SECTION 1

حزمة آحملة صندوق المستقبل
التعليم الن

ف
ضمان تحقيق تقدم ي� التمويل من أجل تحقيق
الهدف  4من أهداف التنمية المستدامة:
المحل للتعليم
حملة من أجل زيادة التمويل
ي

استخدام هذه الحزمة
للحملة:
الحملة،
هذه
تتوجه
لمن
آ
ولماذا تم إطالقها الن؟
يتم إطالق هذه الحزمة كجزء من حملة صندوق
آ
لتأم�ن
المستقبل:التعليم الن ،والجهود المبذولة ي
تعهدات جديدة للتمويل من البلدان النامية والمانحة عىل
حد سواء ،من أجل تمويل أنظمة التعليم العام .وتهدف
ن
المد�
هذه الحملة إىل تزويد الجهات الفاعلة ف ي� المجتمع
ي
ف� دول الجزء الجنو� من الكرة أ
الرضية بأدوات للضغط
بي
ي
عىل البلدان النامية من أجل إصدار تعهدات جديدة
طموحة نحو تمويل تعليم عام نوعي وشامل ومنصف
ن
ومجا� للجميع .ويتم إطالق حزمة الحملة عىل مدى
ي
 3أشهر فقط قبل أن يبدأ مؤتمر تجديد موارد ش
ال�اكة
العالمية للتعليم لعام  2020ف ي� داكار ،بهدف حشد
ن
المد� من وراء هذه الفرصة الفريدة لضمان
المجتمع
ي
ف
ف
مال ي� مجال التعليم .ي� هذه الحزمة،
تحقيق تقدم ي
هناك نظرة عامة عن الحملة ،وهناك أدوات لمساعدة
النشطاء ف ي� تخطيط حمالتهم الخاصة ،وهناك عدد من
الروابط لمزيد من القراءة حول هذه المواضيع .وقد
أساس لدعم
أعدتها الحملة العالمية للتعليم بشكل
ي
أعضائها؛ ومع ذلك ،فنحن نأمل أيضا أن يكون لها
استخدامات من قبل حلفاء ش
و�كاء آخرين .ونحن نعتقد
أنه إذا عملنا جنبا إىل جنب بصوت ورسائل مجتمعة
موحدة فإن ذلك سوف يجعل حملتنا أقوى .لذا فأنت
مدعو لالنضمام إىل حملة «صندوق المستقبل:التعليم
آ
الن» وساعد عىل وقف أزمة تمويل التعليم .معا ،يمكننا
أن جعل التعليم النوعي والمنصف والشامل للجميع
حقيقة واقعة.

!

لمزيد من المعلومات أو لطرح أ
السئلة أو
إلعالمنا عن خططك ،ال تت�دد ف ي� االتصال مع
ن
ه�ي مالومو ،مدير حملة تمويل التعليم التابع
ال�يد
للحملة العالمية للتعليم وذلك من خالل ب
إ ت ن
و�:
اللك� ي
campaigns@campaignforeducation.org
policyadvocacy@campaignforeducation.org
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المحل للتعليم
ضمان تحقيق تقدم ف ي� التمويل من أجل تحقيق الهدف  4من أهداف التنمية المستدامة :حملة من أجل زيادة التمويل
ي

القسم 1

ف ي� تمويل التعليم – وذلك من خالل زيادة المساعدات والتمويل
المحل  -لتحقيق أهداف التنمية المستدامة /4التعليم .2030
ي
أك� لسد الثغرات الهائلة
وندعو الحكومات إىل العمل بجدية ب
ف ي� التمويل ف ي� مجال التعليم ،ولمعالجة ركود المعونة المقدمة
المحل للتعليم ف ي� البلدان
للتعليم واالفتقار إىل التمويل
ي
المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل.
صندوق المستقبل :أصدرت حملة التعليم آ
الن دعوة عالمية
ت
وال� تشتمل عىل ثالثة مكونات رئيسية (أو ركائز الحملة)،
للعمل ،ي
مع أهداف وغايات مرتبطة .وتهدف هذه الركائز الثالث إىل ي ن
تأم�:
 - 1زيادة الموارد المحلية؛
 - 2زيادة المساهمات الثنائية والمتعددة أ
الطراف؛ و
الصالح والعدالة ض
ال�يبية.
 - 3العمل العالمي بشأن إ

ن
المد�،
وبالضافة إىل الجهات الفاعلة ف ي� المجتمع
العالمية) .إ
ي
ستعمل الحملة العالمية للتعليم مع ش�كاء مثل ش
ال�اكة العالمية
ت
المش�كة وضمان اتساق الطلبات.
للتعليم لتعزيز جهود الدعوة
وتهدف حزمة الحملة هذه إىل تقديم الدعم عىل وجه التحديد
لتسليم المكون أ
المحل – من خالل
الول  -أي زيادة التمويل
ُ
ي
ش
مؤتمر تجديد ال�اكة العالمية للتعليم لعام  ،2018وبخاصة،
كحملة «تسعى» للضغط من أجل ترسيع العمل.

تأط� الحملة
اقرأ المزيد :لقراءة وثيقة ي
العالمية الخاصة بالحملة العالمية
للتعليم
يز
االنجل�ية | الفرنسية | االسبانية
ال�تغالية
العربية | ب

وتتطلب الركائز الثالث من الحكومات والجهات المانحة والمجتمع
الدول اتخاذ إجراءات جسورة لدفع ثمن الطموحات الجسورة
ي
لخطة التنمية المستدامة لعام  .2030ت ز
وتل�م الحملة العالمية
تأم� ت ز
للتعليم بالعمل بع� الحركة للمساعدة ف� ي ن
االل�امات بشأن
ي
هذه المجاالت الثالثة مع إجراءات الحملة الرامية إىل تحقيق
ن
والقليمي والعالمي ،ف ي�
أهداف مختلفة عىل الصعيد
الوط� إ
ي
أوقات مختلفة ،وتركز عىل الفرص المختلفة.
وتسعى الحملة رصاحة إىل إتباع نهج متعدد الجوانب ،ويكون
ف
و�
قابال للتكيف مع السياقات الوطنية أو إ
القليمية المختلفة ،ي
الوقت نفسه توحيد أ
النشطة المتعددة «المصغرة» للحملة
الجراءات تحت مظلة واحدة .وتسعى أيضا إىل جمع حركة
أو إ
أ
ف
الحملة العالمية للتعليم مع الجهات الفاعلة الخرى ي� المجتمع
ن
ال�كاء الجدد (أي ش�كاء العدالة ض
المد� ،بما ف ي� ذلك ش
ال�يبية
ي
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خلفية الحملة
ومعلومات عنها
صندوق المستقبل:
حملة التعليم آ
الن

إن الحق ف ي� التعليم هو من الحقوق المنصوص عليها ف ي� العديد
ف
الدسات�
و� معظم
ي
من المعاهدات والمواثيق الدولية  -ي
الوطنية .ففي عام  ،2015اتفق رؤساء الدول ف ي� جميع أنحاء
العالم عىل تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة،
حيث ت ز
ال�موا بضمان التعليم النوعي والمنصف للجميع ،وتعزيز
فرص التعلم مدى الحياة للجميع بحلول عام  .2030ووافقوا
أيضا وبشكل حاسم عىل إطار عمل التعليم لعام ،2030
الذي يتضمن كل من ت ز
االل�امات المالية والدعوة للعمل من أجل
الدول.
التمويل من المجتمع
ي
ويقدر تقرير الرصد العالمي للتعليم أن الوصول إىل التعليم لما
ئ
ئ
واالبتدا� والثانوي الشامل  -ذو النوعية الجيدة -
االبتدا�
قبل
ي
ي
ش
ف ي� البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات ال�يحة الدنيا من
أمريك
الدخل المتوسط يتطلب ما مجموعه  340مليار دوالر
ي
ف
و� تقرير ،رصد التعليم ف ي� العالم) (GEMRبخصوص
سنويا .ي
بال�اماتنا ما ي ن
المسائلة ف� التعليم :الوفاء ت ز
ب� عام
ي
 ، 2013-2016فإن واحدة من كل أربعة بلدان أنفقت أقل
جمال عىل
من الموىص به دوليا بنسبة  %4من الناتج
المحل إ
ال ي
ي
التعليم ،وخصصت أقل من الحد أ
ال ن
د� الموىص به بنسبة %15
ف
و� الوقت نفسه ،ذكر
من
إجمال إ
النفاق العام عىل التعليم .ي
ي
ف
التقرير أيضا أن المعونة المقدمة للتعليم ي� البلدان المنخفضة
الدخل والبلدان ذات ش
ال�يحة الدنيا من الدخل المتوسط يجب
أن تكون ست مرات أعىل من مستوى عام  .2012ومع ذلك،
فإن
إجمال المساعدات المقدمة للتعليم ف ي� عام  2015كان
ي

4

أقل بنسبة  %4عن عام  ،2010بزيادة قدرها  %24ف ي� نفس
الف�ة .أ
ت
والسوأ من ذلك أن البلدان ذات الدخل المنخفض تلقت
 %19من مجموع المعونة المقدمة للتعليم و  %23من المعونة
أ
ساس ف ي� عام  ،2015أي أنها انخفضت من  %21و
للتعليم ال ي
ف
 %29عىل
القليمي ،فإن
التوال ي� عام  .2014وعىل الصعيد إ
ي
أ
الك�ى ،الذين لديهم نصف الطفال يغ�
أفريقيا جنوب الصحراء ب
ين
الملتحق� بالمدارس ف ي� العالم تلقوا  %26من مساعدات التعليم
أ
ساس ف ي� عام  2015أي أقل من نصف مستوى عام .2002
ال ي
النسانية للتعليم ث
بأك� من  %50ف ي�
وقد زادت المساعدات إ
أمريك ،ولكن التمويل
عام  2016لتصل إىل  303مليون دوالر
ي
للتعليم ف ي� حاالت الطوارئ ال يزال يغ� كاف بنسبة  %2.7من
المجموع.
وما لم نشهد تحوال جذريا ف ي� تمويل التعليم ،فإن الطموحات
الجريئة لخطة التنمية المستدامة /4التعليم لعام  2030ستظل
أقل من  50عاما متخلفة عن المسار الصحيح لتحقيق التعليم
الشامل والجيد للجميع بحلول عام  .2030وقد حددت الحملة
العالمية للتعليم أ
للعوام  2017و 2018أهمية حاسمة
لمضاعفة جهودنا الجماعية لتحقيق الرؤية الطموحة إلطار عمل
التعليم لعام  .2030ولهذا السبب فإنه ف ي� عام  2017ومن
أجل تعبئة الموارد الالزمة.
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة  4قامت الحملة
العالمية للتعليم بإطالق حملة تمويل التعليم  -صندوق
المستقبل:التعليم آ
الن.
وتدعو الحملة العالمية للتعليم من خالل حملة صندوق
المستقبل :التعليم آ
الن ،إىل اتخاذ إجراءات ي ن
كب�ة
لتأم� تحوالت ي

المحل للتعليم
ضمان تحقيق تقدم ف ي� التمويل من أجل تحقيق الهدف  4من أهداف التنمية المستدامة :حملة من أجل زيادة التمويل
ي

