
 

 تمويل مرفق حول مبادئورقة بخصوص على لجنة التعليم  الحملة العالمية للتعليممجلس رد 

 (IFFEDدولي للتعليم )

 8102مايو )أيار(  6

 

 إنشاءتوجيه تهدف ل مبادئبشأن مشروع مجموعة  اتشرعت لجنة التعليم في إجراء مشاور

الحملة  من قبللهذه المبادئ فيما يلي تحليل أولي و. مقترح (IFFED)للتعليم دولي  تمويل مرفق

 الذي يسترشد برسالة الحملة العالمية للتعليم لمفوضي التعليم حولو( GCEالعالمية للتعليم )

. ونحن نرحب بالجهود المبذولة 7102 )أيار( مايوشهر من اعتبارا  دولي للتعليم تمويل مرفق

م بذل بعض الجهود لالستجابة لمخاوف سابقة أثارتها من الواضح أنه قد تولوضع بعض المبادئ. 

لدينا واألمر يتطلب مزيدًا من الوضوح في عدد من المجاالت.  ولكن –الحملة العالمية للتعليم 

تسعة مجاالت أساسية من التعليقات في هذه المرحلة ونطلب المشاركة الشفافة لمزيد من 

 إشراكفي أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من ليم الدولي للتع يالتمويل تسهيلال المعلومات حول

 كمل.أأعضائنا بشكل 

الدولي المقترح للتعليم يستند إلى قروض منخفضة  التمويل مرفق على الرغم من أن .0

التي ، والشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخلسيزيد من مديونية فإن ذلك الفائدة، 

تزداد ذلك في وقت  يتم، ومتوسطةكثير منها بالفعل من أزمة ديون مرتفعة أو يعاني ال

كما هو موثق من قبل كل من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني  مشاكل ديونها

مصادر تمويل يمكن التنبؤ بها ومستدامة ال توفر آليات التمويل ووصندوق النقد الدولي. 

في ولتحسين التعليم.  ةارات طويلة األجل المطلوبتساعد الحكومات على القيام باالستثم

"، في جميع البلدان ا  مناسب ليستمويل الديون حين أنه من الجيد أن المبادئ تقر بأن "

ينبغي أن يكون واضحا أن أي آليات قائمة على القروض يجب أن تلتزم بأعلى معايير و

للبلدان التي تعاني من أزمة ديون مرتفعة أو وعدم إقراض األموال  المسئولاإلقراض 

إجراء تقييم مستقل موثوق به  مع – اتأو في حاالت الطوارئ/الصراع متوسطةحتى 

في مجال المجتمع المدني من ذوي الخبرة في في كل حالة، بما في ذلك الجهات الفاعلة 

عامة، وأن ال تتنافس مع منح األموال من مصادر أي آلية قروض وينبغي أل .قروضال

 ربحية. اتلدعم البنوك التجارية أو أي شرك أبدا ستخدمأال تينبغي  األموال العامة

 

(، 0)المبدأ  االستثمار المحلينرحب بحقيقة أن ورقة المبادئ تتحدث عن تحفيز زيادة و .7

(، وزيادة الناتج المحلي اإلجمالي من خالل 7صتتطلب زيادة في اإلنفاق المحلي )و



كبر وإعادة تخصيص الميزانية وإصالحات ضريبية محلية لضرائب قاعدة ضريبية أ

، يجب تحديد أهداف واضحة في هذا لكن( إلخ. و4ص) الضريبية الشركات والثغرات

، على سبيل المثال التأكيد على أن تنفق أريد لهذه اإلصالحات أن تكون فعالةالمجال إذا 

على التعليم )وهو ما يمكن تحقيقه من على األقل من الناتج المحلي اإلجمالي  %6البلدان 

خالل الجمع بين زيادة نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي وزيادة نسبة اإلنفاق 

يكون في غياب أهداف أو معايير واضحة فإن شرط زيادة اإلنفاق المحلي وعلى التعليم(. 

