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 تمويل التعليمأن توصي بها لجنة  يجبالتي  النقاط

 2016أغسطس  آب/ لحملة العالمية للتعليم،إحاطة سياسة من قبل ا

ضمن توصية ، بناًء على 2015 تموز/يوليو 6في أعقاب قمة أوسلو التعليم في  اللجنة الدولية لتمويل فرصة التعليم العالمي ُشكلت

وتضم  القمة.خالل  وكاتي سميث،ستير  يسبيتل " من إعدادفرص العمل العالمي :التعليم تمويلبعنوان "  ورقة قدمها معهد بروكينغز

 ،مالويرئيس ، وجوكو ويدودو ،ندونيسياإلرئيس ، والميشيل باشيليتشيلي التالرئيس و إرنا سولبرغ ،النرويجاللجنة رئيس وزراء 

كما  المبعوث الخاص لألمم المتحدة للتعليم العالمي، غوردون براون،، ويترأسها بوكوفايونسكو، إيرينا للمدير العام لوا بيتر موثاريكا

حيث يتضمن ذلك  التوترأثار بعض  والذي" لجنة التعليم خالفيا " ااسمتحمل منذ ذلك الحين ، و1العديد من الشخصيات البارزةوتضم 

وأهداف التنمية  / 2030 للتعليم ةهيالتوجيلجنة تتضارب مع الكونها ، وبالتالي التمويل قضية تتجاوزموسعة صالحيات أجندة وتبنيها 

 تمويل التعليم. تحقيقفي حسب توصياتها ونجاحها  لجنةال نجاح أو فشليقاس ومع ذلك،  .4المستدامة/الهدف

والتي ، الحملة العالمية للتعليم بما في ذلك أعضاء -البحوث في مجال شريكا  30مدخالت من أكثر من  للحصول على سعت اللجنة

بعض أعضاء  نضمكما  للجنة؛التي تنفذها اعملية التشاور بلدا على االنخراط في  100أعضائها في أكثر من  عملت على تشجيع

العالمية  الحملةوقامت الوطنية )في نيجيريا والواليات المتحدة وباكستان والنرويج وفرنسا وبريطانيا(  والفعاليات الحملة المناسبات

 فعاليات التمويل أيضا محور ، كما تصدرت قضيةعبر اإلنترنتللجنة ا المتعلقة بمشاوراتالردود من  60أكثر من بجمع  للتعليم

لتمويل لتطوير أدوات على الحملة العالمية للتعليم وأعضاءها  عملت هذا العام وخالل العام الماضيللتعليم أسبوع العمل العالمي 

 .هذه السياساتإحاطة بالتفصيل العديد من النقاط أثيرت في و تتضمن - 2016سبتمبر أيلول/في  اي سيتم تعميمهتالولتعليم لالمحلي 

ت ما إذا كانفيعن كثب لمعرفة  المراقبةالحملة العالمية للتعليم وستتولى تمويل التعليم، لتحقيق تقدم في قضية ولدى اللجنة فرصة هامة 

 الحق في التعليم. لصالح قضية األمورالفرصة لتحويل دفة  أنها ستفتقد مللحظة أاستنتهز هذه  اللجنة

اللجنة عندما يتم إطالق كمخرجات عن  رؤيتهايتوقع المجتمع المدني  التيلرسائل الرئيسية ل الحملة العالمية للتعليم مشاركة وفيما يلي

بإيجاز  معالجتها اللجنة التي يتوجب علىالقضايا الحرجة تم طرح و، 2016 أيلول/سبتمبر 18التقرير في نيويورك في 

 للرد على تقرير اللجنة. أدناهالعشر النقاط  اعتماد أعضاء الحملة، يرجى من تقرير اللجنةأنه يجب عدم استباق  وفي حين وبوضوح.