القسم 1

جدول أعمال السياسة المالية المحلية
للحملة العالمية للتعليم

ف� صميم ت
إس�اتيجية حملة صندوق المستقبل طلب المزيد
ي
من التعهدات الجريئة من الدول النامية تجاه تمويل الهدف 4
من أهداف التنمية المستدامة ،وذلك لضمان التعليم النوعي
والمنصف والشامل للجميع ليكون حقيقة واقعة.
ف
و� ي ن
ح� أن المساعدة لها دور هام ف ي� تحقيق الهدف  4من
ي
أهداف التنمية المستدامة ،فإن ث
أك� من  %97من موارد التعليم
ت
تأ� من ي ز
الم�انيات المحلية للبلدان المنخفضة الدخل
ينبغي أن ي
والبلدان ذات ش
ال�يحة الدنيا من الدخل المتوسط .ومع ذلك،
بكث� مما يجب أن
فإن التمويل
المحل للتعليم حاليا هو أقل ي
ي
يكون عليه ،وذلك نظرا لعدم كفاية أساسيات التعليم من الموارد
ض
ت
ت
ال� فشلت
المحلية ،والنظم ال�يبية الضعيفة أو ال�اجعية ي
ف
ف
و� حاالت أخرى ،ال
ي� حشد الموارد المحلية من أجل التعليم .ي
أ
ت
ال� تشتد الحاجة إليها ،مما
يوجه التمويل ببساطة إىل الماكن ي
قد يؤدي إىل نظم تعليمية يغ� منصفة ،حيث أفقر الناس أو
ف
ز
و� معظم
أشدهم ضعفا يكسبون القليل من يم�انيات التعليم .ي
الحاالت ،ال تتوفر معلومات كافية عن مخصصات ي ز
الم�انية الحالية
أ
ن
المد� (والجهات الفاعلة الخرى)
ومستويات تمويل المجتمع
ي
ف
لمحاسبة الحكومات عىل الحق ي� التعليم.
ونتيجة لذلك ،تدعو الحملة العالمية للتعليم إىل اتخاذ إجراءات
عىل عدة جبهات .ويشمل ذلك توسيع القواعد ض
ال�يبية المحلية،
النفاق عىل التعليم (بطريقة ث
أك� تقدمية .)1ويرتبط
ومزيد من إ
بتغ� خطة السياسة طويلة المدى للحملة العالمية للتعليم
ذلك ي
ف
المحل من أجل إعمال الحق ي� التعليم
وبالحملة لزيادة التمويل
ي
وتحقيق أهداف التنمية المستدامة – بخاصة« ،نهج الهدف
محل.
الرابع» للحملة العالمية للتعليم لتمويل ي

اقرأ المزيد :لقراءة المزيد عن الهدف الرابع
من أهداف التنمية المستدامة ،فإن الحملة
العالمية للتعليم شن�ت مجموعة أدوات ف ي�
عام  2016لمساعدتك عىل معرفة المزيد عن
هذا النهج :مسائل التمويل :مجموعة أدوات
المحل للتعليم.
للتمويل
ي
ن
يز
برتغال
عر� |
فرنس |
انجل�ي |
اسبا� | ب ي
ي
ي
ي

1فعندما تستخدم الحملة العالمية للتعليم كلمة «تقدمية» نستخدمها
ال� ز ف
النفاق يكون عىل أفقر الناس
ك� ي� إ
للداللة عىل النهج الذي يضمن أن ت ي
ث
وأك�هم تهميشا ويستهدف التمويل بطريقة تضمن تحقيق مزيد من
ف
النصاف ي� التعليم.
إ

المحل لصندوق
نهج حملة التمويل
ي
المستقبل :ي ن
الت�عات الطموحة
تأم� ب
وذات المصداقية للحصول عىل تمويل
ث
أك� وأفضل
المحل
فإن الحملة العالمية للتعليم تعمل عىل تطوير حملة التمويل
ي
قليمي� و ي ن
الوطني� و إال ي ن
ين
من خالل التشاور مع ش
الدولي�.
ال�كاء
ولضمان العمل المتسارع بشأن تحقيق الهدف  4من أهداف
التنمية المستدامة ،فمن الحيوي أن ندفع الحكومات لتكون
جسورة ف� تقديم ت ز
ال�امات جديدة للتعليم .ولزيادة الطموح
ي
والسهام ف� تحقيق ت
اخ�اق ف ي� تمويل الهدف الرابع من أهداف
إ
ي
التنمية المستدامة ،فإن الحملة العالمية للتعليم تدعو البلدان
النامية لتقديم تعهدات جديدة جسورة.
مع أن كل بلد مختلف عن آ
الخر ،ولكن (عىل أساس واحد أو ث
أك�

من  )4Ssينبغي دعوة جميع البلدان لجعل لتقديم تعهدات
ث
يل:
لعمل واحد أو أك� مما ي
• زيادة حصتها من ي ز
الم�انيات
ف
• ت
ال� ي ز
النصاف ي� التمويل
ك� عىل زيادة إ
ف
• أن تكون ث
أك� شفافية � ي ز
الم�انية
ي
•أن تكون واضحة حول كيفية التمويل (أي من خالل العدالة
ض
ال�يبية)
ن
ين
المد�
المواطن� ومنظمات المجتمع
كما أن ذلك سيتطلب من
ي
ف
ز
الم�انيات للتأكد من أن الموارد يتم
القيام بدور ي� تمحيص ي
ت
ن
ال� قطعتها البلدان
يع� أن التعهدات ي
إنفاقها بحكمة .وهذا ي
النامية يجب أن تكون شفافة تماما وأن يكون لديها خطوط أساس
ن
المد� أن تتتبع التقدم
متينة بحيث يمكن لمنظمات المجتمع
ي
2
المحرز فيها.
وستستخدم الحملة العالمية للتعليم ش
و�كاؤها أحداثا وطنية
ت
ز
وإقليمية ودولية ،وتدعو إىل تقديم تعهدات أو ال�امات جديدة
تجاه التعليم ،وخاصة ولكن ليس حرصا ،قبل وأثناء المؤتمر
القادم لتمويل ش
ال�اكة العالمية للتعليم.

لمعرفة المزيد عن الخلفية إقرأ خطة حملة
صندوق المستقبل:
| يز
انجل�ية | الفرنسية | االسبانية
ال�تغالية
العربية | ب
2ونحن نعلم أن إجراء يستهدف حكومات الدول النامية فقط لزيادة تمويلهم
المحل سوف ال يضمن ت
االخ�اق المطلوب ف ي� التمويل لتحقيق الهدف الرابع
ي
ف
من أهداف التنمية المستدامة ،وهذا هو السبب ي� أن الحملة العالمية
للتعليم تدعو إىل اتخاذ إجراءات دولية جريئة مطلوبة لدعم البلدان النامية
لتوسيع قواعدها ض
ال�يبية المحلية.
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القسم 1
الطار  .1الجراءات المتخذة ف� إطار حملة صندوق المستقبل:التعليم آ
الن…
إ
إ
ي
ولتأط� الحملة بعد مناقشات مع ش�كاء
• أبريل (نيسان)  :2017أطلقت الحملة العالمية للتعليم الدعوة العالمية للعمل
ي
متعددين -شماال وجنوبا  -بخصوص تطوير الحملة.

•مايو (أيار)  /مايو  :2017أطلقت الحملة العالمية للتعليم ورقة الدعوة بعنوان “زيادة التمويل العالمي للتعليم :تعهدات
لل�كاء ش
التغي� المستدام” وذلك ف ي� االجتماع العالمي ش
ال�اكة العالمية للتعليم من البلدان
جريئة وذات مصداقية لتحقيق
ي
النامية ف ي� أكرا.
العر� وأوروبا ش
ال�قية لتخطيط إجراءات
•مايو (أيار)  :2017يجتمع أعضاء الحملة العالمية للتعليم من جميع أنحاء العالم ب ي
ش
�ء عن ذلك.
حمالت تمويل التعليم الوطنية إ
والقليمية  -اقراء كل ي
ن
المد� والمنظمة
•مايو (أيار)  :2017يجتمع أعضاء الحملة العالمية للتعليم من أوروبا وأمريكا الشمالية مع ش�كاء من المجتمع
ي
ن
الوط� والفرص ،مع دعوات نصف
العالمية للتعليم ف ي� لندن وواشنطن العاصمة ،لتخطيط إجراءات الدعوة عىل المستوى
ي
سنوية منتظمة بعد االجتماع.
•من  10إىل  23يونيو (حزيران) :ش�كاء الحملة العالمية للتعليم مع التحالف العالمي للعدالة ض
الدول
ال�يبية العامة ،واالتحاد
ي
لنقابات العمال أ
ال�كاء ف� #العدالة ض
الفريقية  ،ITUCومنظمة أكشن أيد ،أوكسفام ،والمزيد من ش
ال�يبية لـ #أسبوع العمل
ي
ت
ويأ� هذا ف ي� توقيت اليوم العالمي للخدمات العامة ،الذي
العالمي للخدمات العامة ،من 19إىل 23يونيو (حزيران)  .2017ي
يحتفل به ف ي�  23يونيو (حزيران) .وتتعاون الحملة العالمية للتعليم بخصوص مواد ومجموعة أدوات الحملة لدعم إجراءات
الحملة.
•يوليو (تموز)  :2017تتشاور الحملة العالمية للتعليم مع أعضاء من أوروبا وأمريكا الشمالية إلدخالهم ف ي� تقديم المجتمع
ن
المد� إىل إعالن مجموعة ش
الع�ين ،مع إدراج التعليم ف ي� البيان الختامي.
ي
الجان� من منظمة أنسيفا ش
•یولیو (تموز)  :2017الحدث
وال�اكة العالمية للتعليم وأصدقاء التعليم التابع للحملة العالمية
بي
ن
ش
الفريقي التاسع والع�ين.
للتعليم لحشد أصوات منظمات المجتمع
المد� أثناء مؤتمر قمة االتحاد إ
ي
باالش�اك مع منظمة انسيفا ،أكشن إيد ،الدولية ت
ت
لل�بية وإجراءات السفارة التابعة للحملة العالمية
•أغسطس (آب) :2017
ن
المد� للضغط عىل الرئيس موثاريكا
الفريقي ( )SADCمنتدى تشاور منظمات المجتمع
النمائية للجنوب إ
للتعليم والجماعة إ
ي
ف
المحل ي� التعليم .اقرأ مدونة مؤتمر ما بعد سادك من الحملة العالمية للتعليم.
وزعماء الجماعة لزيادة التمويل
ي
ف
سبتم� (أيلول)  :2017أطلقت اسبوع عمل أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاري� من قبل شبكة التعليم للجميع ي� أمريكا
• ب
بي
ن
ض
الالتينية ومنطقة
(فينانس لو جوستو!
المجا� للجميع»
الكاري�  CLADEبخصوص «العدالة ال�يبية لتمويل التعليم العام
ي
ي
بي
ف
ت
ت
ز
سبتم� (أيلول)  ،2017لي�امن
بور أونا إدوكاسيون بوبليكا واي فري بارا توداس واي تودوس) الذي أقيم ي� الف�ة من  18إىل 24
ب
مع انعقاد دورة الجمعية العامة أ
ض
للمم المتحدة .وركز حشد االئتالفات الوطنية عىل تمويل التعليم من خالل العدالة ال�يبية.
اقرأ المزيد هنا.
ف
لل�بية والتحالف العالمي من أجل العدالة ض
سبتم�  :2017الحملة العالمية للتعليم والدولية ت
ال�يبية ،ي� تحالف مع أكشن
• ب
ت
الدول لتعليم الكبار والجهة المضيفة
إيد ،وصندوق ريزولتس لل�بية وضوء للعالم ومؤسسات المجتمع المفتوح والمجلس
ي
منظمة أوكسفام «التمويل المستدام للتعليم» خالل انعقاد الجمعية العامة أ
للمم المتحدة لبناء بيلومومنتوم للعمل عىل

تعبئة الموارد المحلية .لمزيد من المعلومات اقرأ مدونة الحملة العالمية للتعليم.
أ
ساس وتعليم الكبار ( )ASPBAEاجتماع إقلیمي وخطط عمل «من
•أکتوبر  :2017تستضیف رابطة أسيا والباسفيك للتعليم ال ي
ھانوي إیل داكار» .اقرأ المزيد
(ت�ين أ
ف
•أكتوبر ش
الول)  :2017ي� ثالثة أشهر فقط قبل من الذهاب إىل مؤتمر تمويل ش
ال�اكة العالمية للتعليم ،أطلقت الحملة
المحل للتعليم»
العالمية للتعليم «الميثاق الخاص بالتمويل
ي
 ...ما هي الخطوات التالية؟
ف أ
والقليمية والعالمية التابعة للحملة العالمية للتعليم بترسيع حملتها الجماعية
ي� الشهر المقبلة ،تقوم االئتالفات الوطنية إ
نحو مؤتمر تجديد موارد التعليم ش
لل�اكة العالمية للتعليم ف ي� شهر بف�اير (شباط) .2018
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ش
استخدام مؤتمر تمويل ال�اكة
العالمية للتعليم كمدخل
للدعوة
المحل
فرص لضمان زيادة التمويل
ي
للتعليم

