[ المیزانیة الوطنیة

موارد كملیون دوالر أمریكي 81العالمیة 
.]2018-2015إضافیة للفترة 

التقدم غیر 
لعدم واضح

وضوح 
بیانات خط 

األساس

الحملة الوطنیة 
نیبال فيللتعلیم

)NCE-نیبال(

نیكاراغوا
دانیال رئیسال

)20152(%23)20152(%3.7أكوستاإیفان میریام رودیزأورتیغا

میزانیةإطارفيواالتساقلتوافقا
ضمن2016-2013األجلمتوسطة

التربوي،للتحولاإلستراتیجیةالخطة
%13عنتقلالأنالمتوقعمنوالتي

.االبتدائيالتعلیممستوىل

التقدم غیر 
لعدم واضح

وضوح 
بیانات خط 

األساس
مبادرة التعلیم 

للجمیع

منحة الشراكة البلد ضمن 
عملیة خطة قطاع لالعالمیة 

.2017التعلیم عام 
الروابط التحالفالمسار خارجمن حصة الموازنة المخصصة %25)20152(%21.7)20152(%6.7سیدیبيسیدوالتعلیم وزیررئیس الوزراءالنیجر
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األساسي،بریجي رافیني
داودا مارث

التعلیم وزیر
الثانوي

ساني
عبدالرحمان

في %27لقطاع التعلیم، وستزداد إلى 
2018.

من %50ص ما ال یقل عن یخصتو
اإلنفاق التعلیمي للتعلیم األساسي وینبغي 

.أن یظل على ھذا المستوى

غیر واضح (
بشأن االلتزام 

)%50بنسبة 

واالتحادات 
والنقابات للتعلیم 

-ASO)للجمیع
EPTالنیجر

نیجیریا
محمدو رئیسال

كمي أدیوسونأداموأداموبوھاري
1%
)20152(

6.5%
)20152(

مخصصات من باستمرار ونیجیریا زادت 
للتعلیم في كل عام منذ عام المیزانیة

زیادة ھناك وفي الوقت الراھن، . 2011
عما كانت علیھ عام %100أكثر من ب

إلى 2011واعتبارا من عام . 2011
-9لتعلیم بین حصة لاآلن، تم تخصیص 

وتتعھد .السنویةمیزانیة المن 10%
نیجیریا بمواصلة زیادة االستثمار في 

قطاع التعلیم سنویا

من غیر 
الواضح كیف 
تمت صیاغة 

تقدیر خط 
األساس

تعھد لیست الو
بما اواضح

فیھ الكفایة 
ھلتعقب

تحالف عمل 
المجتمع المدني 

بشأن التعلیم 
للجمیع 

)
CSACEFA

(

باكستان
رئیس الوزراء

نواز شریف

صدر سید بیر
شاه الدین 

)20144(%11.3)20144(%2.6دارعشقمحمدرشیدي

%4إلى %2میزانیة التعلیم من تتراوح 
تقدیرات [.من الناتج المحلي اإلجمالي

ملیون 4959برنامج الشراكة العالمیة 
موارد إضافیة للفترة كدوالر أمریكي 

2015-2018[.

