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ي التعليم فقد نتمكن 
إذا ما استثمرنا أك�رش �ف

من ت�يع الحد من الفقر وخلق المزيد 
ف المزايا  من مستويات المعيشة وتحس�ي

الصحية بعيدة المدى وضمان المزيد 
من المساواة الجندرية وتعزيز الحاكمية 

الديمقراطية.
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تمويل المستقبل

اكة المتعددة الأطراف الوحيدة المكرسة  اكة العالمية للتعليم” – ال�رش ضمان أن تمتلك “ال�رش
ي لعام 

لحاق جميع الأطفال بالمدارس لللحصول عىل تعليم نوعي وجيد –التمويل الكا�ف لإ
2015 – 2018 كأمر حيوي لعكس اتجاه فجوة التمويل العالمي للتعليم.

التعليم أساس التقدم واالزدهار
ي 

سهام �ف ي مجال التعليم، عندها يمكنهم الإ
إذا ما استثمر قادة العالم أك�رش �ف

ف الفوائد الصحية  الحد من الفقر، وإيجاد سبل العيش الأك�رش استدامة، وتحس�ي
، وتعزيز الحكم  ف ف الجنس�ي عىل المدى الطويل وضمان تحقيق مساواة أك�رب ب�ي

ي تمويل 
سهام �ف ي التعليم الآن الإ

الديمقراطي. وبعبارة أخرى، يمكن لالستثمار �ف
مستقبل أفضل غدا. 

ي تمويل التعليم أمست عضاال
ة والتقص�ي �ف الفجودة الكب�ي

ي تمويل التعليم، مما يؤدي إىل حدوث 
وعىل الرغم من هذا، هناك نقص كب�ي �ف

ي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وتخفق الجهات المانحة 
أزمة تعليم �ف

ي البلدان ذات 
اماتها لدعم التعليم الأساسي �ف ف يفاء بال�ت ي الإ

عىل وجه الخصوص �ف
 . الدخل الأد�ف

فرصة ذهبية لعكس اتجاهات أزمة تمويل التعليم
وهذا العام، هناك فرصة فريدة لعكس هذه التجاهات خالل مؤتمر التعهد 

اكة العالمية للتعليم .  بالتجديد لل�رش

وتعمل الحملة العالمية للتعليم، وهي حركة عالمية تتألف من منظمات المجتمع 
قليمية، فضال عن تحالفات  ي تشمل عضويتها المنظمات الدولية والإ

ي وال�ت
المد�ف

ي الأخرى لوضع رؤية للعمل 
ي نحو 100 دولة، مع شبكات المجتمع المد�ف

وطنية �ف
اكة العالمية من أجل التعليم حيث ندعو معا، جميع  خالل جولة التجديد لل�رش
كاء لتخاذ إجراءات ملموسة لضمان توف�ي الأموال الالزمة لجولة التجديد  ال�رش

اكة العالمية من أجل التعليم 2015-2018.  لل�رش

، فإننا ندعو إىل تقديم تعهدات محددة خالل مؤتمر  ولتحقيق ذلك، كحد أد�ف
ي حزيران/يونيو 2014 من الجهات 

اكة العالمية للتعليم �ف التعهد بالتجديد لل�رش
ي ذلك:

المانحة والبلدان النامية، بما �ف

•  عىل الجهات المانحة التعهد بتقديم ما مجموعه 4 مليارات دولر 
ف عامي 2015 و2018. كما يجب  اكة العالمية للتعليم ب�ي أمريكي لل�رش

امات  ف ي التعليم، والبناء عىل الل�ت
نسانية �ف عليهم زيادة المساعدات الإ

ي عام 2012 و2013 وضمان تخصيص ٪4 عىل الأقل من 
ي قطعت �ف

ال�ت
نسانية الشاملة للتعليم. المساعدات الإ

•  عىل البلدان النامية زيادة تمويلها للتعليم بتعهدات ملموسة 
ي لم تصل بعد إىل هدف إنفاق 

ومحددة زمنيا. وعىل تلك البلدان ال�ت
انيات الوطنية عىل التعليم، وتخصيص نصفها للتعليم  ف ٪20 من الم�ي