ف
و� مؤتمر تمويل ش
ال�اكة العالمية للتعليم ،سيطلب من جميع
ي
البلدان أن تقدم تعهد ف� المؤتمر كجزء من ت ز
ال�امها ش
بال�اكة .وهذا
ي
يتيح فرصة فريدة للمجتمع ن
المد� ونشطاء التعليم لتمكينهم
ي
من المساءلة العلنية لحكوماتهم بخصوص التعهدات الطموحة
الموجهة لتمويل قطاع التعليم قطاع التعليم الخاص بدولهم
ت
للف�ة من  2018إىل  .2020إذا استطعنا معا تطبيق ما يكفي من
ف
ف ن
الثا� من شهر بف�اير (شباط)
الضغط ي� المؤتمر الذي سينعقد ي� ي
 2018فإن هذا يمكن أن يكون يوما بارزا للبدء ف� ي ن
تأم� انفراجة
ي
ف ي� التمويل – وهو يوم يمثل بداية تحول لتحقيق هدف الحق ف ي�
ين
للمالي� من الناس ف ي� جميع أنحاء العالم!
التعليم

وستقوم الجهات الفاعلة ،بع� حركة الحملة العالمية للتعليم
ين
ال�يكة ف ي� ش
المانح� والبلدان النامية ش
ال�اكة
وما بعدها ،بدعوة
العالمية للتعليم لتقديم تعهدات قبل مؤتمر داكار أو خالله.

إقرأ المزيد :لقراءة المزيد بخصوص
خلفية التمويل الحالية والفرص ،والتخاذ
إجراء عليك نز
العالمية
ت�يل هذه التغطية إ
القص�ة الموجزة من قبل الحملة العالمية
ي
للتعليم صندوق المستقبل :تمويل
ش
ال�اكة العالمية للتعليم”.

دعوة دول الجنوب المرتبطة بمؤتمر
تجديد موارد التعليم العام

وقد وضعت الحملة العالمية للتعليم خطة محددة للدعوة
للتحالفات من الدول الجنوبية ،ش
تتما� مع عملية تجديد موارد
ش
ال�اكة العالمية للتعليم .ويهدف هذا إىل االستفادة من الفرصة
ف
ت
يز
ال� يوفرها مؤتمر التمويل الذي سيعقد ي� داكار وذلك
المم�ة ي
ف
ت
ز
دول
لدفع جميع البلدان إىل االل�ام بتمويلها الخاص ي� منتدى ي
عام .والهدف الرئيس من هذه الدعوة لدول الجنوب هو ي ن
تأم�
ي
تعهدات.
مالية محلية ث
أك� عدد ممكن
أك� طموحا وذات مصداقية ،من ب
ف
من ش
ال�كاء من الدول النامية ي� مؤتمر التمويل لعام  2017أو
قبله .ویمکن لھذا بدوره أن یدعم منظمات المجتمع المد�ن
ي
ف
ت
ال� تستفید من ت ز
أک� تجاه ش
ال�اكة
ال�امات ب
ي� البلدان المانحة ي
العالمية للتعليم .وقد ربطت هذه الخطة أ
الهداف والغايات
والتكتيكات لتحقيق ذلك.

إقرأ المزيد :لتقرأ المزيد عليك نز
ت�ل
الوثيقة المخترصة من خطة الدعوة
لتجديد موارد صندوق التعليم للمجتمع
ن
المد� –لدول الجنوب التابع للحملة
ي
يز
االنجل�ية | الفرنسية |
العالمية للتعليم
ال�تغالية
االسبانية | العربية | ب
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المحل
فرص لضمان زيادة التمويل
ي
للتعليم
تقدم ت
المحل بعض
الف�ة من  2017إىل  2018للمجتمع
ي
لتأم� ت ز
الفرص الرئيسية ي ن
االل�امات المالية من الحكومات والهيئات
الدولية :وقد دعمت حملة صندوق المستقبل :التعليم آ
الن
الطار .)1
إجراءات وأحداث عالمية وإقليمية رئيسية (انظر إ
الكب� القادم للحملة العالمية للتعليم،
وإن الحدث العالمي ي
ول�كائنا ،هو مؤتمر ش
ش
ال�اكة العالمية لتمويل التعليم .حيث
ف ن
ستعقد ش
الثا� من شهر بف�اير (شباط)
ال�اكة العالمية للتعليم ي� ي
 2018مؤتمرا تاريخيا للتمويل ،كجزء مهم من حملة تجديد
مواردها لعام  ،2020ف ي� السنغال ،وتشارك فرنسا ف ي� استضافته:
أ
ت
ال� يعقد فيها مؤتمر التمويل العالمي
وهذه هي المرة الوىل ي
للصندوق ف� بلد نامي .ويتيح هذا فرصة جديدة وفريدة ي ن
لتأم�
ي
تز
ال�امات جديدة من البلدان النامية ،والدعوة إىل تدفق أموال
المانح� الذين ت ز
ين
يل�مون بمواصلة أو بتوسيع مواردهم
جديدة من
المحلية الخاصة بالتعليم.
أما الجزء المتبقي من هذه الحزمة ،فيحدد كيفية االستفادة
القصوى من هذه الفرصة الهامة ،ف ي� الوقت الذي يتم فيه
االرتباط بجهود دعوة مستمرة لضمان أال يكون هذا نشاط منعزل
تغي� مستدام.
بل أنه يساعد عىل إحداث ي
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القسم 2
الطار  .3ش
ال�اكة العالمیة للتعلیم وتجدید الموارد 2020
إ
ال�اكة الوحيدة المتعددة أ
ت
ين
ال� أنشئت ف ي� عام  ،2002أنها ش
ب ش
تحس�
الطراف ف ي� العالم من أجل
تعت� ال�اكة العالمية للتعليم ،ي
أ
أ
ال�اكة العالمية للتعليم ي ن
تقديم تعليم عال النوعية للطفال .تجمع ش
ب� الحكومات والوكاالت المتعددة الطراف والمنظمات
ي
ف
ن
المد� لتعبئة الموارد التقنية والمالية نحو المناطق ت
ال� هي ي� أشد
المجتمع
ومنظمات
الخاص
والقطاع
والمؤسسات
الدولية
ي
ي
ف
ن
ش
و� قلب ال�اكة العالمية للتعليم هناك اعتقاد بقيمة الجمع يب� حكومات الدول النامية مع حكومات البلدان
الحاجة إليها .ي
ف
ن
المد� ،ومهنة التعليم ،والقطاع الخاص ،لتجميع الموارد والمعارف ي� دعم للتعليم عىل الصعيدين العالمي
المانحة ،والمجتمع
ي
ن
والوط�.
ي
أ
الهداف الرسمية لتجديد الموارد لعام  2020الخاص ش
بال�اكة العالمية للتعليم
أطلقت ش
أمريك سنويا بحلول عام  .2020وفيما
ال�اكة العالمية للتعليم حملة تجديد مواردها بهدف الوصول إىل ملياري دوالر
ي
يتعلق ت
بف�ة التجديد الثالث القادمة من  2018إىل  ،2020تطالب ش
ال�اكة العالمية للتعليم:
أمريك
بتوف�  3.1مليار دوالر
 .1الحكومات المانحة ي
ي
النفاق الحكومي عیل التعلیم.
 .2حکومات البلدان النامیة تخصیص  %20من إ
الخ�ية والجهات المانحة من القطاع الخاص لزيادة مساهماتها المستهدفة
 .3المؤسسات ي
هدف ش
المحل هو «تلقي تعهدات من الحكومات ش
ال�يكة من البلدان النامية (رؤساء
ال�اكة العالمية للتعليم ف ي� مجال التمويل
ي
ف
ت
وال� حددت زيادات � إالنفاق الحكومي العام عىل التعليم بنسبة تصل إىل  %20أو ث
أك� من
ي
الدول أو وزراء التعليم أو المالية) ي
4
قبل مؤتمر تجديد الموارد ي ف� أوائل عام » 2018
ن
إنجل�ي/فرنس ن
ال�اكة العالمية للتعليم بخصوص االستثمار :ي ز
لمزيد من المعلومات أنظر حالة ش
/إيطال
/ألما�
/عر� ي
/اسبا� ب ي
ي
ي
ي
هذه وثيقة خاصة ش
بال�اكة العالمية للتعليم ،هو السبب ي ف� أنها ليست باللغة بال�تغالية

ش
النفاق
4هذا التمويل
يوص بأن الحكومات سوف تحتاج إىل زيادة إنفاقها إىل  ٪20من إ
ي
المحل بنسبة  ٪20يتما� مع إطار عمل التعليم لعام  2030الذي ي
ال�اكة العالمية للتعليم (وخاصة ش
ويتما� هذا الرقم أيضا مع إطار نتائج ش
ش
المحل للتعليم،
التمويل
نحو
المحرز
التقدم
يرصد
الذي
01
المؤ�
العام.
ي
يز
لل�اكة العالمية للتعليم .ويمكن االطالع عىل منهجية ش
ك�ط أساس لتمويل خطة التعليم ف ي� بلد ما) ،ونموذج تمويل ش
ش
باالنجل�ية وبالفرنسية
المؤ�  01هنا
ي
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القسم 2
سياسة الحملة العالمية للتعليم بشأن تعهدات التمويل المحلية
الطار  .2متطلبات
إ
ف
المحل
استنادا إىل النهج  4Ssي� التمويل
ي

وال� من شأنها توجيه جميع أ
ت
السئلة
لقد وضعت الحملة العالمية للتعليم متطلبات السياسة عىل المستوى العالمي التالية ي
الوطنية لحكومات البلدان النامية المرتبطة بتمويل ش
ال�اكة العالمية للتعليم (وما بعده):
النفاق عىل التعليم وفقا
للمعاي� الدولية وهي من  %6-4من الناتج
•تقديم تعهدات ذات مصداقية وقابلة للقياس لزيادة إ
ي
النفاق الحكومي تخصص للتعليم بحلول عام 2020
جمال للتعليم و/أو  %20-15من
إجمال إ
المحل إ
ي
ال ي
ي
ال�يبية بطرق تدريجية لتصل إىل نسبة  %20عىل أ
•توسيع قاعدتها ض
القل ض
جمال (عىل سبیل المثال
ك�يبة إىل الناتج
المحل إ
ال ي
ي
ضی� ،ورفع ض
من خالل إنھاء الحوافز ال�
ال�ائب المخصصة ألغراض محددة) ،وتخصيص
ضیبیة الضارة ،مكافحة التھرب ال� ب ي
حصة عادلة من هذه أ
الموال للتعليم.

ین
وتحس� البیانات بشأن تمویل التعلیم ،وتقدیم تقاریر سنویة عن التقدم ف ي� تعھداتھم.
• ضمان خط أساس لتعھد قوي
الولویة للمخصصات الحساسة والنفاق من موارد التعلیم بطرق تركز عىل زیادة رأس المال ودعم الفئات أ
• إعطاء أ
ال ثك� تھمیشا؛
إ
الم�انية للناس أ
أو من ناحية زيادة ي ز
الشد فقرا.

النفاق عىل التعليم ،الحد من الهدر والفساد ،بما ف� ذلك من خالل تتبع ي ز
الم�انية من قبل
•زيادة التدقيق أثناء ممارسة إ
ي
ين
المواطن�/الهيئات المستقلة.