خارج 
: المسار

ةباكستان بعید
عن مسار 

االلتزام
التحالف الباكستاني 

)PCE(للتعلیم 

بابو غینیا 
الجدیدة

-رئیس الوزراء
جیمس مارابنیك كومانبیتر أونیل

3.2%
)20152(

16.3%
ال ینطبقلم یتم التعھد)20152(

شبكة الدفاع عن 
التعلیم 

)PEAN(

منحة الشراكة البلد ضمن 
عملیة خطة قطاع لالعالمیة 

.2018التعلیم أوائل عام 

رواندا
بول رئیسال

كاغامي
بابیاس مالیمبا 

)20152(%15.6)20152(%3.2كالفر جاتیتموسافیري
المحلیة مواصلة زیادة نسبة الموارد 

.للتعلیم

خارج 
، المسار

وھناك حاجة 
مزید من لل

التحلیل

انخفضت 
المیزانیة في 

السنوات 

تحالف رواندا 
للتعلیم للجمیع 

)REFAC(
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األخیرة، 
ولكن یمكن 

أن یستند ذلك 
إلى اتجاھات 

المانحین

لوسیاسینت
رئیسال

ألین شاستینیت
غالي 

ال ینطبقلم یتم التعھد)20144(%15.3)20144(%4.8اوبالدسریمونرینغوبیرت

تحالفیوجد ال 
الحملة عضو في

العالمیة للتعلیم

سانت فنسنت 
وجزر غرینادین

رئیس الوزراء
رالف ایفرارد 

غونزالفس
غونسالفیرالف

ال ینطبقلم یتم التعھدالیوجد بیاناتالیوجد بیاناتغیرلنمیغیلس إیفرارد

تحالفیوجد ال 
الحملة عضو في

العالمیة للتعلیم

ساو تومي 
وبرینسیبي

-رئیس الوزراء
باتریس إیمري 

تروفوادا
دا سیلفااولینتو 

ال ینطبقال یوجد تعھد مالي)20152(%12.5)20152(%5.5أولیفیرا راموسدا أمریكودایو

تحالفیوجد ال 
الحملة عضو في

العالمیة للتعلیم

منحة الشراكة البلد ضمن 
عملیة خطة قطاع لالعالمیة 

.2018التعلیم أوائل عام 

السنغال
رئیس الوزراء

محمد دیون
مباي سیرغني

)20152(%21.5)20152(%6.2باأمادوتیام

من %6الحفاظ على حصة ال تقل عن 
%23والناتج المحلي اإلجمالي للتعلیم،
[ .لتعلیمعلى األقل من التمویل المحلي ل

ملیون 451تقدیرات الشراكة العالمیة 
-2015موارد إضافیة كدوالر أمریكي 

2018 [
من %45الحفاظ على ما ال یقل عن . 2

.میزانیة التعلیم للتعلیم األساسي

ربما على 
المسار 

: الصحیح
االلتزام 

أرقام ب
2016-17،

%45و

المنظماتتآزر
للدفاع عن التعلیم

العام
(COSYDEP(

سیرا لیون

-الرئیس 
إرنست باي 

كوروما
مینكایلو الدكتور

)20152(%20.1)20152(%4مومودو كارغبوباح

التعلیم یصل إلى اإلنفاق العام على
في %13.8(2015في عام 14.5%

تقدیرات الشراكة [).2013/2014
موارد كملیون دوالر أمریكي 82العالمیة 
]2018-2015إضافیة 

یبدو أن ھذا 
قد تحقق في 

.2015عام 

التعلیم تحالف 
في للجمیع 

سیرالیون 

منحة الشراكة البلد ضمن 
عملیة خطة قطاع لالعالمیة 

.2017التعلیم عام

سلیمانجزر
رئیس الوزراء
فیوغيموفاترینىسنایدرمناسة سوغافار

11%
)20152(

22.8%
ال ینطبقلم یتم التعھد)20152(

التحالف من أجل 
جزر في التعلیم 

سلیمان 
)COESI(

منحة الشراكة البلد ضمن 
عملیة خطة قطاع لالعالمیة 

.2017التعلیم عام 

منحة الشراكة البلد ضمن –التعلیم للجمیع غیر واضح 2016-2015زیادة میزانیة التعلیم للفترة الیوجد بیاناتالیوجد بیاناتمحمد عدن إبراھیمخضر بشیر -رئیس الوزراء الصومال
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عمر عبد الرشید 
يعلي شارمارك