التعليم، مع  حول 4هدف /الالتنمية المستدامة  إلقرار أهدافكان هناك عملية عالمية واسعة  2015خالل  مواءمة.ال .1

على فيتوجب  .2030لتعليم العمل لبلورتها في إطار  والتي تمت – هاتنفيذلوسائل السبع وثالثة األهداف األساسية 

وليس السعي  واألهداف المرتبطة بها، وسائل التنفيذ والمؤشرات كنقطة انطالقالتنمية المستدامة  أهدافاتخاذ  اللجنة

التعليم  بشأنتبعية تحقيق األهداف كما يجب اإلقرار بتداخل و. 2030أهداف التعليم  أو تريب أولويات عادة صياغةإل

للجنة ، وعلى اي مرحلة الطفولة المبكرة ومحو األمية للشباب أو التعليم األساسي للكبارالتعليم فاالبتدائي والثانوي، و

الصادرة عن واالتفاقيات المتعددة معاهدات الورد في  حسبما في التعليم الحق تأخذ على محمل الجد والتأكيد على أن

احترام وحماية وتنفيذ جميع أبعاد على لمساعدة الدول السعي  بشكل واضحا وتوصياتهأن تتضمن و –األمم المتحدة 

تشمل ما يلي في أن تعزيز اآلليات القائمة، وعلى لجنة أن تعمل ال وبنفس الروح فإنه من األهمية بمكان الحق في التعليم.

  :هاتقرير
 كمظلة دور اليونسكوبو 2030التعليم الجديدة  هيكلياتوتعزيز  االعتراف بـ . 

 رفع لوالدعوة  4أهداف التنمية المستدامة/الهدفتحقيق لتعليم في لالشراكة العالمية  الذي تقوم بهبالدور الفريد  االعتراف

مع  "نتظريأن  هالتعليم ال يمكن" لصندوقالمواءمة الكاملة و مواردالتجديد ل ةالمقبل خالل المرحلةاالستثمار  مستويات

 لتعليم. لالشراكة العالمية 

                                                           
)سيفيتا، كليميت كريستين  فيليبي كالديرون )الرئيس المكسيكي السابق(؛ (؛للمفوضية االروبية خوسيه مانويل باروسو )الرئيس السابق، (؛MITأعضاء اللجنة هم: أنانت أغاروال )برفسور في الـ  1

جاكايا كيكويتي  تونس(؛ MEFآمل كربول ) ، باكستان(؛ITA(؛ بايال رضا جميل )GPEالشراكة العالمية للتعليم،  ،جيالرد )رئيسةليكو دانغوتي/الرئيس التنفيذي لمجموعة دانغوتي(، جوليا ا النرويج(؛

جاك ما )الرئيس  )وزير التعليم السابق، كوريا(؛ جو هو لي أنتوني ليك )المديرة التنفيذية لليونيسيف(؛ جيم كيم )رئيس البنك الدولي(؛يوريكو كويكي )مجلس النواب، اليابان(؛ )الرئيس السابق، تنزانيا(.

شاكيرا ميباباراك )فنانة  أوغندا(؛ UNATUسترايف ماسيياوا )مؤسس، ايكونت(؛ تيوبيستا بيرونغي مايانجا )مؤسس  غراسا ماشيل )مؤسس، غراسا ماشيل ترست(؛ التنفيذي لمجموعة علي بابا(؛

كايالش ساتيارثي )الحائز على  الشيخة لبنى القاسمي )مجلس الوزراء، اإلمارات العربية المتحدة(؛ أوكونجو إيوياال )وزير المالية السابق، نيجيريا(؛ نغوزي باتريسيو ميلر )جامعة شيلي(؛ عالمية(؛

شميت )الرئيس التنفيذي لمؤسسة -هيلي تورنينج لورانس سامرز )هارفارد(؛ ثيو سوا )الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية المرأة األفريقية(؛ أمارتيا سين )هارفارد(؛ جائزة نوبل، باتشبان باتشاو أندوالن(؛

 إنقاذ الطفل(.

 



 
 

2 
 

  دواجية ، وتحاشي قيام وازالحق في التعليمحول الدول  محاسبةحقوق اإلنسان في  منظماتالتأكيد على أهمية دور

 موازية.المنظمات والهيكليات ال
 

التعليم  بتقديمتزام لوالحق في التعليم هو اال 4هداف التنمية المستدامة/الهدفة ألاألساسي من أبرز األبعاد :التعليممجانية  .2

ني والمنصف مجاالالثانوي و االبتدائي التعليمعلى جميع الفتيات والفتيان " حصول )ضمان األساسي الجيد مجانية

وأطر  4أهداف التنمية المستدامة/الهدفمن " هو الهدف األول ذات صلةوفعالة يؤدي إلى نتائج تعلم  والنوعي والذي

التدريجي لمجانية التعليم  بالتحقيق، مع االلتزام أمرا ذا ضرورة قصوى جعل التعليم االبتدائي المجانيلحقوق اإلنسان 