وقد وضعت ش
ال�اكة العالمية للتعليم نظاما قويا لتشجيع
حكومات الدول النامية لتقدیم تعھدات ذات مصداقیة وقابلة
النفاق عىل التعليم أو لزیادته ليصل إىل
للقیاس للحفاظ عىل إ
نحو  %20من ي ز
الطار  2لمزيد من
الم�انيات الوطنية (انظر إ
المعلومات عن أهداف تجديد موارد ش
ال�اكة العالمية للتعليم).
ويتما� ذلك مع «إطار النتائج» الخاصة ش
ش
بال�اكة العالمية
للتعليم ،الذي يلزم جميع الدول النامية بالعمل نحو تحقيق
هدف التمويل بنسبة .%20
لكننا نعتقد أن أ
الشهر المقبلة يمكن أن تستخدم لتحقيق ث
أك�

بكث�؛ وهذه فرصة فريدة لترسيع العمل عىل خطة
من ذلك ي
المحل الخاصة بالحملة العالمية للتعليم ،مثل العمل
التمويل
ي
عىل ض
النفاق
ال�ائب لتمويل التعليم ،فضال عن مخصصات إ
الجديدة.

إقرأ المزيد :لتقرأ المزيد حول خلفية
السياسة عليك نز
ت�يل صندوق المستقبل:
تمويل ش
ال�اكة العالمية للتعليم” .للحملة
العالمية للتعليم

الدروس المستفادة من مؤتمر تجديد
الموارد لعام  :2014لماذا نطالب
بتعهدات ث
«أك�» و«أفضل»؟
قبل وأثناء مؤتمر داكار ،تدعو الحملة العالمية للتعليم إىل
تقديم تعهدات ث
أك� طموحا – من حيث زيادة عدد الدول
أك�  -ث
وتمويل ث
وأك� مصداقية (أو «أفضل»).
تستند دعوتنا إىل تحليالت للدروس المستفادة من جولة تجديد
ف
موارد ش
ال�اكة العالمية للتعليم لعام  .2014حيث ي� عام 2014
قدمت  33دولة نامية تعهد بخصوص التمويل أثناء تف�ة 4
سنوات ( .)2017 – 2014من مجموع التعهدات ،فإن الغالبية
الفريقية ،وبدرجة
ئيس من الدول إ
العظمى منها جاءت بشكل ر ي
ت
أقل من حكومات آسيا 3 ،ت
ز
ز
ال� ال�مت بزيادة يم�انياتها التعليمية
ي
أمريك عىل مدى أربع سنوات – أي
بما مجموعه  26مليار دوالر
ي
ث
أك� ش
بع�ة أضعاف ما تعهدت به الجهات المانحة.
ولكن كتحليل لهذه التعهدات من قبل منظمة أكشن إيد،
والحملة العالمية للتعليم أظهرت أن معظم هذه التعهدات
الطار .)3
كانت تفتقر إىل التفاصيل الموثوقة (أنظر إ
3وعىل سبيل المقارنة ،لم يقدم سوى بلد واحد من أمريكا الالتينية ش
وال�ق
أ
الوسط تعهدات .والقائمة الكاملة بالتعهدات القطرية متاحة هنا.
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المحل للتعليم
ضمان تحقيق تقدم ف ي� التمويل من أجل تحقيق الهدف  4من أهداف التنمية المستدامة :حملة من أجل زيادة التمويل
ي

القسم 2

 .1تقديم تعهدات مبكرة :قبل تاريخ تجديد موارد ش
ال�اكة
ف ن
الثا� من بف�اير (شباط) لالستفادة من ت ز
أك�
ال�امات ب
العالمية ي� ي
من الجهات المانحة .ويمكن لحكومات البلدان النامية أن تظهر
قيادتها الديناميكية والملهمة من خالل تقديم ت ز
ال�اماتها الخاصة
ين
المانح� للبناء عىل جهودهم.
بتمويل التعليم ،ثم تدعو
 .2الموافقة عىل ت ز
االل�امات عىل أعىل المستويات :تتواصل
ش
ال�اكة العالمية للتعليم مع وزراء التعليم ووزراء المالية عىل
السواء ،حيث أنهم يعرفون أن ضمان الدعم المقدم من وزراء
المالية له نفس القدر من أ
الهمية من حيث (من الذين ف ي� الغالب)
يحددون ي ز
سياس رفيع المستوى
الم�انيات .وندعو أيضا إىل دعم
ي
ف
للتغلب عىل «فجوة المصداقية» المحددة ي� تحليل تعهدات
ن
يع� أنه من الناحية المثالية،
تجديد الموارد لعام  .2014وهذا ي
يجب أن يوافق رؤساء الدول ووزراء المالية عىل التعهدات -
إلظهار دعم سياس جاد .وينبغي أن تكون ت ز
االل�امات واضحة
ي
أ
ف� ي ز
الم�انية السنوية ذات الصلة ووثائق إالنفاق المتوسط الجل،
ي
عىل مدى السنوات القادمة ،مما يتيح تمحيصها من قبل الهيئات
ن
ش
المد�.
الت�يعية ومنظمات المجتمع ي
المحل أوال :يجب أن يستمع
العالن عىل المستوى
 .3إ
ي
ت
ز
المواطنون أوال إىل االل�امات المالية الجديدة للتعليم قبل
كت�عات رسمية إىل ش
ال�اكة العالمية للتعليم.
أن يتم تقديمها ب
ويوفر سياق مؤتمر التمويل العالمي أساسا منطقيا حقيقيا
للبلدان لتقديم تعهداتها ف ي� هذه اللحظة ،ولكن ينبغي أن تصدر
الترصيحات ف ي� بال�لمانات الوطنية أو ف ي� وسائط إالعالم ،ألنها
ومواط� البلد ن
ن
ين
المع�.
الناخب�
إعالنات ف ي� نهاية المطاف تهم
ي
ي
 .4ضمان أن تكون ت ز
االل�امات ذات مصداقية :مع بيانات
الساس الواضح أ
خط أ
والهداف المعرب عنها بوضوح ت ز
واالل�ام
والبالغ عنها بمرور الوقت بطريقة شفافة تماما.
بتتبعها إ
 .5زيادة حصة ي ز
م�انيات التعليم :بما ش
يتما� مع إطار عمل
التعليم لعام  2030ومعيار/متطلبات ش
ال�اكة العالمية
النفاق
للتعليم .ويجب عىل الدول أن تتعهد بالحفاظ عىل إ
م�انياتها عند  %20أو ث
عىل التعليم ف� ي ز
النفاق
أك�  -وإذا كان إ
ي
الحال أقل من هذا التعهد يجب أن تتضمن خطوات طموحة
ي
ت
ز
النفاق عىل التعليم.
تغطي
ال�
الوطنية
انية
الم�
حصة
لزيادة
إ
ي
ي
ت
 .6زيادة حجم ي ز
ال�
الم�انيات بوجه عام :بالنسبة للبلدان ي
تنفق بالفعل  %20من ي ز
الم�انية عىل التعليم ،يمكن تنفيذ تمويل
تز
االل�امات للتعليم عىل شكل خطوة طموحة لتوسيع إاليرادات
المحلية من خالل العمل عىل توسيع القاعدة ض
ال�يبية بطرق
تدريجية (استهداف نسبة ض
جمال
ال�يبة إىل الناتج
المحل إال ي
ي

 %20عىل أ
القل) .ويمكن تحقيق هذا ،عىل سبيل المثال ،بوضع
الدول عىل تسميته «حوافز
حد لما يصطلح صندوق النقد
ي
ض
�ض يبية ضارة» ،وإزالة الثغرات ال�يبية ،ومكافحة التهرب
ض
ي� أو فرض �ض ائب جديدة مخصصة للتعليم.
ال� ب ي

 .7زيادة حساسية ي ز
الم�انيات :إىل جانب التعهدات بزيادة
الموارد فإن بعض البلدان تضع إطارا للتعهد بإنفاق ي ز
م�انياتها
والدماج
التعليمية مع إيالء مزيد من االهتمام إىل إالنصاف إ
أ
تز
ساس ،بما ف ي� ذلك
والنوعية – وإنفاق م�ايد عىل التعليم ال ي
الطفولة المبكرة ،واستهداف إالنفاق عىل ما يعمل عىل نحو فعال
فيما يتعلق بتعليم البنات ،وإدماج أ
الطفال ذوي إالعاقة ،وأولئك
الذين ينتمون إىل أقليات ذات خلفيات عرقية ولغوية ،أ
والطفال
ض
والمت�رين من ن ز
الذين يعيشون ف ي� فقر،
ال�اعات.
الم�انيات :غالبا ما ال تنفق أ
 .8زيادة التمحيص ف� ي ز
الموال
ي
المخصصة للتعليم عىل التعليم أو ال تصل إىل خط المواجهة
ف� المدارس .وإن اتخاذ إجراءات لضمان شفافية ي ز
الم�انيات وتتبع
ي
أ
ف
ن
المد�)
الموال بشكل مستقل (بما ي� ذلك بمساعدة من المجتمع
ي
يمكن أن يساعد عىل ضمان تحويل الموارد الجديدة إىل تسليم
حقيقي عىل أرض الواقع .وينبغي أن تكون إمكانية الحصول عىل
التمويل عىل نحو فعال دائما من الحكومات إىل مواطنيها.
الضافة إىل الصوت الجماعي للتعليم :نحث حكومات
 .9إ
البلدان النامية عىل استخدام منتديات شبه إقليمية أو إقليمية
والعراب عن تأييدهم لزيادة االستثمار ف ي�
أو دولية لاللتقاء معا إ
ين
للمانح� لتنفيذ الجانب الذي
التعليم  -وإصدار نداء جماعي
يخصهم من االتفاق مع ش
ال�اكة العالمية للتعليم.
الضافة إىل الدعوة الجماعية إلجراء إصالحات ض�يبية
 .10إ
ض
عالمية :تحدد القواعد ال�يبية العالمية حاليا من قبل منظمة
التعاون االقتصادي والتنميةوالتنمية ) (OECDوبتأييد من الدول
الغنية .وهناك دعوة ت ز
م�ايدة إىل إقامة حكومة ديمقراطية دولية
تتمتع بالموارد الكاملة وتمكينها من وضع وتطبيق القواعد
ض
ت
ال� تعطي
ال�يبية العالمية .وستستفيد البلدان النامية ي
أ
للنفاق عىل التعليم ف� ي ز
الم�انيات الوطنية القديمة
الولوية إ
ي
كب� من اتخاذ موقف جماعي يدعو إىل تحقيق العدالة
بشكل ي
ف
ض
ال�يبية عىل الصعيد العالمي  -وهذا هو السبب ي� استمرار
ن
تز
المد� بمواصلة العمل عىل المستوى
ال�ام منظمات المجتمع
ي
العالمي ،بما يتجاوز تجديد الموارد.