اماتها. ف ، أن تحدد خطط للقيام بذلك كجزء من تجديد ال�ت الأساسي

اكة العالمية للتعليم” بحيث يتم تحديد  ”تمويل المستقبل: خطة عمل لتمويل ال�رش
ي حرمان الأطفال ومجتمعاتهم 

ي تمويل التعليم وتأصلها �ف
كيفية استمرار الأزمة �ف

ف  ي دعم الوصول وتحس�ي
اكة العالمية للتعليم الهام �ف من الفرصة، ودور ال�رش

التعليم، ودعوة الجهات المانحة والبلدان النامية والقطاع الخاص للتعهد بتقديم 
اكة العالمية للتعليم هذا العام وبذل جهود أوسع نطاقا لزيادة  بدعم تجديد ال�رش

تمويل وفرص التعليم.

ي تمويل 
ة �ف . فبدون زيادات كب�ي ف ف الصومال�ي صورة الغالف: سوادا، 13 عاما، لم تتمكن من الحصول عىل التعليم، ولكنها التحقت ضمن صفوف استدراكية لالجئ�ي

ي الحياة © جوناثان هيامز/ مؤسسة إنقاذ الطفل
تعليم الأطفال مثل سوادا لن يتمكنوا من الوصول للتعليم النوعي الذي يحتاجونه للتقدم �ف

ي الهند، ولكن هناك 57 مليون طفل ممن هم خارج المدرسة و250 مليون 
ي ولية البنغال الغربية �ف

ي المدرسة �ف
الصورة المقابلة: يتعلم الأطفال الحروف الهجائية �ف

/ مؤسسة إنقاذ الطفل ي القراءة أو الكتابة أو الحساب. © سوزان ىلي
طفل ل تقنون المهارات الأساسية �ف



ع�رب العالم النامي، هناك 57 مليون طفل ل 
يزالون خارج المدرسة البتدائية وما يقدر 130 
ي 

ي المدارس يخفقون �ف
مليون طفل ممن هم �ف

اكتساب مهارات القراءة الأساسية والمهارات 
ي المدرسة، بينما 

الحسابية أثناء وجودهم �ف
ت�ب 120 مليون طفل آخر من المدارس خالل 

ثالث سنوات من بدء المرحلة الدراسية.



5

التعليم: حق أساسي غ�ي محقق

ي الحصول عىل التعليم النوعي والجيد. وح�ت الآن، وعىل امتداد العالم 
لكل شخص الحق �ف

النامي، هناك 57 مليون طفل ما زالوا خارج المدارس البتدائية، وما يزيد عن 69 مليون نسمة 
ي كث�ي 

عدادية، كما أن نوعية التعليم الذي يحصلون عليه تكون و�ف ممن هم خارج المدرسة الإ
من الأحيان رديئة اىل درجة كارثية. 

ي جودة التعليم 
االأزمة العالمية �ف

ي اكتساب المهارات الأساسية 
ي المدارس �ف

يخفق ما يقدر بنحو 130 مليون طفل �ف
ي 

ف يت�ب نحو 120 مليون من المدارس �ف ي ح�ي
للقراءة والكتابة والحساب، �ف

غضون ثالث سنوات. وتتفاقم أزمة سوء نوعية التعليم بسبب الحاجة الملحة 
ف ل يمتلكون التدريب الالزم،  ف من المعلم�ي . فالمالي�ي ي

إىل 1.6 مليون معلم إضا�ف
أو مؤهالت أو الدعم المطلوب لضمان التدريس الفعال. كما أن غياب الفرص 

التعليمية النوعية تركت 774 مليون شخص بالغ- ما يقرب من ثلثيهم من النساء- 
غ�ي قادرين عىل القراءة أو الكتابة.1

نسانية تسلب االأطفال والمجتمعات من فرص الحصول عىل التعليم  االأزمات االإ
ي حرمان أجيال كاملة من 

تسهم الحروب والرصاعات والكوارث الطبيعية �ف
ف الأطفال وسلبهم  ي تعليم مالي�ي

الحصول عىل التعليم، وترك فجوات واسعة �ف
ساءة والستغالل.  من مثل هذه الفرص وزيادة تعرضهم للعنف والإ