ال  موقفا للجنةتتبنى ايجب أن و االستفادة القصوى من الموارد المتاحة(.و -من المراحل الثانوية وغيرها ةفي المرحل

األطفال التحاق تأثير ذلك من حيث منع و – على المستفيدين من التعليمرسوم البوضوح فرض وس فيه يعارض لب

 .وذوي اإلعاقة بالتعليماألكثر فقرا واألكثر ضعفا 
 

حقق التعليم األساسي للجميع إال من خالل من الحكومات لم تبوضوح أن أي ويجب أن تعترف اللجنة : عام / خاص .3

قوة معادلة حاسمة في كثير من كتلعب  نظم التعليم العام ، علما بأنة منسقيواضح وإجراءات حكومالتزام سياسي 

 قد يكون هناك في بعض األحيانو األكثر فقرا وحرمانا فرصة عادلة.الفئات إعطاء األطفال من من حيث المجتمعات، 

حاسما في ضمان وجود  يدور الحكوميبقى الولكن المجاني من جهة المستفيدين،  التعليم من مقدميجهات غير حكومية 

  الجهات. لتنظيم عمل هذهنظام متماسك 
في لربح السعي لتحقيق امعارضة الموارد العامة للتعليم العام وعلى اللجنة العمل على ضمان توجيه وفي هذا السياق،  

منطقي الغير ، حيث أنه ومن لربحمقابل اخدمات التعليم األساسي يحظر تقديم  ،في العديد من البلدانو توفير التعليم.

لالتجار بالتعليم من  الواسعوهذا أمر مهم ال سيما بالنظر إلى االنتشار  .ةخاصجهات استثمار المال العام لتعزيز أرباح 

تبني موقفا واضحا لجنة فعلى ال .وذا نوعية رديئة التكلفة منخفض أجل الربح عبر فرض الرسوم مقابل تقديم التعليم

الجهات الخاصة في التعليم من قبل الدولة وبما يتفق مع على تنظيم انخراط  والعملليس مقبوال مسار الهذا  عتباربا

)الذي يخلق أو يزيد من  والتصنيف بين الطالب التمييز أو الفصلتحاشي على سبيل المثال، و حقوق اإلنسان،قوانين 

يجب على اللجنة و والحفاظ على األهداف اإلنسانية وطبيعة التعليم وضمان الشفافية الكاملة. عدم المساواة( ،حالة 

 حقوق اإلنسان.بقوانين  الحكوميةالجهات غير التزام إنفاذ فعالة لضمان و آليات رصدضمان وضع 
 

وعليها التوسع ، اسريعأو حال  وليست هدفا قصير المدى، إستراتيجيةفرصة بحد ذاتها اللجنة تعد  :القدرة على التنبؤ .4

أنظمة التعليم تعتمد حيث  ،يمكن التنبؤ بهوالذي  مستدامالو المدى طويلتمويل ال من تأمينلبلدان في قضية تمكين ا

، والتي قد تخدم ةالمتذبذبمؤقتة أو فالموارد ال .األساسيةلتغطية التكاليف  يسنو أساسعلى ومنة اآلستثمارات االعلى 

مفيدة جدا في مجال التعليم بالنظر إلى أن التحدي األكبر هو تغطية التكاليف المتكررة للمعلمين ال تعد  قطاعات أخرى،

 مدربين تدريبا جيدا.والمحترفين ال
 

ترعاها التي شاملة الديمقراطية والتعزيز العمليات  يجب أن يكون هناك تركيز واضح على :شاملةالالعمليات  .5

العمليات التشاورية التي تشرك المعلمين والطالب بوااللتزام زمام المبادرة الحكومات الوطنية  حيث تتولى دولة،ال

الحلول يجب تجنب ف على نطاق واسع.شعبيا و مملوكةالو ةفعالوال ةوالمواطنين وذلك لبناء سياسات التعليم الجيد

 وكذلكالموارد العالمية الجديدة وتوجيهها من خالل الشراكة العالمية من أجل التعليم ، مع تنسيق خارجياالمفروضة 

مع  -لتعليم لالشراكة العالمية ينبغي تعزيز نموذج في الواقع، و .تها للدولة المعنيةااللتزام المستمر لضمان ملكي

المعلمين في حوار السياسات  نقاباتنشط ومشاركة المدني المجتمع وضع المجموعات التعليم المحلية التي تعزز 

وهنا تبرز  .حقيقيةشمولية إلى كونها ذات طبيعة وهذا يحتاج إلى االنتقال من كونها عمال رمزيا  -والتخطيط والرصد 