الكل:
اقرأ المزيد :اتفاق التمويل
المحل ي
ي
يز
االنجل�ية | الفرنسية | االسبانية
ال�تغالية
العربية | ب

حزمة حملة صندوق المستقبل:التعليم آ
الن
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القسم 2
الطار  :4تقييم تتبع التعهدات لعام  2014من قبل منظمة أكشن أيد والحملة العالمية
إ
أثناء مؤتمر تجديد الموارد لعام  ،2014أظهر ش�كاء البلدان النامية ( )DCPف ي� ش
ال�اكة العالمية للتعليم قيادة طموحة
أ
وواضحة .وإجماال ،تعهدت  33دولة بتقديم  26مليار دوالر
أمريك عن أرقام خط الساس لعام  ،2014وهو ما يفوق
ي
بكث� كل التوقعات ويبلغ ش
ع�ة أضعاف المبلغ الذي تعهد به المانحون .يغ� أن التحليل الذي أجرته منظمة أكشن إيد مؤخرا
ي
ف
ف
ت
ال� قطعتها عىل نفسها ي� عام
يش� إىل أن العديد من البلدان ال تزال متخلفة عن المسار الصحيح ي� الوفاء بتعهدات إ
ي
النفاق ي
ف
 ،2014وأن التقدم يغ� واضح ي� العديد من البلدان بسبب االفتقار إىل مرجعية لتعهدات ذات مصداقية.
ت
ن
تل� سوى  4بلدان ( )%12تعهداتها بينما كانت  19بلدا ()%58
ومن يب� البلدان الـ  33ي
ال� جرى تحليل تعهداتها ،لم ب ي
ف
و�  10حاالت ،كان الوضع يغ� واضح (إما ألن ي ز
الم�انية الحكومية يغ� متوفرة أو بسبب وجود
متخلفة عن المسار الصحيح .ي
أرقام متناقضة) .وبعبارة أخرى ،خلص هذا التحليل إىل أن العديد من البلدان ما زالت متخلفة عن المسار الصحيح ف ي� الوفاء
ف
ف
ت
كث� من البلدان.
بتعهدات إ
ال� قطعتها عىل نفسها ي� عام  ،2014وأن التقدم يغ� واضح ي� ي
النفاق ي

إقرأ المزيد :الجدول المخترص للتعهدات متاح هنا.

وأثناء مؤتمر تجديد الموارد لعام  ،2014أظهر ش
ال�كاء من
البلدان النامية ( )DCPsالطموح والقيادة الواضحة .وخالل تف�ة
تجديد الموارد هذه ،فإن الحملة العالمية للتعليم تدعو إىل أن
يقود هؤالء ش
المس�ة مجددا.
ال�كاء من البلدان النامية ()DCPs
ي
ت
ال� حددتها الحملة العالمية
ولكن للتغلب عىل المشاكل ي
للتعليم بخصوص التعهدات لعام ، 2014يجب أن تكون
هذه المبادرات طموحة ولكن أيضا واقعية وذات مصداقية
ال�امات ت ز
وقابلة للتتبع  -ويجب أن تكون ت ز
تع�م الحكومات
وال� يستطيع آ
ت
تز
الخرون أن يساءلوا
االل�ام بها بشكل كامل ،ي
الحكومات عنها.
وهذه المرة ،نحن ندعو ش
ال�كاء من الدول النامية ليس فقط
رفع رهان الطموح ،ولكن أيضا ت ز
االل�ام لضمان أنها قادرة عىل
إظهار التقدم ،عىل أساس سنوي عىل مدى تف�ة التعهد.

اقرأ المزيد :التقرير الذي صدر مؤخرا
بتكليف من الحملة العالمية للتعليم ،زيادة
التمويل العالمي للتعليم :تعهدات جريئة
التغي� المستدام،
وموثوق بها لتحقيق
ي
بتحليل تعهدات عام  ،2014وأوجز ما
يمكن عمله لضمان الحصول عىل تعهدات
ث
أك� مصداقية
يز
النجل�ية | الفرنسية | االسبانية
ال�تغالية
العربية | ب
يتوفر جدول مخترص للتعهدات لعام
 2014هنا.
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دمج كل ذلك معا :نهجنا ف ي� مجال
الحمالت واتفاق منظمات المجتمع
ن
المحل للتعليم.
المد� بشأن التمويل
ي
ي
تعمل الحملة العالمية للتعليم وأعضائها مع الجهات
الفاعلة أ
ن
المد� من أجل الجمع ي ن
ب�
الخرى ف ي� المجتمع
ي
نهج قوي لحمالت التمويل المحلية ،وتبادلها مع جميع
ن
المد� عىل مستوى العالم .ويستند
منظمات المجتمع
ي
ذلك إىل تحليلنا لمؤتمر تجديد الموارد لعام ،2014
وخطتنا للتمويل المحل العالمي ،ونهج ش
ال�اكة العالمية
ي
للتعليم.

وسيشكل «اتفاق التمويل المجتمعي للتعليم» الذي
ن
المد� نهجا ت
مش�كا الستخدامه
وضعته منظمات المجتمع
ي
ن
التأث� عىل
من قبل جميع منظمات المجتمع
المد� بهدف ي
ي
المؤتمر القادم لتمويل ش
ال�اكة العالمية للتعليم .وسيتم
ف
ن
نوفم� ش
إطالقه ي� 2
الثا�)  - 2017قبل  3أشهر
ب
(ت�ين ي
من مؤتمر تمويل ش
ال�اكة العالمية للتعليم ف ي� داكار -
ف
ن
المد� عىل ي ز
تحف�
ومساعدة الجهات الفاعلة ي� المجتمع
ي
المحل للتعليم من حكومات البلدان
العمل عىل التمويل
ي
ش
النامية ،وذلك باستخدام تجديد موارد ال�اكة العالمية
للتعليم لعام  2020كفرصة أساسية .ويحدد االتفاق،
ن
المد� معا ومن خالل
كيف أن ناشطي حمالت المجتمع
ي
خطة من ش
ع�ة نقاط سيدعون حكومات البلدان النامية
ف
لتحقيق انفراجة ي� جهودها الذاتية لزيادة تمويل التعليم:

المحل للتعليم
ضمان تحقيق تقدم ف ي� التمويل من أجل تحقيق الهدف  4من أهداف التنمية المستدامة :حملة من أجل زيادة التمويل
ي

ا لقسم

3

استخدام مؤتمر تمويل
ش
ال�اكة العالمية
ويهدف هذا القسم إىل تسليط الضوء عىل طرق لتحقيق
هدف صندوق للمستقبل :التعليم آ
الن حملة إىل الحياة!
وهذه عبارة عن خطوات ت
مق�حة فقط لمساعدة نشطاء
ن
ين
والناشط� ف ي� التخطيط ،ونحن نعلم
المد�
المجتمع
ي
أن كل سياق يتطلب نهجا فريدا من نوعه ،ولكننا نأمل أن
بعض المحتوى أدناه يساعدكم ف ي� التخطيط للحمالت
الوطنية.
 1-3الدعوة إىل عقد اجتماع – مع العديد من الحلفاء الذين
ن
والمجا� بقدر
يدعمون التعليم العام الشامل والعادل
ي
ت
ن
ز
للتأث� عىل االل�ام
الوط�.
إ
المكان!  -لتخطيط حملتكم ي
ي
فمن أجل رفع المستوى والتأث� إىل أعىل المستويات �ف
ي
ي
الحكومة  -عىل النحو ي ن
ش
المب� ف ي� االتفاق المكون من ع� نقاط
بشأن التمويل المحل للتعليم – فإن ت
االس�اتيجيات الوطنية
ي
يجب أن ش
تن� تكتيكات ذكية .وكخطوة أوىل ،تقوم الحملة
ن
المد�
العالمية للتعليم بتشجيع تحالفات منظمات المجتمع
ي
ن
الوط� للمستقبل :حملة
للدعوة لحملة التعهد للصندوق
ي
التعليم آ
الن من أجل تحديد الفرص والتكتيكات .وكلما اتسع
ن
ين
المشارك� ف ي� الحملة ،وكلما كانت
المد�
نطاق نشطاء المجتمع
ي
ن
المد� قادرة عىل التكلم بصوت موحد ،كلما
منظمات المجتمع
ي
زاد احتمال حصولنا عىل تعهدات طموحة وذات مصداقية.
ولذلك ،تدعو الحملة العالمية للتعليم التحالفات الوطنية
ين
الوطني� إىل الدعوة إىل اجتماع تخطيط عىل مستوى
والحلفاء
ف
ت
ن
وممثل� جدد يش�كون
الدارة ،بما ي� ذلك دعوة حلفاء
مجلس إ
ي
ف
ف ي� نفس الرؤية إلعمال الحق ي� التعليم النوعي .ونعتقد أنه
ين
المعلم�( ،بما ف ي� ذلك ،عىل سبيل
من الحيوي شإ�اك نقابات
المثال ،حلفاء جدد مثل منظمي حمالت العدالة ض
ال�يبية).
وقد تعهدت الجهات الفاعلة الدولية ف ي� المنظمات يغ�
ن
الوط� واجتماعات
فعل بدعم العمل
الحكومية الدولية بشكل ي
ي

التخطيط المذكورة ،لذا يمكنكم االتصال بنا لمعرفة الجهة
ت
ال� وقعت عىل أنها نشطة ف ي� بلدك! ومن المهم أيضا ضمان
ي
أن يكون الشباب جزءا من الحملة ونشجع جميع االئتالفات
الناشط� الشباب �ف
ين
عىل اغتنام هذه الفرصة كفرصة إل ش�اك
ي
التفك� ف ي� من يستطيع من المجتمع
الحملة .ومن المفيد أيضا
ي
صحفي� أو أعضاء �ف
ن
ين
المد� أن يدعم دعوتك  -وربما هناك
ي
ي
مجموعة التعليم المحل التابعة ش
لل�اكة العالمية للتعليم 6أو
ي
ال� ي ن
لماني� الذين قد يدعموا دعوتكم؟
ب
الحصول عىل الدعم :بدأت الحملة العالمية للتعليم
بتجميع قائمة من مختلف المنظمات الدولية يغ� الحكومية
والجهات الفاعلة الوطنية المهتمة ف ي� االنضمام إىل الحمالت
ين
وطني�) ولمعرفة المزيد
(الذين قد ال يكونوا بالفعل أعضاء
ف
من المعلومات حول من يخطط للعمل ي� بلدك ،الدخول
ت ن
التال:
للعنوان االلك� ي
و� ي
campaigns@campaignforeducation.org
 2 -3فهم الطلب المقدم إىل حكومتكم من قبل ش
ال�اكة
العالمية للتعليم ،من أجل إبالغ تعهد منظمات المجتمع
ن
المد� الخاصة بكم .كجزء من التوعية الخاصة بهم ،قبل
ي
مؤتمر داكار ،تطلب أمانة ش
ال�اكة العالمية للتعليم من جميع
ف
و� حالة ش
ش
ال�كاء من البلدان النامية،
ال�كاء إعداد تعهد .ي
فقد وضعت ش
ال�اكة العالمية للتعليم نظاما قويا لتشجيع
حكومات البلدان النامية عىل تقديم تعهدات موثوق بها
للحفاظ عىل إنفاقها عىل التعليم أو زيادته إىل المستوى
ن
ال�اكة العالمية للتعليم جميع ش
الوط� ،تجمع ش
ال�كاء ف ي�
 6وعىل الصعيد
ي
ن
التعليم ف ي�
المحل ( ،)LEGبقيادة
التعليم
مجموعة
يسمى
تعاو�
منتدى
ي
ي
ف
المحل ي� وضع خطط وبرامج
وزارة التعليم .وتشارك مجموعة التعليم
ي
قطاع التعليم وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