تهديد خط�ي للتنمية والحد من الفقر 
ي الوصول إىل التعليم النوعي والجيد إليها ونوعية، كارثة 

يعد استمرار الأزمة �ف
ف والعائالت. فالتعليم  ف من أفقر أطفال العالم، والشباب والبالغ�ي بالنسبة للمالي�ي

نمائية  ، ذا قدرة عىل الحد من الفقر ودعم تحقيق الأهداف الإ ي
هو حق تمكي�ف

الأوسع نطاقا. والتعليم النوعي والجيد يعزز من كل مرحلة من مراحل الرحلة 
والسعي نحو حياة أفضل، وخاصة بالنسبة للفقراء والأك�رش ضعفا. فهو يسهم 
ي الحد من وفيات الأمهات والأطفال، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد 

�ف
نسان ومعالجة الفقر المزمن، ورفع مستويات المعيشة وبناء الزدهار  وحقوق الإ

، ويؤدي إىل  ف ف الجنس�ي عىل المدى الطويل، وتعزيز حقوق المرأة والمساواة ب�ي
اقتصادات وطنية أك�رش استدامة وإنصافا.2

فشل التمويل 
تعد عدم كفاية التمويل واحدة من العقبات الرئيسية لضمان تحقيق التعليم 
للجميع. ففي عام 2000، تعهد المجتمع العالمي بضمان عدم فشل أية دولة 

أخذت عىل عاتقها وبجدية تحقيق التعليم للجميع بسبب نقص الموارد.3 

ولم يتم تحقيق هذا الوعد، ل بل أنه يواجه خطر النحراف، بسبب تزايد قيام 
ي تقدمها للتعليم. والأمر الأك�رش 

المزيد من الجهات المانحة بخفض المساعدات ال�ت
ي البلدان ذات الدخل 

” �ف إثارة للقلق، هو أن المعونة المقدمة للتعليم “الأساسي
المنخفض- والمتدنية للغاية أصال- آخذة بالنخفاض بصورة متسارعة مقارنة مع 

ف عامي 2010 و2011، انخفضت المساعدات المقدمة  المجالت الأخرى.4 فب�ي
للتعليم الأساسي بنسبة ٪6، من 6.2 مليار دولر أمريكي إىل 5.8 مليار دولر 

ة نفسها.  ، أي أك�رش بكث�ي من نسبة الـ ٪3 من إجماىلي المساعدات خالل الف�ت أمريكي
ي 

وعالوة عىل ذلك، يتم إنفاق جزء ضئيل من هذه المساعدات )1.9 مليار دولر( �ف
را من هذه  البلدان ذات الدخل المنخفض، حيث كانت البلدان الأفقر الأك�رش ترصف

ة  ي أجريت عىل مدى الف�ت
ي المجموع، كان بمقدور التخفيضات ال�ت

التخفيضات. و�ف
ي البلدان ذات الدخل الأد�ف إرسال أك�رش من 1.1 مليون طفل إىل 

2011-2010 �ف
المدرسة.5 وقد حذرت اليونسكو أن هذه التخفيضات من شأنها تقويض التقدم 

ي ضمان أن التحاق كل طفل بالمدرسة 
ي تحقيق الهدف العالمي المتمثل �ف

المحرز �ف
البتدائية. 

عدادي بنسبة 11٪  ي الوقت نفسه، انخفضت المساعدات المقدمة للتعليم الإ
و�ف

ف عامي 2004 و2010 .6 كما خفضت المؤسسات  إىل 2.2 مليار دولر أمريكي ب�ي
ي 

المتعددة الأطراف حصتها من المساعدات المقدمة للتعليم الأساسي من ٪62 �ف
نسانية المقدمة للتعليم  ي عام 2011 .7 كما أن المساعدات الإ

عام 2000، إىل ٪51 �ف
منخفضة بصورة مزمنة. ففي عام 2012، شكل التعليم ما نسبته ٪1.4 فقط من 