بالترويج  لجنةال مستقو نود أن نرى المزيد من التفاصيل حول كيفوللغاية. كما  اغامض

لحوار وطني مستدام وإستراتيجي حول تمويل التعليم بحيث يمكن لوزارات المالية أن 

عوائد طويلة األجل لالستثمار في التعليم وأن تضع إصالحات التحسن بشكل أفضل في 

تجدر اإلشارة إلى و. موضع التنفيذ ،لها التي هناك حاجة ملحة ،الضرائب والتخصيص

العديد من الحاالت، تكون البلدان منخفضة الدخل هي التي لديها القدرة على أنه في 

لتمويل التعليم من خالل إجراء إصالحات تدريجية للضرائب  األكبر لزياداتا تحقيق

 والتخصيص.

 

فيما يتعلق  بوضع معايير ومؤشرات جديدةما زلنا نشعر بالقلق إزاء اللجنة المعنية و .3

الستخدام  ،على ما يبدو ،على الرغم من وجود دعمورح بلد ما. موعد الموافقة على مقتب

 الشراكة العالمية للتعليم اآلليات القائمة مثل خطط قطاع التعليم المعتمدة من قبل

(GPE)بعض النقاط في تكون بشكل ال لبس فيه و اال يتم التعبير عنه ه، إال أن هذ

( التي لم 7القائم على النتائج" )المبدأ اإلشارة إلى "النهج  وإن. اهالمبادئ متعارضة مع

ثير إشكالية بصفة ت (00 صتثبت في قطاع التعليم و"التحسينات الملموسة في التعلم" )

ينبغي أن و. الشراكة العالمية للتعليم حيث إنها تتجاوز نموذج التمويل الحالي في خاصة

واالبتكار المبينة في  شموللمبادئ األداء وا للتعليمدولي ال تمويلال مرفق يشجع تمويل

 الدولي للتعليم التمويل مرفق يجعل األمر يبدو كما لو أنمما ( 5 صتقرير لجنة التعليم )

 7131التعليم  خطةستند إلى ت أن ينوي فرض مجموعة جديدة من الشروط بدالً من

 شير المبادئ إلىدوليا والتعليم الذي تقوده الدولة خطط القطاع. في الواقع، ت االمتفق عليه

إطار نتائج خاصة به على أساس المواءمة والتناسب  له تسهيل تمويلي عالمي للتعليم

هذا توتر مباشر مع استخدام األطر يعتبر (. و00 صوالقابلية للتقييم والمساءلة )

الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لعام  واآلليات والمؤشرات الموجودة في

 التيو –مرتبطة بالقروض جديدة تقييدية العالمية للتعليم ويقترح شروطا /الشراكة 7131

ديموقراطي، إما بشكل أعمال راسخة  خططينبغي على اللجنة أن تتبنى ويجب تجنبها. 

عملية الشراكة  تلك التي تضعها العمليات الوطنية الشاملة أو تلك القائمة على أساس

أعمال  لخطةتجنب أي خطط للترويج  ويجب – 7131العالمية للتعليم/خطة التعليم لعام 

ف اهداألفي الواقع، يجب على اللجنة أن تعترف بشكل مباشر أكثر بو. ةأو منافس ةمنفصل

وينبغي أن  ،التنمية المستدامة، بما في ذلك تعليم الكبارالسبعة للهدف الرابع من أهداف 

 .د على المساواة واالندماج كمبدأ أساسيتؤك

  



 منظمة تنفيذ وليسآلية مالية  وه للتعليم الدولي التمويل مرفق هناك بيانات واضحة بأن .4

ً مع إنشاء "أمانة 5ص) قائمة بذاتها" عامة (، لكن من المحتمل أن يكون ذلك متعارضا

حملة  تصل أنيحتمل بلداً و 98ن إلى اآلالشراكة العالمية للتعليم  تصلقد و(. و07ص)