حزمة حملة صندوق المستقبل:التعليم آ
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القسم 3
الطار  : 5ضمان التغي� الطويل أ
الجل لتحقيق انفراجة ف ي� تمويل التعليم وتوسيع الموارد
إ
ي
المحلية  -قبل مؤتمر تجديد الموارد وما بعده.
ال�امات جديدة لتمويل التعليم .ولكن من أ
مما ال شك فيه أن مؤتمر داكار يوفر لحظة فريدة للحصول عىل ت ز
الهمية بمكان أن ال
ن
المد� أن مؤتمر تجديد الموارد ينعقد ف ي� فراغ – كلحظة نشاط واحد وقائمة بذاتها .بل يرتبط ذلك بجهود
يرى محتجوا المجتمع
ي
أ
أوسع نطاقا ومستمرة من أجل زيادة التمويل  -سواء قبل مؤتمر داكار أو أثناءه أو بعده .وهناك (عىل القل) ثالث طرق تشجع
المد� ،وال سيما االئتالفات الوطنية ،عىل تجاوز مؤتمر داكار �ف
ن
فيها الحملة العالمية للتعليم الجهات الفاعلة ف ي� منظمات المجتمع
ي
ي
تخطيطها:
الهداف أ
الوط� الخاص باتخاذ إجراءات تطلعية بشأن أ
ن
الوسع نطاقا ف ي� المستقبل :حملة التعليم
 .1تحديد موقفكم
ي
آ
ف
ن
ن
تضم� دعوة تجديد
الن دعامة لحملة تمويل محلية (كما هو ي
مب� ي� القسم  2 .1أعاله) .وعىل نحو الفت فإننا حريصون عىل ي
المحل ،وذلك باستخدام تجديد الموارد باعتبارها «مناسبة»
الموارد للبلدان النامية ف ي� إطار أنشطة الدعوة الجارية عىل التمويل
ي
ت
الذا� الخاص باالئتالفات القطرية للحملة العالمية
للدعوة لمزيد من الحركة الرسيعة بخصوص أهداف الدعوة للتمويل
المحل ي
ي
للتعليم .ولذلك ،ينبغي أن تكون نقطة البداية لجميع الحمالت المرتبطة بمؤتمر تمويل ش
ال�اكة العالمية للتعليم خططا قائمة
أ
مسبقا وأهداف للدعوة .كما يجب أن ترتبط الحمالت قبل وأثناء وبعد المؤتمر بأهداف الدعوة الطويلة المد ،ومن الناحية المثالية،
اليرادات ض
ستحدد المناسبات الوطنية ،مثل مناقشات الموازنة الوطنية ف ي� الهيئة ش
ال�يبية/
الت�يعية أو المناقشات حول إصالح إ
الموارد.
ف
ت
الت�عات ف ي� داكار أمر حيوي من أجل التنفيذ الكامل .إن
ال� تم التعهد بها ي� إعالن ب
 .2سيكون التمحيص الجاري للتعهدات ي
ن
ت
المد� لحمل حكوماتها
ال� تم التعهد بها ف ي� مؤتمر داكار يجب أن تخضع لتمحيص قوي من قبل منظمات المجتمع
ي
التعهدات ي
عىل المساءلة من أجل تنفيذها عىل مدى تف�ة التعهد .وأظهرت عملية عام  2014عدم القدرة عىل المتابعة ،مما أعاق قدرة
ن
المد� عىل رصد وتتبع وعود تجديد الموارد .ت ز
وتل�م الحملة العالمية للتعليم بالعمل خارج مؤتمر ش
ال�اكة
منظمات المجتمع
ي
ف
ف
ف
ن
ت
ن
مب� ي� «نهج
العالمية ف ي� بف�اير لدعم جميع منظمات المجتمع
ال� تم التعهد بها ي� داكار .وكما هو ي
ي
المد� ي� تتبع التعهدات ي
ت
ال� يتم تقديمها تكون مبنية عىل بيانات شفافة (انظر القسم 3.3
 »4Ssف ي� التمويل
ي
المحل ،فإن هذا سيتطلب أن التعهدات ي
أدناه).
 .3توسيع نطاق الدعوة بشأن التمويل المحل ليتجاوز ش�كاء البلدان النامية ف� ش
ال�اكة العالمية للتعليم وما بعدها .ولدى
ي
ي
ال�اكة العالمية للتعليم  65بلدا من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ت
ال�اكة :ففي ي ن
ال� تشكل جزءا من ش
ش
ح� تغطي هذه
ي
أ
ف
ساس النوعي للجميع 5،وهذا يذهب
أك� ثغرات ي� ضمان ي
كث�ة من أقل البلدان دخال ،مع وجود ب
البلدان جماعات ي
توف� التعليم ال ي
ف
�ض
ت
ن
ال� يكون فيها ذلك وريا .ولهذا السبب ،تواصل الحملة
لتأم� انفراجة التمويل
فقط بعض من الطريق ي
ي
المحل ي� جميع البلدان ي
ش
العالمية للتعليم توسيع حملة «صندوق المستقبل» إىل مجرد ما بعد بلدان ال�اكة العالمية للتعليم ،وتوسيع نطاق الحملة لتشمل
لتغي� السياسات .ونحن نعتقد أننا أقوى عندما نقوم بالحملة معا .لذلك سنستمر ف ي� إيجاد
أهدافا وطنية/إقليمية مع برنامج أوسع ي
ف
ف
ف
ن
الثا� بف�اير (شباط)
لحظات جماعية للحمالت ي� الفرص إ
القليمية أو الدولية الجارية ي� عام  2018وما بعد مؤتمر التمويل ي� ي
ين
ال ي ن
القادم .وندعو جميع ش
والوطني� إىل إيجاد سبل للعمل معا لضمان تحقيق فرص وطنية وإقليمية ودولية لجميع
قليمي�
ال�كاء إ
لك نتمكن من شن
حكومات البلدان النامية للوفاء بالتعهدات الوطنية المستنفذة لتمويل التعليم .وسنواصل أيضا توسيع ش�اكاتنا ي
ض
ت
(ال� يمكن توجيهها نحو التعليم).
حملة عىل العدالة ال�يبية لضمان زيادة تعبئة الموارد المحلية ي

 5اقرأ المزيد عن إطار التخصيص الخاص بب�نامج ش
ال�اكة العالمية واختيار البلد http://www.globalpartnership.org/funding -
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القسم 3
ن
المد� ف ي� سياقات مختلفة
الطار  :6أمثلة من طلبات منظمات المجتمع
إ
ي

أ
ف
ت
ال� ترتبط بدعوة التمويل الجارية ،بما ف ي� ذلك:
ساس ي� إثيوبيا الطلبات ي
وقد حددت شبكة التعليم ال ي
• الدعوة إىل دفع ض�ائب مخصصة للتعليم لتمويل ت ز
ال�امات جديدة:
التعل
 �ض يبة  %5من القطاع أالستخراجي فقط لتمويلي
  %1من �ض يبة القيمة المضافة)(VAT %1 -من قطاع االتصاالت

ال�كات متعددة الجنسيات لدفع حصتها العادلة من ض
• الضغط عىل ش
ال�ائب
الضافية الجديدة ت
• ت
المق�حة لتمويل
الثيوبية ،إلدارة جميع المصادر إ
يق�ح إنشاء صندوق تعليمي تربوي ،ستقوم بإنشائه الحكومة إ
التعليم.
ن
ئ
المجا� ف� زمبابوي وضمان ت ز
ال�ام الحكومة بنسبة
االبتدا�
ويقوم تحالف التعليم ف ي� زمبابوي ) (ECOZIبحمالت من أجل التعليم
ي
ي ي
( %20أو ث
أك�) من ي ز
الم�انية الوطنية تخصص للتعليم.
ن
الوط� للتعليم ف ي� بوركينا فاصو(Coalition Nationale pour l’Education pour tous du Burkina
ويطالب االئتالف
ي
جمال للتعليم.
)Fasoبتخصيص  %5من الناتج
المحل إ
ال ي
ي
وتدعو الحملة الوطنية للتعليم ف� نيبال الحكومة إىل تخصيص  %20عىل أ
القل من ي ز
المحل
الم�انية الوطنية و %6من الناتج
ي
ي
جمال لقطاع التعليم.
إ
ال ي
لبا� لتعليم أ
أ ن
جمال المخصص
الطفال حملة « %6للتعليم» ،لزيادة النسبة المئوية من الناتج
المحل إ
ويطلق االئتالف ال ي
ال ي
ي
للتعليم.
ف
جمال ،تركز مبادرة منتدى
و� نيكاراغوا ،وبالنظر إىل المخصصات المرتفعة بالفعل للتعليم بنسبة  %7من الناتج
المحل إ
ي
ال ي
ي
الب�ية عىل ي ز
التعليم والتنمية ش
النفاق.
م�انياتها لضمان المساءلة وكفاءة إ
الحصول عىل الدعم .جمعت الحملة العالمية للتعليم
البيانات الخاصة بها الستخدامها كأساس لدعم االئتالفات
القطرية .ونحن ندرك أن العديد من التحالفات التعليمية
الوطنية تجمع وتحلل المعلومات عن مخصصات ي ز
م�انيات
حكوماتها .ومع ذلك ،وبالنسبة لأولئك الذين ال يفعلون
ذلك ،فقد وضعنا قاعدة بيانات لمستويات إالنفاق الحالية
ف� كل بلد كنسبة مئوية من نفقات ي ز
المحل
الم�انية والناتج
ي
ي
ض
جمال :ويتضمن هذا أيضا معلومات عن نسب ال�ائب
إال ي
جمال من أجل دعم الحمالت الرامية إىل
إىل الناتج
المحل إال ي
ي
يتما� مع متطلبات السياسة الواردة �ف
ش
زيادة إاليرادات (بما
ي
أ
ن
ض
إالطار  ،2بما ي ف� ذلك ضمان الحد الد� بنسبة  %20ك�يبة
جمال) .وهذا متاح هنا وعىل
عىل الناتج
المحل إال ي
ي
 Fund the Future websiteموقع صندوق للمستقبل .ويمكن
لك� ن
الحصول عىل مزيد من المعلومات بع� بال�يد إال ت
و�
ي
campaigns@campaignforeducation.org

ن
مد� بسيط وموحد .وستعتمد
 4 -3بناء طلب تعهد مجتمع ي
التأث� ف� ت ز
ال�ام حكومتكم بتجديد موارد التعليم
القدرة عىل ي ي
كث�ا عىل كيفية استهداف منظمات المجتمع
العام للعام  0202ي
ن
المد� لحكوماتها .كما ستكتسب مزيدا من القوة إذا ما اتحدت
ي
ن
المد� -
مجموعة عريضة القاعدة من منظمات المجتمع
ي
تحالفات تعليمية ،وناشطون شباب ،ومنظمات دولية يغ�
معلم�  -وطورت مركزا ت
ين
مش�كا لمنظمات
حكومية واتحادات
ن
المد� .ومن الواضح أن الطلب الواضح والبسيط
المجتمع
ي
المدعوم بأدلة قوية وإجماع واسع النطاق من المجتمع المد�ن
ي
والدعم من شأنه أن يحقق ت
«اخ�اق».

ت�يل أ
نز
الداة :لدعم العمل بهذا الشأن فقد
قامت الحملة العالمية للتعليم بصياغة
ين
اثن� من نماذج النداء «تعهد موثوق»:
يز
برتغال
فرنس |
انجل�ي |
ي
ي
االسبانية | العربية
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القسم 3
المعياري البالغ  %20من ي ز
ش
ويتما� ذلك
الم�انية الوطنية.
مع ت ز
ال�امات «إطار النتائج» الخاصة ش
بال�اكة العالمية للتعليم
بشأن أهداف تمويل البلدان النامية .وسوف تطلب ش
ال�اكة
العالمية للتعليم ،كحد ن
أد� ،من جميع الحكومات أن تتعهد
ت
ال� تهدف بها إىل العمل نحو تحقيق ش
المؤ�  10من
بالكيفية ي
إطار نتائجها (كما هو موضح ف ي� القسم  1.4أعاله) (والذي
يدعو جميع الحكومات إىل تحقيق تخصيص نسبة  %20من
يز
الم�انية للتعليم بحلول عام  .2020وقد أرسلت أمانة
ش
ال�اكة العالمية للتعليم حزمة من التعهدات المالية المحلية.
ش
المؤ�  .10ومن
ويصاحب ذلك مذكرة تقنية حول منهجية
ن
المد� يكون
المهم أن أي منارص من قبل منظمات المجتمع
ي
ش
مدركا لما تطلبه ش
ال�اكة العالمية للتعليم نفسها من ال�كاء
من البلدان النامية ،مما يعزز العمل الذي تقوم به ش
ال�اكة
العالمية للتعليم ،مع وضع طموح أعىل من خالل منظمات
ن
المد� ودعوة ذات مصداقية للمنارصة .ولكن ال
المجتمع
ي
ن
مد� ،أننا نريد أن نذهب خطوة
ننىس ،كمنظمات مجتمع ي
أ
أك�!
أخرى إىل المام وأن ندفع لطموح ب