.مؤشر خط األساس غامض.%4.5بنسبة علي
أرقام النفقات الرسمیة غیر واضحة إلى 

حد ما، ولكنھا تشیر إلى أن التعلیم 
نسبا منخفضة جدا من لھخصص

2014في %2.7-المیزانیة الوطنیة 
في %0.6و2015في %1.4و

ویبدو أن النسبة المخصصة .2016
2014للتعلیم قد انخفضت بین عامي 

.2016و

نظرا لعدم 
توافر البیانات

الصومال في 
)EFASOM(

خطة قطاع عملیة لالعالمیة 
.2017التعلیم عام 

جنوب السودان

رئیسال
سالفا كیر 
)20152(%5.6)20152(%1.7داودیوستیفنھوكدینغ دینغمیاردیت

%7زیادة میزانیة التعلیم من 
خارج المسار).2014/15(%9إلى ) 2013/2014(

تحالفیوجد ال 
الحملة عضو في

العالمیة للتعلیم

منحة الشراكة البلد ضمن 
عملیة خطة قطاع لالعالمیة 

.2017التعلیم عام 

السودان
عمر رئیسال

البشیر
محمد سعاد
سعید

بدر الدین محمود حامد 
عباس

ال توجد بیانات 
محدثة

ال توجد بیانات 
محدثة

زیادة التمویل المحلي لنفقات بتعھد ال
من %6التطویر في التعلیم األساسي من 

على التعلیم عام الحكومياإلنفاقإجمالي
. 2018بحلول عام %16.9إلى 2013

%2.18وھذا یمثل زیادة سنویة تبلغ 
للشراكة سنویا خالل الفترة التجدید

).2018-2015(العالمیة للتعلیم

غیر واضح 
حیث ال 

تتوفر بیانات 
من عام 

حتى 2014
2016عام 

التحالف السوداني 
من أجل التعلیم 

للجمیع 
)SCEFA(

طاجیكستان
إمومالي رئیسال

)20152(%18.8)20152(%5.1عبدالسالم قربانوفسعیدنورالدین رحمون

من %18.1تبلغ النسبة حالیا -1
من الناتج %5.2المیزانیة الوطنیة، أي 

خطط لزیادة ھناك .المحلي اإلجمالي
بحلول عام %7بنسبة التعلیم اإلنفاق على

469تقدیرات الشراكة العالمیة . [2020
موارد إضافیة كملیون دوالر أمریكي 

.]2018-2015للفترة 
على %80الحفاظ على ما ال یقل عن . 2

.االبتدائي والثانوي

من غیر 
المحتمل أن 
یكون ذلك 

على المسار 
الصحیح نحو 

تزام عام لاال
ال .2020

توجد بیانات 
لتحلیل 
بـااللتزام

80%.

تحالفیوجد ال 
الحملة عضو في

العالمیة للتعلیم

تنزانیا

الدكتور رئیسال
جون بومب 

ماغوفولي
البروفیسور 

فیلیب مبانغوجویس ندالیشاكو
3.9%

)20152(17.4%)20152(

من %19-18حالیا التعلیممیزانیة . 1
المحافظة االلتزام ب–إجمالي المیزانیة 

في %20زیادة إلى تحقیق العلى األقل، و

المسار خارج 
من حیث 
االلتزام 

شبكة التعلیم
تنزانیا للجمیع في 

)TEN /

منحة الشراكة البلد ضمن 
عملیة خطة قطاع لالعالمیة 

.2017التعلیم عام 
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تقدیرات الشراكة [.السنوات المقبلة
ملیون دوالر أمریكي 022العالمیة 

.]2018-2015موارد إضافیة للفترة ك
50تجاوزت نفقات التعلیم االبتدائي -2

في السنتین الماضیتین وتلتزم %
.بمواصلة ذلك

غیر .العام
واضح 
بسنبةااللتزام

50%
لالحتیاجات 

ویجباألولیة
التحقق من 

تھاصح

MET(

الشرقیة-تیمور 
رئیسال

تاور ماتان روك
كانسیو جوا

ال ینطبقیتم التعھدلم )20152(%8)20152(%7.7سانتینا كاردوسوفریتاس

فيلتعلیماتحالف 
لیشتي تیمور

)TLCE(

منحة الشراكة البلد ضمن 
عملیة خطة قطاع لالعالمیة 

.2018التعلیم أوائل عام 

توغو
فور رئیسال

غناسینجب
ت بادجوم فلوران

)20152(%19.3)20152(%4.9ساني یایاماغاناوي

الحفاظ على المستوى الحالي لتمویل. 1
اإلنفاقمن إجمالي%27.8(التعلیم

تقدیرات الشراكة العالمیة [).كوميالح
موارد كملیون دوالر أمریكي 167

.]2018-2015إضافیة للفترة 
تبلغ نفقات التعلیم االبتدائي حالیا -2

على علیھابالمحافظةوتلتزم 49.7%
.األقل

غیر واضح 
حیث ان خط
األساس ال 
یتوافق مع 

.رقاماأل

الوطني تحالفال
لتعلیم لالتوغولي 

/ CNT(للجمیع
EPT(

منحة الشراكة البلد ضمن 
عملیة خطة قطاع لالعالمیة 

.2018التعلیم أوائل عام 

أوغندا
یویري رئیسال

موسیفیني
جانیت 

)20152(%12.6)20152(%2.8كاسییةماتیاموسیفیني

من %14.14من التعلیممیزانیة زیادة . 1
لسنة المالیة ي لالحكوماالنفاق إجمالي 
في %15.5إلى 2014/15
تقدیرات الشراكة العالمیة [.2017/18