يجب أال تكون هناك حاجة  لذا – ذلك إلى أكثر من( ECW) التعليم ال يمكن أن ينتظر

 الشراكة العالمية للتعليم منفصلة أو موازية. في الواقع، يجب أن ينظر إلى اتإلى قدر

وحيث  على أنها اآللية االفتراضية لتوجيه جميع األموال المنسقة للتعليم. بشكل صريح

ينبغي تعزيزها بدالً من إنشاء فإنه غير كافية،  الشراكة العالمية للتعليم تكون قدرات

 أن مقولةنحن غير راضين عن و. معها في مكان آخر أو متنافسةمزدوجة  اتقدر

يجب أن يتم توجيهه من خالل المؤسسات المالية  يمللتعل دوليال التمويل مرفق تمويل"

( ألن هذا يمكن أن يشمل إرسال األموال عبر البنك الدولي أو بنوك 5صالقائمة" )

 ليس لديهم سجل حافل في مجال التعليم. الذين –التنمية اإلقليمية 

 

 اتالتي تقودها الحكوم لمبادرات التعليم العامهناك بيان إيجابي حول توفير األموال و .5

فقط الجهات الفاعلة األخرى يمكنها تلقي التمويل  وأن –لتحقيق أهداف التعليم الوطنية 

يجب تعزيز هذا مع بيان واضح بأنه لن يكون هناك دعم أبداً و. "من خالل حكوماتها"

يجب أن تعمل أي آلية وسواء بشكل مباشر أو غير مباشر.  ةأو تجاري ةربحي جهاتألي 

 تعزيز أنظمة التعليم العام )وليس فقط المبادرات( والحكم الديمقراطي.لى ع

 

في  الدور الهام الذي يقوم به المجتمع المدنيمن الجيد أن تتضمن المبادئ احترام " .6

( وعدم السعي إلى تكرار هذا أو استبداله. 9" )صالحاليتخطيط بنية تمويل التعليم 

تقدم توصيات لمشاركة المجتمع المدني أن األمر، و، ينبغي للجنة أن تتجاوز هذا لكنو

في عمليات تخطيط التعليم الوطنية كمتطلب، وتعزيز مبادئ توجيهية واضحة لهذا 

أن تقليص المساحة السياسية في الوقت الحالي ب االعترافأن يتم مالحظة وإن الغرض. 

اك التزامات يجب أن تكون هنوأمر مهم. كما هو يقوض هذا في العديد من البلدان 

واضحة لممثلي المجتمع المدني المنتخبين بشفافية بشأن أي هياكل عالمية إلدارة التعليم. 

يكون هناك تفاعل أكثر تماسًكا للمجتمع المدني، بما في ذلك نقابات ثمة حاجة ألن و

الحملة حرك تعلى جميع المستويات على أي آلية جديدة هامة مقترحة. إن والمعلمين، 

لإلسهام بنشاط في المناقشات الوطنية الواسعة، بما في ذلك من  اجاهز للتعليم العالمية

من المهم وخالل دعم جلسات االستماع العامة في البرلمانات والنقاش اإلعالمي المفتوح. 

أن يتم إبالغ السلطات العامة والمواطنين على حد سواء، وأن يكون لهم دور، وأن يكون 

يمكن أن تؤثر على محتوى سياسات التعليم العام وأعباء الديون  لهم رأي في اآلليات التي

 المستقبلية في بلدهم.