ي عام 2011، وترك 13 مليون 
نسانية حيث انخفض من ٪2.4 �ف المساعدات الإ

نسانية دون تعليم.8 رين من الأزمات الإ شخص من المترصف

وعىل الصعيد العالمي، تؤدي هذه التجاهات إىل نقص هائل. ويقدر تقرير الرصد 
 ، العالمي للتعليم للجميع فجوة التمويل بـ 26 مليار دولر سنويا للتعليم الأساسي

عدادي، وتتنامى هذه الفجوة  ف التعليم الإ أو 38 مليار دولر أمريكي إذا تم تضم�ي
ي 

انيات.9 و�ف ف ة، حيث قام المانحون بتخفيض الم�ي التمويلية خالل السنوات الأخ�ي
ي تمويل 

اكة العالمية للتعليم وحدها عن ملء هذه الفجوات �ف ف تعجز ال�رش ح�ي
التعليم، يوفر مؤتمر التجديد لمواردها للمجتمع الدوىلي لحظة حاسمة للعمل 

ي البلدان ذات الدخل 
معا وتقديم تعهدات مالية جديدة لدعم التعليم الأساسي �ف

ف عامي 2015 و2018. المنخفض ب�ي

ي سوريا، 
اع القائم �ف ف ي لبنان، حيث تأثر الآلف من الأطفال من ال�ف

ي مدرسة مؤقتة �ف
صورة: طفلة سورية تقوم بعملية العد عىل أصابعها خالل حصة الرياضيات �ف

ف عن المدرسة. © إنقاذ الطفولة وبعضهم تغيب لأك�رش من عام�ي

التعليم: إنقاذ االأرواح، بناء الدول
، تنخفض حالت زواج الأطفال  ي

إذا حصلت جميع النساء عىل التعليم البتدا�أ
ومعدلت وفيات الأطفال بنسبة السدس، كما وتنخفض حالت وفيات الأمومة 

.10 فكل سنة مدرسية إضافية من التعليم يمكن أن تزيد من عائدات  ف بمقدار الثلث�ي
الفرد بنسبة ٪11.10 وتش�ي التقديرات أيضا إىل أنه إذا تمتع جميع الأطفال 

ي الحصول عىل التعليم، فمن شأن نصيب الفرد من الدخل أن يزيد 
بالمساواة �ف

، وهكذا، تزايدت، وأك�رش من أي وقت  بنسبة ٪23 عىل مدى 40 عاما.12 وبالتاىلي
، أهمية توف�ي التعليم الجيد للجميع كفرصة استثمارية عظيمة عىل المدى  م�ف

ي بأنظمة إنتاج تقودها 
الطويل بالنسبة للحكومات لتحقيق الزدهار الفردي والوط�ف

ي تعتمد عىل القوى العاملة المتعلمة. 
ايدة، وال�ت ف وتسودها المعرفة بصورة م�ت

وتش�ي التقديرات إىل أن المكاسب القتصادية المتأتية من تحقيق تعميم التعليم 
نفاق العام لتحقيق ذلك. فقد  ي الإ

ي تتجاوز بكث�ي الزيادة المطلوبة �ف
البتدا�أ

ايد  ف وجدت الأبحاث الحديثة إىل تزايد الخسائر القتصادية الوطنية، ارتباطا ب�ت
ف من المدارس: ففي غامبيا، عىل سبيل المثال، يتم خسارة  نسب وأعداد المت�ب�ي

جماىلي سنويا بسبب ت�ب الأطفال خارج  ما يقدر بـ ٪10 من الناتج المحىلي الإ
يا تتجاوز الخسائر المتوقعة بسبب ارتفاع نسب الت�ب  ي ماىلي ونيج�ي

المدرسة. و�ف
. وعموما، تفوق  جماىلي ف من نمو الناتج المحىلي الإ من المدرسة ما معدلة سنت�ي

( الناجمة عن عدم تعليم الأطفال وبكث�ي  ي والقتصاد الكىلي
خسائر )القتصاد الجز�أ

ي للجميع.13
الستثمارات الالزمة لتوف�ي التعليم البتدا�أ



ف  ستتعرض جهودنا الجماعية لمواصلة تحس�ي
اكة العالمية للتعليم عىل تحقيق  قدرة ال�رش
الرؤية والولية للخطر لعدم كفاية التمويل 