اقرأ المزيد :لقراءة المنهجية التفصيلية
لل�اكة العالمية بخصوص ت ز
ش
ال�امات إطار
التمويل/النتائج ،أو المزيد بخصوص
خططها الخاصة بتجديد الموارد ،فقد
أنتجت بعض المواد لدعم منظمات
ن
المجتمع
المد�:
ي
حزم المعلومات :ي ز
فرنس
إنجل�ي |
ي
وهذه الحزم يغ� متوفرة بلغات أخرى
صغ� للمصادر:
مواقع ي
ن
يز
عر�
فرنس |
انجل�ي |
اسبا� | ب ي
ي
ي
ال�تغالية
يغ� متوفر باللغة ب
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 3-3المطالبة بتعهد طموح وذو مصداقية :صياغة طلب
ن
المد� خاص بكم! يمكن لمنظمات المجتمع
تعهد من المجتمع
ي
ف
ق
ن
التأث� عىل تعهدات تجديد
المد� أن تلعب دور
استبا� ي� ي
ي
ي
الموارد الخاصة بحكومتها  -ش
ون� ذلك مع درجة من الطموح
أ
أ
والمصداقية لضمان التعهدات «ال ثك�» و«الفضل» .ومن
المتوخى أن كل عضو من أعضاء ش
ال�اكة العالمية للتعليم
سوف يكيف متطلبات محددة تكون ذات مصداقية وواقعية
بل طموحة .ويجب أن يكون ذلك موجها نحو السياق ،بحيث
ن
الوط� والفرص المتاحة ،وكذلك
السياس
يتكيف مع السياق
ي
ي
جزءا ال يتجزأ من احتياجات/طلبات تمويل محلية جارية ال�ت
ي
ن
المد� و/أو الفرص المتاحة لتوسيع
تقدمها منظمات المجتمع
ي
المحل ف ي� كل سياق؛ ليس آخرا ،بينما نؤكد أن
نطاق التمويل
ي
«ال ثك� أ
التعهدات أ
والفضل» أو «الموثوقة» يجب أن تب�ن
ت
ال� تطلب من الحكومات عىل مدى
عىل الدعوة الممكنة ي
السنوات أ
الربع المقبلة ،بدال من أن تكون مرتبطة بشكل فردي
الطار  ،)2فإن
بتجديد الموارد .وباستخدام النهج ( Ss 4انظر إ
االئتالفات قد تختار أ
ال ثك� صلة تحتاج إىل توضيح كيفية تمويل
أي زيادات ف ي� التعليم (أي من خالل �ض يبة جديدة مخصصة)،
وهكذا .فإن هذا يوفر نهج «يستند إىل قائمة» ف ي� تحديد مطالب
ن
ت
المد� الوطنية
ال� تقدمها منظمات المجتمع
ي
التعهدات ي
(التقاط واختيار ما هو ث
أك� صلة بسياقكم ،كما توضح أمثلة
ف
ن
منظمات المجتمع
الطار .)5
المد� الوطنية الواردة أدناه ي� إ
ي
ويعد ضمان رقم مرجعي موثوق به نقطة انطالق هامة
ن
المد� عىل رصد وتتبع
لضمان قدرة منظمات المجتمع
ي
ت
ت
ال� مدتها أربع
وتمحيص تنفيذ أ ذلك عىل مدار ف�ة التعهد ي
ن
المد� الحكومة
سنوات .ومن الهمية بمكان أن یشارك المجتمع
ي
حول وضع التعهدات الخاصة بھا وضمان بیانات أساسیة قویة،
الحال واتجاهاتها الحدیثة ،فضال عن استبعاد
استنادا إیل وضعھا
ي
العمل عیل مدى السنوات القادمة.
«امتدادها»
ي
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رسائل رئيسية

هذه عبارة عن رسائل خطية ،مبنية عىل المطالب أ
الساسية
للحملة الستخدامها ف� المواد ت
ال�ويجية ش
والن�ات الصحفية
ي
وغ�ها من أدوات االتصال «حيوية»
ة
القص�
ووثائق الدعوة
ي
ي
ت
ال� تخطط إلنشائها .ويمكن أيضا أن تقترص هذه الستخدامها
ي
ف ي� مشاركات وسائل االتصال االجتماعية.

وتركز هذه الرسائل أيضا عىل البيانات والطلبات العالمية
والقليمية .وعليكم استخدم أ
الدوات المتوفرة ف ي� مكان آخر من
إ
ن
المحل.
أو
الوط�
لجمهوركم
الرسائل
لتخصيص
الحزمة
هذه
ي
ي

ين
التمك� الحاسم لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام2030
يعت� التعليم عامل
• ب
والعدالة واالزدهار والسالم.

بأكملها ،نحو عالم من الكرامة

عام� من تنفيذ ت ز
•بعد ي ن
االل�ام العالمي بضمان التعليم النوعي الشامل والعادل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة
مث� للقلق.
للجميع بحلول عام  ،2030فال تزال أهداف التعليم تبعث عىل القلق بشكل ي
ف
ح� عام  – 2084أي ث
•من خالل التوقعات الحالية ،لن نحقق وعد التعليم  2030ت
و�
أك� من  50عاما من
ي
التأخ� .ي
الطفال أ
الوقت الحال ،سوف يبعد  42%من جميع أ
الفارقة قبل أن يكملوا دراستهم ،ولن يذهب سوى نصف أطفال
ي
الوان لوقف هذه أ
العالم إىل المدارس الثانوية .ولقد آن أ
الزمة التعليمية.
• لتحويل وعد التعليم  2030إىل حقيقة واقعة ،يلزم إحداث تحول جذري ف ي� تمويل التعليم.
ئ
ئ
واالبتدا� والثانوي الشامل  -ذو النوعية
االبتدا�
•ويقدر تقرير الرصد العالمي للتعليم أن الوصول إىل التعليم قبل
ي
ي
الجيدة  -ف ي� البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات ش
ال�يحة الدنيا من الدخل المتوسط سيتطلب ما مجموعه 034
بليون دوالر
جمال عىل
أمريك سنويا .وسيتطلب ذلك من البلدان المنخفضة الدخل إنفاق  %6.56من الناتج
المحل إ
ي
ال ي
ي
ف
ت
التعليم ،مما سيظل ي�ك عجزا ي� التمويل قدره  39بليون دوالر.
ف
ت
القص�؛ خاصة ف ي� البلدان
ال� تبلغ  39دوالرا أمريكيا عىل المدى
ي
•تلعب المعونة دورا حاسما ي� سد الفجوة التمويلية ي
أ
خ� يظهر أن المعونة المقدمة للتعليم ظلت راكدة
ذات الدخل المنخفض .يغ� أن ما يبعث عىل القلق أن التحليل ال ي
ال� تقدم ف� كث� من أ
ت
الحيان ال تذهب إىل أشد البلدان احتياجا ،مما يؤدي إىل تفاقم
ي ي
منذ عام  ،2010وأن المعونة ي
آفاق تحقيق أهداف التعليم العالمية.
تأم� مستوى أ
الولوية المطلوب ف� ي ز
•إىل جانب ركود المساعدات ،فإن التعليم فشل ف� ي ن
الم�انيات المحلية .ومن أهم
ي
ي
مصادر التمويل المستدام الطويل أ
المحل .ويقدر تقرير لجنة التعليم أن
التمويل
هو
النوعي
التعليم
لتقديم
الجل
ي
أمريك إىل  3تريليون دوالر
تمويل التعليم يحتاج إىل زيادة مطردة من  1.2تريليون دوالر
أمريك بحلول عام ،2030
ي
ي
مع ما يزيد عن  97%من الموارد القادمة من ي ز
الم�انيات المحلية للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل نفسها.

حزمة حملة صندوق المستقبل:التعليم آ
الن
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القسم 3
وهذه هي أداة دعوة بسيطة الستخدامها لتطوير تعهد بسيط
ن
المد� للتوقيع عليه .وبالنسبة للبلدان
من منظمات المجتمع
ي
ت
ال� تتوافر فيها البيانات ،أضفنا معلومات عن كل بلد عىل حدة
ي
أ
عن تعهدات عام  2014ورقم خط الساس .ومن المتوقع
أن تستخدم البلدان المعلومات حسبما تراه مناسبا  -حذف
ف
الت�عات من منظمات
وإضافة ي� طلبها الخاص بتقديم ب
ن
المد� .وقد زودنا تعهدات قالب وطنية بالبيانات
المجتمع
ي
ت
ن
ال� تتوفر فيها بيانات
والتحليالت عىل الصعيد
الوط� للبلدان ي
ي
كافية للقيام بذلك .يمكنك العثور عليها هنا:

!

أ
يز
عر�
فرنس |
انجل�ي |
برتغال | السبانية | ب
ي
ي
للحصول عىل مساعدة بشأن ذلك إمالء رسالة
ت
إلك�ونية

campaigns@campaignforeducation.org

 5 -3اختيار أ
الهداف الخاصة بكم ،وترتيب اجتماعات
ين
ين
الرئيسي�.
الالعب�
لمجموعات ضغط رفيعة المستوى مع
وبمجرد صياغة مجموعة واضحة من المطالب ،وصياغتها ،فإنه
من أ
الهمية بمكان أن تربطها بأهداف الدعوة الخاصة بكم.
وتتواصل أمانة ش
ال�اكة العالمية للتعليم مع ش�كائها من البلدان
النامية ف� أ
الشهر المقبلة للتفاوض عىل تعهداتهم .وأرسلت
ي
ال�اكة العالمية للتعليم آ
ش
الن رسالة وأرفقت بها «نموذج
تعهدات» لجميع عناوين االتصال ش
بال�كاء من الدول النامية
(وللحصول عىل قائمة كاملة من عناوين االتصال ش
بال�كاء من
الدول النامية الوطنية انقر هنا) ،وكذلك إىل وزارة المالية ووزارة
ت
ال�بية والتعليم .وكذلك يطالب نموذج التعهدات بنفقات
التعليم الفعلية ت
للف�ة  2016-2014ليكون بمثابة رقم
الم�انية ت
مرجعي ،ومن ثم تقديرات ي ز
للف�ة ( 2020-2017لتكون
بمثابة ت ز
ال�امات جديدة) قبل انعقاد مؤتمر تجديد موارد ش
ال�اكة
العالمية للتعليم (ولكن إالعالن عنها فقط ف ي� المؤتمر) .وبالنظر
إىل أن هذه المفاوضات تحدث آ
المثال
الن ،فإن هذا هو الوقت
ي
أ
ف
التأث� عليها.
للوصول إىل هذه الهداف والبدء ي� ي

 6 -3تعميم أ
النشطة العامة للإبقاء عىل الضغوط ،بما
ف ي� ذلك التخطيط لحضور إعالن «تجديد الموارد» .تأكد من
البداعية جنبا
الجراءات العامة إ
تكملة جميع أعمال الدعوة مع إ
إىل جنب مع الصفحة االفتتاحية والمدونات ،ووسائط التواصل
االجتماعية لزيادة الوعي العام وإضافة ضغط للمشاركة عىل
مستوى عال ف ي� االتفاق عىل تعهد الحكومات .يمكن أن يكون
تحريك الجمهور وسيلة فعالة لجلب االنتباه لمؤتمر التعهدات
من أجل ش
ولضافة الضغط للمشاركة
ال�اكة العالمية للتعليم ،إ
عىل أعىل المستويات ف ي� الحكومة والتوقيع عىل التعهد .ف ي�
أ
ت
ال� تسبق المؤتمر ،يمكن أن يساعد ف ي� ذلك تنظيم
السابيع ي
ن
المد� قبل
للعالن عن منظمات المجتمع
حدث إعالمي إ
ي
المؤتمر ش
مبا�ة وتنظيم حدث «وداع» أو القيام بإعالن بيان
صحفي ،كلها تساعد عىل زيادة الضغط .وقد وضعنا عددا من
أدوات وسائل التواصل االجتماعي لدعم ذلك .وإذا كنا سنحقق
المحل  -بما ف ي�
بعض الدعوات إىل العمل ف ي� اتفاق التمويل
ي
ذلك ي ن
تأم� التعهدات عىل أعىل المستويات والتعهدات الوطنية
المبكرة  -فإن تطبيق الضغط العام قبل القمة سيكون أمرا
أساسيا ،كما أن الحملة العالمية للتعليم تطلب أيضا تحالفات
الجنوب الذين قد يرغبون ف ي� حضور القمة الفعلية ف ي� داكار
 ربما ينضموا إىل وفد حكومتهم  -ونحن ف ي� عملية تخطيطأ
للحداث الخاصة بالحملة ش
مبا�ة قبل وأثناء القمة ،ونحب أن
نسمع منكم إذا كان ائتالفكم مهتما بحضور القمة.