موارد كملیون دوالر أمریكي 176
.]2018-2015إضافیة للفترة 

اتمخصصالرتفع تمن المتوقع أن -2
%50.4للقطاعات الفرعیة األولیة من 

51.5إلى 2014/2015في السنة المالیة 
مسارالخارج.في األجل المتوسط%

أوغنداتحالف 
للتعلیم 
FENU/للجمیع

أوزبكستان
شافكات رئیسال

میرزیییف
إینویاأولوغبك

ال ینطبقلم یتم التعھدالیوجد بیاناتالیوجد بیاناتعظیموفرستمتوف

تحالفیوجد ال 
الحملة عضو في

العالمیة للتعلیم
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فیتنام
نغوینرئیسال

)20152(%17.9)20152(%4.3تیان دونغدینھشواننھافونجترونغفو

من میزانیة %20ما ال یقل عن تخصیص 
سنوات 3الدولة للتعلیم خالل 

تقدیرات برنامج الشراكة [.القادمة
ملیون دوالر أمریكي 435العالمیة 

خارج المسار.]2018-2015موارد إضافیة للفترة ك

جمعیة فیتنام 
للتعلیم للجمیع 

)VAEFA(

الیمن

رئیسال
عبد ربھ منصور 

ھادي
عبد اللطیف 

)20133(%15.8)20133(%.4عبید الفضليأحمدحكیميلا

%4ومن اإلنفاق،%15.6الحفاظ على 
.من الناتج المحلي اإلجمالي

غیر واضح 
ال توجد حیث

بیانات جدیدة 
.منذ التعھد

تحالف الیمني من ال
أجل التعلیم للجمیع 

)YCEA(

زامبیا
إدغار رئیسال

)20152(%17.6)20152(%4.9فیلیكس موتاتيكاینغومایكللونغو

%20زیادة میزانیة التعلیم من . 1
تقدیرات . [2018في %22إلى ) 2014(

ملیون دوالر أمریكي 918الشراكة 
.]2018-2015موارد إضافیة ك
لتعلیم ل%50تخصیص أكثر من . 2

مسارالخارج.بتدائياال

التحالف الوطني 
للجمیع فيللتعلیم
زامبیا 

)ZANEC(

زمبابوي
رئیسال

روبرت موجابي
الزاروس 

)20144(%30)20144(%8باتریك تشیناماسادوكورا

زیادة اإلنفاق العام على التعلیم المحلي من 
بحلول عام %20إلى 2014عام 9.6%

2018.

على الطریق 
: الصحیح

–جزئیا 
المحافظة 

%20على
وفقا لبعض 

األرقام

في تحالف التعلیم 
زمبابوي 

)ECOZI(

منحة الشراكة البلد ضمن 
عملیة خطة قطاع لالعالمیة 

.2017التعلیم عام 
البیانات والمصادر

).للعلنوثائق المیزانیة الرسمیة ھذه من وثائق المیزانیة الحكومیة المتاحة تم استخدام غیر منشور، و(2016األخیر لدورات المیزانیة لعام الحملة العالمیة للتعلیم/ اكشن اید الدولیةتحلیلتستند البیانات إلى.1

.رصد اإلنفاق الحكومي، التي تستخدم وثائق المیزانیة الحكومیة الرسمیة للتحلیلقاعدة بیانات إلى البیانات تستند .2

.GPEلتعلیملالشراكة العالمیة الصادرة عن األرقاماحدث البیانات الى تستند .3

.حیث ال توجد بیانات أخرىوفقط في حاالت نادرة ابضع سنوات من تاریخھ وقد تم استخدامھ، وھي قدیمة ل)UIS(نسكو لإلحصاء معھد الیوالى أرقام البیانات تستند .4