ة التشغيل القادم. خالل ف�ت
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اكة العالمية للتعليم: جزء حيوي من استجابتنا الجماعية  ال�رش

الأزمة التعليم

اكة  أنشئت عام 2002 كمبادرة المسار ال�يع للتعليم للجميعEFA - FTIK حيث تلعب ال�رش
ف التعليمي والتنموي. ي القطاع�ي

العالمية للتعليم دورا فريدا وحاسما �ف

أعظم من مجموع أجزتئنا 
وتشجيع اتباع النهج الشامل، وجمع حكومات البلدان النامية مع حكومات البلدان 

ف والقطاع الخاص، لتجميع الموارد  ي ونقابات المعلم�ي
المانحة والمجتمع المد�ف

. ومن خالل هذا النهج،  ي
والمعرفة لدعم التعليم عىل الصعيدين العالمي والوط�ف

اتيجي لخطط تعليم وطنية لتوف�ي تعليم أساسي  حققت الدعم المنسق والس�ت
جيد لكل طفل. 

اكة فريدة ونادرة �رش
اكة العالمية للتعليم الآلية التمويل العالمية المتعددة الأطراف  كما تعد ال�رش

ف عىل دعم البلدان ذات  ك�ي الوحيدة المخصصة لتمويل النظم التعليمية، مع ال�ت
الدخل المنخفض لزيادة التعليم الأساسي الجيد للجميع.14 وتقديرا للدور الهام 

اكة الدولية، أوىص الفريق  ي تعزيز ال�رش
اكة العالمية للتعليم �ف الذي لعبته ال�رش

ف العام لالأمم المتحدة حول  ي تقريره إىل الأم�ي
الرفيع المستوى لالأمم المتحدة �ف

اكة العالمية  الأجندة التنموية لما بعد - 2015 خالل شهر ايار/مايو 2013، بال�رش
ف أصحاب المصلحة المتعددين- وكمثال  اكة مالية فعالة ب�ي للتعليم كمثال عىل �رش
عىل التعاون المطلوب لتقديم رؤية تنموية طموحة لما بعد - 2015. وعالوة عىل 
اكة العالمية للتعليم الأولوية لالأطفال الأك�رش تهميشا،  اتيجية ال�رش ذلك، تضع اس�ت

رة من  ي البلدان المترصف
عاقة والذين يعيشون �ف بمن فيهم الفتيات والأطفال ذوي الإ

ي التعليم. 
الرصاعات، وضمان قدر أك�رب من المساواة �ف

قائمة متنامية من االنجازات
اكة العالمية للتعليم ما يقرب من 3.7 مليار  ومنذ عام 2002، خصصت ال�رش

اكة  ي 52 بلدا. ووفقا لحسابات ال�رش
دولر أمريكي لدعم الخطط التعليمية �ف

ي إلحاق الحصول ما يقرب من 22 مليون طفل 
العالمية للتعليم ساعد هذا الأمر �ف

ي عام 2000 
بالمدرسة. وزادت معدلت معرفة القراءة والكتابة للشباب من ٪77 �ف

اكة العالمية للتعليم . ونحو 72٪  ي بلدان ال�رش
إىل ٪81 بحلول نهاية عام 2010 �ف

ي عام 
ي المدارس البتدائية، مقارنة ب ٪55 �ف

من الفتيات يستكملن الدراسة الآن �ف
ف نوعية وجودة التعليم  ي تحس�ي

اكة العالمية للتعليم �ف ا، ساهمت ال�رش 2002. وأخ�ي
من خالل تمويل تدريب حواىلي 300000 معلم.15

Sufficient funding necessary to sustain reform
ي كانت موضع 

صالحات ال�ت وعىل الرغم من هذه النتائج، وإجراء عدد من الإ
ف القيام به لمواصلة  ة، ما زال الكث�ي يتع�ي ترحيب عىل مدى السنوات الأخ�ي

اكة العالمية للتعليم عىل تحقيق رؤيتها ووليتها )انظر المربع  ف قدرة ال�رش تحس�ي
ي لضمان مواصلة 

ز الأهمية القصوى للتمويل الكا�ف 1(.16 وكجزء من هذا الأمر، ت�رب
ف من  عملها لتمويل خطط تعليم وطنية ذات مصداقية، من أجل تغي�ي حياة المالي�ي

الأطفال من خالل التعليم. 