ت�يل أ
نز
الداة :نز
ت�يل نموذج بيان صحفي,
نموذج بيان صحفي ليستخدم ويعدل وفقا
للسياق الخاص بكم.
http://bit.ly/2kOgZFM

ت�يل أ
نز
الداة :وضعت الحملة العالمية
للتعليم نموذج رسالة دعوة/ضغط -
تحميلها وتكييفها خاصة بالحملة العالمية
للتعليم .تأكد من إرفاق طلب التعهد
بتجديد موارد منظمات المجتمع المد�ن
ي
الخاص بكم.
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العالمة الحملة وأدوات
وسائل التواصل
االجتماعية

معلومات عن عالمة الحملة والموارد

ف ي� عام  ،1102قامت الحملة العالمية للتعليم بتطوير شعار تعريف
الن عند التجديد أ
لحملة صندوق المستقبل :حقوق التعليم آ
الول
ش
لل�اكة العالمية للتعليم .وتم تحديث شعار التعريف المذكور
ف
ن
الثا� للموارد ،واستخدم مرة أخرى
ي� عام  2014عند التجديد ي
ف ي� عام  2016ف ي� مناسبة أسبوع العمل العالمي للتعليم العالمي
الخاص بالحملة العالمية للتعليم .واستنادا إىل التغذية الراجعة
من مجموعة متنوعة من أ
العضاء ،ولضمان االستمرارية ف ي� أعمال
ت
ال� تضطلع بها الحملة العالمية للتعليم وأعضائها ،قررت
التمويل ي
الحملة العالمية للتعليم الحفاظ عىل هذا الشعار ،مع تعديل
طفيف ليعكس دعوة عام  2017للعمل.
شعار الحملة هو صندوق المستقبل :التعليم آ
الن
( . )Fund the Future: Education Nowوقد تم تكييف الشعار
أ
صل ليعكس ذلك ،وهو متاح للتحميل بجميع اللغات المعتمدة
ال ي
لدى الحملة العالمية للتعليم هنا.

أ
القليمية ألنشطة
من النسب استخدام الشعارات الوطنية أو إ
أ
توف� العديد من الموارد المقدمة
الدعوة .وعىل هذا الساس ،يتم ي
كجزء من هذه الحزمة ف ي� صيغة وثيقة نصية ( )Wordلسهولة
التكيف مع السياقات الوطنية.

موارد وسائل التواصل االجتماعي

سوف تجدون مجموعة مختارة من الموارد القائمة عىل الصورة
الستخدامها عىل منصات وسائل التواصل االجتماعية الخاصة بكم،
وال� نأمل أن تشجع أ
ت
الفراد المؤيدين/أفراد الجمهور الستخدامها
ي
أيضا .وهذه متوفرة للتحميل كحزمة هنا.
وال�تغالية
وستكون هذه متوفرة باللغة الفرنسية واالسبانية والعربية ب
قريبا
كما أنها متاحة كمورد عام هنا .ويوفر هذا الرابط تغريدات
ت
ال� يمكن مشاركتها ش
مبا�ة من موقع صندوق
ومشاركات فيسبوك ي
المستقبل.

الهاشتاغات

سوف تستخدم الحملة العالمية للتعليم الهاشتاغات التالية لعملها
بشأن التمويل:

#FundTheFuture | #EducationNow | #TaxJustice

وتوفر الحملة العالمية للتعليم الموارد أ
للعضاء الذين ي ز
يم�ون
أنفسهم بهذا الشعار وشعار الحملة العالمية للتعليم ،ولكن ليس
هناك إجبار عىل أن يستخدم أ
العضاء ذلك دائما ،وخاصة إذا كان
Arabic

ال ي ز
نجل�ية ولكن يرجى السماح
وعادة ما يتم استخدامها باللغة إ
ت
ن
له�ي مالومو معرفة ما إذا كنت تستخدم نسخة م�جمة
(.)campaigns@campaignforeducation.org
نستخدم أيضا هاشتاغ خاص بالحملة العالمية للتعليم:

#FundEducation

حزمة حملة صندوق المستقبل:التعليم آ
الن
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القسم 4
•وقد أطلقت الحملة العالمية للتعليم حملة  #FUNDTHEFUTURE #EDUCATIONNOWوأصدرت نداء عالميا للعمل ،موجه
الدول للعمل معا من أجل:
للحكومات والجهات المانحة والمجتمع
ي
 .1زيادة الموارد المحلية؛
أ
 .2زيادة المساهمات الثنائية والمتعددة الطراف؛
ض
الصالح والعدالة ال�يبية.
 .3اتخاذ إجراءات عالمية بشأن إ
• ف ي� أوائل عام  - 2018عىل عتبة السنة الثالثة من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  -هناك فرصة فريدة للبدء ف ي� عكس أزمة
ال�اكة العالمية للتعليم .وتسعى ش
التعليم ف ي� مؤتمر تمويل ش
ال�اكة العالمية للتعليم إىل جمع مبلغ  2مليار دوالر سنويا من
ين
المانح� بحلول عام .2020
وقد وفرت الحملة العالمية للتعليم أيضا سلسلة من الرسائل الرئيسية الستخدامها عىل منصات وسائل التواصل
ت
مبا�ة عىل الفيسبوك ت
وتوي� .ويمكنكم أبضا نز
هنا,وال� يمكن مشاركتها ش
االجتماعية
ت�يل الموارد من هنا.
ي

20

المحل للتعليم
ضمان تحقيق تقدم ف ي� التمويل من أجل تحقيق الهدف  4من أهداف التنمية المستدامة :حملة من أجل زيادة التمويل
ي

حزمة حملة صندوق المستقبل:التعليم آ
الن

22

القسم 5

عينة تغريدات

ئ
• ف� عام# 2013فقدت السنغال  1.1مليار دوالر أمريك ف� ض
ال�ائب  -ث
أك� من ي ز
االبتدا�
#م�انية التعليم .و %20تدفع مقابل التعليم
ي
ي ي
يلكل طفل# .التعليم آ
الن
•يجب عىل الحكومة رفع بالحد أ
ال ن
د�  %20من إجمال الناتج المحل ف� ض
س�اليون  %11فقط ف ي� عام .2016
ال�ائب؛ #توقعت ي
ي ي
ي
آ
#العدالة ض
ال�يبية من أجل #التعليم الن www.fund-the-future.org
ال�يبية من أجل #التعليم آ
•#كينيا تقدر أن تخرس 1.1مليار دوالر سنويا ف� ض
#م�انية التعليم# .العدالة ض
ال�ائب ،أو( )x 3.cي ز
الن
ي
www.fund-the-future.org

الهمية لتحقيق عالم من الكرامة والعدالة واالزدهار والسالم  #التعليم آ
•#التعليم أمر بالغ أ
الن #صندوق المستقبل
www.fund-the-future.org

ح� عام  .2084يجب علينا تمويل #التعليم آ
•#توقعات التعليم الحالية# :التعليم 2030لن يتحقق ت
الن
www.fund-the-future.org

الطفال أ
• ف� الوقت الحا�ض  ،سوف يبعد  %42من جميع أ
الفارقة قبل إتمام الدراسة .ويجب علينا #تمويل صندوق المستقبل
يلتقديم #التعليم آ
الن
و� الوقت الحا�ض  ،لن يذهب سوى نصف أطفال العالم إىل المدارس الثانوية# .تمويل صندوق المستقبل لتوف� #التعليم آ
ف
الن
ي
• ي
www.fund-the-future.org

ض
ض
•#أموال ض
ال�يبة  #المدرسون
ي� ،والمالذات
والمدارس ،ولكن الحكومات تخرس آمن القواعد ال�يبية يغ� العادلة ،والتهرب ال� ب ي
�ض
ض
ال�يبية .ونحن بحاجة إىل #عدالة يبية من أجل #التعليم الن

حسابات ت
توي� مفيدة

لقد أنشأنا قوائم لحسابات ت
توي� المفيدة الستخداماتكم ،إما للمتابعة أو للتغريد ش
مبا�ة من حساباتكم.

قادة العالمhttps://twitter.com/globaleducation/lists/world-leaders-2017/members :2017

ك� تحديثا مقارنة بقائمة ت
ال� أنشأتها الحملة العالمية للتعليم؛ وهي ال أ ث
ت
توي� الرسمية لقادة العالم،
يرجى مالحظة أن
هذه هي القائمة ي
أ
وتشمل شخصيات الأمم المتحدة والشخصيات الرئيسية الخرى .وهي ليست شاملة.
أعضاء الحملة العالمية للتعليمhttps://twitter.com/globaleducation/lists/gce-members/members :
ي ن
ي ن
ي ن
ي ن
رئيسي� .وهي ليست شاملة.
عالمي� ،وأفراد
وإقليمي� ،ومكاتب وطنية لأعضاء
عالمي�
يرجى مالحظة أن هذه القائمة تضم أعضاء
أ
ين
الوطني� للحملة العالمية للتعليم:
العضاء
https://twitter.com/globaleducation/lists/gce-national-members/members

ت
ال� يديرها أفراد من االئتالفات .وهي ليست شاملة.
وتشمل هذه القائمة الحسابات التنظيمية والحسابات ي
ين
تربوي�https://twitter.com/globaleducation/lists/education-individuals/members :
أفراد
أ
ف
ن
وتشمل هذه القائمة الفراد الذين يغردون بشأن التعليم .بيد أن الحملة العالمية للتعليم ال تتب� آراء أي فرد مدرج ي� هذه القائمة.
وهي ليست شاملة.
مؤسسات التعليمhttps://twitter.com/globaleducation/lists/education-orgs/members :

ال� تغرد بشأن التعليم ،ولكنها ليست أعضاء ف� الحملة العالمية للتعليم .وال ن
ت
تتب� الحملة العالمية
ي
وتشمل هذه القائمة المنظمات ف ي
للتعليم آراء أي منظمة مدرجة ي� هذه القائمة .وهي ليست شاملة.
وزراء ت
ال�بية والتعليمhttps://twitter.com/globaleducation/lists/education-ministers/members :
ف
ي ن
العامل� ي� سلك التعليم .وهي ليست شاملة.
وتشمل هذه القائمة الوزراء والوزارات وكبار موظفي الخدمة المدنية
وزراء الماليةhttps://twitter.com/globaleducation/lists/finance-ministers/members :

ي ن
العامل� ي ف� مجال التمويل .وهي ليست شاملة.
وتشمل هذه القائمة الوزراء والوزارات وكبار موظفي الخدمة المدنية

وزراء التنميةhttps://twitter.com/globaleducation/lists/development-ministers/members :

العامل� ف� مجال التعاون إال ئ
ن
نما� .وهي ليست شاملة.
وتشمل هذه القائمة الوزراء والوزارات وكبار موظفي الخدمة المدنية
ي
ي ي
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المحل للتعليم
ضمان تحقيق تقدم ف ي� التمويل من أجل تحقيق الهدف  4من أهداف التنمية المستدامة :حملة من أجل زيادة التمويل
ي
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