 

على النحو  الحق في التعليمنرحب ببيان مفاده أن اللجنة ستعمل دائما بما يتماشى مع و .2

يمكن وومعظم الدساتير الوطنية.  حقوق اإلنسانالمنصوص عليه في معاهدات واتفاقيات 

، كما هو هو تحول جذريإمكانية التقاضي بشأن الحق في التعليم أن يكون التقدم في 

 .7109لعام  (GEMرصد التعليم الدولي )مالحظ في تقرير 



 

 التمويل مرفق سيعمل بهادثة حول الكيفية التي ح  م  ونتطلع إلى رؤية وثيقة أكثر شموالً و .9

سوف تكمن بعض ويمكننا من معالجة مخاوفنا بشكل أفضل. س، مما للتعليم الدولي

ندرك أن "ورقة  يذال – التمويلي المرفقهذا  التحديات في تفاصيل كيفية تصميم وإعداد

لذلك فإننا ندعو إلى مشاركة المعلومات بشكل ومعالجته بشكل كاٍف.  هاالمبادئ" ال يمكن

في الوقت المناسب بحيث يمكن أن يكون هناك مشاركة مجدية وكاملة  شفافكامل و

خذ في االعتبار أن حركتنا تعمل باللغات اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية )خاصة مع األ

 والبرتغالية والعربية(.

 

 مجاالت أخرى لتمويل التعليمنحث لجنة التعليم على تكثيف جهودها في فإننا ، الختامفي  .8

الموارد المحلية )التي الحظت اللجنة  حشد، وتحسين الحملة العالمية للتعليم مثل دعم

 اآلليات وتعزيز ،من التمويل اإلضافي( %82لـمصدر ستكون فسها أنها ن

نحن مقتنعون بأن العمل ومرتبطة بتمويل التعليم.  متقدمة الوطنية/الدولية لعدالة ضريبية

أو وضع ضريبة معامالت مالية دولية أو أي  دوليةعلى إصالح القواعد الضريبية ال

 حشديق األكثر استدامة ومرغوبًا لمتابعة إجراءات أخرى من هذا القبيل يوفر الطر

على هذا الصعيد. كما  مملتزمون بالتعاون معك ونحن –المزيد من الموارد الدولية 

ً بأن تقوم لجنة التعليم باستكشاف كيفية توسيع الدعم القائم على المنح و نوصي أيضا

، وكيفية يمكن أن ينتظرحملة التعليم ال و الشراكة العالمية للتعليم لآلليات القائمة في

الدولية وضمان أن التمويل الثنائي الحالي يفي باألهداف اإلنمائية المؤسسة مع مواءمة ال

 ضمنيجب أن تحصل اللجنة على أقصى استفادة من اآلليات الموجودة والمتفق عليها. 

في  المقترحةالجديد وحاالت االستثمار  ةمثل صندوق المضاعف الشراكة العالمية للتعليم

تتمتع اللجنة بسلطة القيام بدور رئيسي في تعزيز الحوار الوطني المستمر وقطاع التعليم. 

في ذلك مساعدتها على  بما –حول تمويل التعليم مع وزارات المالية ورؤساء الدول 

إيجاد طرق جديدة إلدخال عوائد طويلة األجل على االستثمار في مجال التعليم خالل 

واستكشاف كيفية وضع  -والسياسية على المدى القصير والمتوسط  الدورات االقتصادية

التنبؤ به اإلصالحات الضريبية التدريجية التي يمكن أن تؤدي إلى تمويل تعليمي يمكن 

إمكانية تحقيق زيادة أنفسهم بالنظر في لزم وزراء التعليم األفارقة أقد ولجيل كامل. 

ميزانية الحكومة بشكل عام )القاعدة الضريبية(، ، وحجم 4S'sلـحصة ميزانية التعليم 

ضمان وصول لاإلنفاق )في تدقيق الوحساسية المخصصات )على أساس المساواة( و

هناك و. برنامجاليجب على اللجنة بذل كل ما في وسعها لتعزيز مثل هذه والمال(. 

الحوار  إمكانية هائلة إلضافة قيمة في جميع هذه المجاالت، ونحن ملتزمون بمواصلة

البناء مع جميع المشاركين في اللجنة حول كيفية حشد المليارات بشكل أكبر في التمويل 

الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة  لتحقيق ي ثمة حاجة ملحة لهذالالسنوي 

(SDG4).  