المحلية  على رأس األجنداتالتعليم ووضع بناء اإلرادة السياسية، للمساعدة في دعم تحالفات المجتمع المدني أهمية 

 حكومات.ومساءلة ال
 

من و ،أنظمة التعليم أهداف متنوعة من أجل إعمال الحق في التعليم تمتلكيجب أن  :النتائجقاعدة المخرجات/اتساع  .6

قابلة من خالل التركيز فقط على مؤشرات  يتعارض مع معايير حقوق اإلنسان(بما مر )األهذا الخطورة بمكان تقزيم 

لتركيز على وفي حين تعد الدعوات ل الموحدة. واالمتحانات االختباراتنتائج االعتماد على بسهولة أو للقياس 

التي تستهدف االمتحانات  التعليمعملية اآلثار غير المقصودة غالبا ما تكون سلبية، وتعزز إال أن جذابة، " األساسيات"

لمدارس والمعلمين والطالب دل لتنافسي غير عا تدابير الضيقة تؤدي إلى منافسة غير عادلة وترتيبالفوالتعليم التلقيني، 
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 بشأنمفصلة محسنة وبيانات وضع  لحاجة إلىالدعوة لللجنة فعلى ا .الواسعة النطاق مع أهداف التعليموتتعارض  –

 النتائج /المخرجات.و اتوالهيكلي اتمؤشرات العملي
 

من حيث زيادة الـ  للتعليمشير إلى الحملة العالمية تتوصيات واضحة حول ما وضع  للجنةا على: الميزانيةحصة  .7

"4Ss":  وفيما يتعلق وحساسية الميزانية.والتدقيق الميزانية، وحجم الميزانية بشكل عام،  فيلتعليم ازيادة حصة 

من الميزانيات الوطنية  ٪20ث البلدان على تخصيص حللجنة بالموضوع األول، على ا

في  لتعليملالشراكة العالمية من قبل  شار إليهينطاق واسع )هذا المعيار على يستخدم و للتعليم. معقولة "حصة" بوصفها

"ال يقل عن  بما 2030لتعليم العمل لإطار  مطالبة على الرغم من -( GEMR التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع/

 أي إنفاقالمؤشر اآلخر يستخدم على نطاق واسع و .األرقامه البلدان نموا قد تحتاج لتجاوز هذمؤكدا أن أقل  "،15-20٪

بناء على هذا، على و أيضا.األمر تعزيز هذا  جنةبالنسبة للمن الناتج المحلي اإلجمالي على التعليم، ومن المنطقي  6٪

 اللجنة:
 

 ة ضمن الميزانيات أو معدالت اإلنفاق الفعليبأن تبقى هذه  الضغط على رؤساء الدول ووزارات المالية

وخاصة عندما يكون هناك  -من الناتج المحلي اإلجمالي(  ٪6من الميزانيات أو  ٪20هذه المعايير )

 أخرى في الميزانية ال تساهم في التنمية؛ نفقاتعلى سداد الديون، أو العسكري واإلنفاق  في ارتفاع
 ة كبيرة من ميزانياتها نسب تنفق التيعن البلدان النامية  جولة جديدة من تخفيف عبء الديون دعوة لعقدال

وغيرها من  النوعيموال لنإنفاق على التعليم األتحرير بربط تخفيف عبء الديون و -على سداد الديون 

)على سبيل  لتطبيقها لجنةالآليات التمويل الجديدة التي تدعو  من أيويجب على  القطاعات االجتماعية.

أال تزيد من عبء الديون على  برامج المبتكرة(المتعددة األطراف أو ال والبنوك المثال من المصارف
 .في المستقبل البلدان

 من قبل الحكومات الوطنية كجزء أساسي من أي  تعزيز تتبع مخصصات الميزانية / اإلنفاق الفعلي

تقديم المساعدات الخارجية فال جدوى من  "اتفاق عالمي"، بما في ذلك إشراك المجتمع المدني النشط.

أو الحفاظ على اإلنفاق  زيادة مخصصات الميزانية من خاللللتعليم للبلدان التي ال تظهر جهودا جادة 

 .٪20بنسبة 

 التي تنفق على التعليم في جميع السياقات، بما في  حصة من ميزانيات المساعداتبشأن المعايير ال تعزيز

من  ٪20البلدان النامية أنفقت هناك حجة قوية للقول أنه إذا ف الممتدة.ذلك في حاالت الطوارئ واألزمات 

أهداف يجب وضع و – أن تتماشى معها وتماثلهاميزانيات المساعدات فعلى ميزانياتها على التعليم، 

 المنخفضة جدا.الحالية و النسبة المئوية تتجاوزلزيادة المساعدة للتعليم 
 

حجم الميزانيات  من شأنها أن تساعد البلدان على زيادةوالتي على اللجنة تقديم توصيات منهجية  :الميزانيةحجم  .8

بشكل كبير من خالل زيادة قاعدة واإلنفاق على التعليم تعد شحيحة جدا، ويمكن زيادة  ٪20حصة ف ،الحكومية العامة

 إثارتها: للجنةعلى اءات المحددة التي بعض اإلجراوفيما يلي  الضرائب المحلية أو ميزانية الحكومة العامة.
  من خالل نظام  - لناتج المحلي اإلجماليل الضرائبمن  ٪20لما ال يقل عن جميع البلدان  وصولأهمية

 الضريبة التصاعدية.
 دوالر مليار 139ما يصل الى أن اكشن ايد  منظمة قدرت) إلنهاء الحوافز الضريبية الضارة حاجة البلدان 

 البلدان النامية(. هدف وال حاجة من قبل تضيع دونسنويا 
 من قبل شركات متعددة  وخصوصاالضريبي منع التهرب  الحاجة الملحة لتعزيز قدرة الحكومات على

سنويا من خالل تحويل األرباح تضيع  دوالر أمريكي مليار 200 أن صندوق النقد الدولييقدر الجنسيات )

بما في ذلك من خالل االستثمار في سلطات اإليرادات والنظم الضريبية  -باستخدام المالذات الضريبية( 

 كثر عدالة، وتعزيز النظام الضريبي الموحد للشركات.األ
 من كل بلد على تطلب  –موارد وذات  جديدةسلطة حكومية تنفذها  قواعد ضريبة عالمية عادلة وضع أهمية

لجنة ضم صوتها إلى الدعوة العلى و والثروة.العامة المنفعة والتقارير والسجالت العامة للملكية برفع حدة 

أهداف التنمية  حول تمويلأديس أبابا التي كانت أكبر فرصة ضائعة في مؤتمر  -لمثل هذه الهيئة العالمية 
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 بة على مثل ضريبة المعامالت المالية أو فرض ضري أشكال جديدة من الضرائب العالمية،ية وضع إمكان

 من أي عائدات للتعليم. ٪20تخصيص مع دعوة واضحة ل -لتعليم صالح االثروة الفردية، لتوليد اإليرادات ل
  التي تقدم موارد وعلى المستوى القطري  مخصصة ألغراض محددةالالضرائب  زيادةبالبلدان قيام إمكانية

 أو إصالحات لدعم الوقود األحفوري(. -إضافية للتعليم )مثل الضرائب على الوقود األحفوري 
 التي ترغب في المساهمة في تحقيق أهداف التعليم العالمية )مثل  لشركات متعددة الجنسياتاالشتراط على ا

االلتزام البالد عن طريق إعداد  حيث طليعة منالكون في أن تأعضاء تحالف األعمال العالمي للتعليم( 

 األرباح.ما تتحصل على عادلة حيثالضرائب الويدفعون  ودفعالتقارير 
  والمخصص التوسعي اإلنفاق  يمكن تبرير –لتقشف لالميزانيات المخصصة للتعليم لتحاشي عدم تعريض

نظرا للعوائد اقتصادية طويلة األجل لالستثمار في مجال  التعليموالعواصف على لمواجهة التقلبات 

ضمن  التعليم لصالحالعوائد على المدى الطويل تحقيق في هذه  للعملوينبغي دعم وزارات المالية  التعليم.

 اإلنفاق. حولمتوسطة وطويلة األجل  توقعاتها
 

حساسية اإلنفاق على التعليم، مع التركيز الرئيسي  زيادة بشأنتوصيات واضحة تقديم  للجنةا على :الميزانيةساسية ح .9

اإلنفاق على التعليم في مراحل التعليم التي من  واستهداف ومعالجة قضية أحد، تخلفضمان عدم و -االنصافعلى 

وهناك أدلة دامغة على أن االستثمارات  يواجهون العزلة والتهميش.يعيشون في فقر أو  الذينمعظم الناس  إفادةشأنها 

استهداف نواتج التعلم ف جميع.فعالة في تحسين النتائج للهي بحد ذاتها في نظم التعليم  االنصافالتي تسعى إلى تعزيز 

 للجنة أن توصي بما يلي: وعلى على مستوى عال مباشرة ال يكون له نفس التأثيرات المفيدة.
 ألن هذا  -في المجتمع أكثر فعالية ذات لجعل التعليم قوة معادلة  - لصالح االنصاف البلدانتستثمر  أن

تحقيق التعليم الشامل التي تتركز على وهذا يشمل الدعوة إلى االستثمارات  ينتج أفضل العوائد للجميع.

األكثر اإلنفاق لكل طفل )للوصول إلى الفتيات معدالت واالعتراف بأن التمويل العادل ال يعني نفس 

هناك حجة قوية للتحويالت النقدية لدعم الفئات و واألطفال ذوي اإلعاقة سيكلف أكثر لكل طفل(.تهميشا 

التي  -الشباب والكبار محو أمية االستثمار من أجل العدالة يتضمن أولويات االستثمار فيف ألكثر حرمانا.ا

 .ا، والتي كثيرا ما يتم إغفالهتعتبر حاسمة إلنهاء الحرمان عبر األجيال
  المدربين ين والمهني ينالمعلممن قوة عمل توفير أهمية  ال يضاهي النوعيأن أي استثمار في التعليم

الجزء األكبر من اإلنفاق  محطدائما  وهذا األمر سيبقىوالذين يحظون بالتقدير واالحترام، تدريبا جيدا 

وسيبقى  –ليست حال سحريا ة، إال أنها العديد من االبتكارات التكنولوجيوبرغم ظهور  ،على التعليم

 .الفعالةعملية التعلم هيكلية المعلمون دائما في صميم 
  أو تؤدي إلى النظم الطبقية )وبالتالي تجنب  تجنب االستثمارات التي تزيد من عدم المساواة البلدانعلى

السابق في تشيلي،  التعليمي النظامكما حدث في ، الكوبوناترسوم أو المخططات القائمة على فرض ال

 وعدم المساواة(.عملية التشرذم وتعميق حيث تتفاقم 
 

األموال تصل لضمان وصول  – حول زيادة التدقيق في ميزانيات التعليم اللجنة تقديم توصياتعلى  :الميزانية دقيقت .10

وقد  غالبا ما تختفي ميزانيات التعليم قبل الوصول إلى المدارس.ف تنفق على نحو فعال وشفاف.أن إلى حيث يجب، و

 واإلجراء -يجب أن يؤخذ على محمل الجد األمر وثقت منظمة الشفافية الدولية مختلف أشكال الفساد في التعليم، وهذا 

يمكن و .لهاالسليم ووالتدقيق المستقل  - وإنفاقهااألكثر فعالية هو ضمان وجود الشفافية في كيفية تخصيص الميزانيات 

مراقبة فعالة  للوصول الىتلعب دورا حاسما في تعبئة وإشراك المواطنين في كل مستوى أن لمنظمات المجتمع المدني 

 وعلى المستوى مدرسةالمنطقة وال ىمستو علىوهذا أمر مهم  .اإلنصافل خاص رصد أثر التعليم على وبشك -

أن هناك  الميزانيات الوطنية أولويات سياسة شاملة وعلى أساس المساواة،تتبع  أن وعلى سبيل المثال ضمان ،الوطني

تطوير المدارس  منحتنفق أن مخصصات عادلة في جميع أنحاء المناطق والمدارس على أساس االحتياجات المتنوعة و

تعد أمرا هاما  هدر األموالمعالجة علما بأن  ،(ذوي اإلعاقةتسهيل اإلدماج الكامل )بما في ذلك األطفال لبشكل فعال 

 ذريعة لتأجيل زيادة االستثمار في مجال التعليم.التدقيق في الميزانية كبشرط عدم استخدام 

 
 -هذه النقاط وأكثر من ذلك  جميع اللجنة الدولية لتمويل فرصة التعليم العالميأن تستوعب الحملة العالمية للتعليم تأمل 
في أي سيناريو ستستمر الحملة و تحقيق الكامل للحق في التعليم.المثل نقطة تحول في تسريع التقدم نحو تس اوأنه

لتمويل  ةتحويليباتجاه أجندة لدفع لالعالمية للتعليم للعمل مع أعضائها والمنظمات المماثلة لها في جميع أنحاء العالم 
 الكامل للحق في التعليم.