ي بناء المهارات لدى تطور ونمو أدمغة 
ي كولومبيا، يحصل عىل المساعدة من معلمه. تسهم خدمات رعاية وتعليم الطفولة المبكرة �ف

ي روضة �ف
صورة: طفل صغ�ي �ف

. © دان ألدر/ مؤسسة إنقاذ الطفل ف الأطفال، مع فوائد طويلة الأمد لالأطفال المحروم�ي

اكة العالمية للتعليم: رحلة مستمرة  من مبادرة المسار ال�يع لل�رش
اكة   ف ال�رش لتحس�ي

طالق مبادرة  دام لإ ي أمس�ت
ي ع�رش عاما، اجتمعت الجهات المانحة معا �ف

قبل اث�ف
المسار ال�يع للتعليم للجميع )EFA - FTI( بهدف تنسيق جهودها لدعم حكومات 

ي لديها خطط ذات مصداقية لتحقيق التعليم للجميع. وكان من 
البلدان النامية ال�ت

المأمول وعىل نطاق واسع أن تشكل مبادرة المسار ال�يع حافزا لت�يع التقدم 
اكة العالمية للتعليم ول  نحو تحقيق أهداف التعليم للجميع. وقد لعبت ال�رش

ي تحقيق هذه الطموحات، عىل الرغم من الحاجة للعمل 
تزال تلعب دورا حيويا �ف

لضمان فعاليتها لتلبية مهمتها. وهذا يتطلب المشاركة المستمرة لضمان أن تعمل 
ي ذلك الجهات المانحة 

كاء، بما �ف اكة بأق� فعالية ممكنة من جميع ال�رش ال�رش
والبلدان النامية والقطاع الخاص والمؤسسات. ويتطلب أيضا مشاركة ذات مغزى 

ي عىل جميع مستويات العملية.
من المجتمع المد�ف

اكة العالمية  ف فقط، تم تغي�ي اسم مبادرة المسار ال�يع إىل ال�رش وقبل عام�ي
ف جهودها لجعلها لعبا دوليا أك�رش  صالحات هامة لتحس�ي للتعليم وخضعت لإ

ي مجال الحكم 
صالحات �ف ي بالعديد من الإ

فعالية. وقد رحب المجتمع المد�ف
صالح الجارية، يجري العمل  والقيادة وضمان الملكية الوطنية. وكجزء من عملية الإ

اكة العالمية للتعليم لخلق شعور أك�رش وضوحا  لزيادة صقل نموذج تمويل ال�رش
اكة العالمية للتعليم لسياسة التعليم والتمويل والتنفيذ عىل  للقيمة المضافة لل�رش

. ي
الصعيد الوط�ف
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عالم من الفرص

ف العتبار التمويالت المحلية وتمويل الجهات  بوجود فجوة التمويل الحالية )مع الأخذ بع�ي
اكة العالمية للتعليم والذي يصل وبصورة  ي بلدان ال�رش

عدادي �ف ي والإ
المانحة( للتعليم البتدا�أ

اكة العالمية  ورة أن تحقق جولة التجديد الحالية لل�رش مذهلة إىل 25 مليار دولر، يتضح �ف
17

ة. امات مالية جديدة كب�ي ف للتعليم ال�ت

ي تمويل 
لدى المجتمع الدوىلي هذا العام فرصة حاسمة لعكس التجاهات العامة �ف

اكة  ي بلدان ال�رش
امات لتمويل الخطط �ف ف ، وإعادة تأكيد الل�ت التعليم الأساسي

العالمية للتعليم .

وبتاريخ 26 حزيران/يونيو 2014، ستجتمع حكومات البلدان النامية والحكومات 
ي 

ف والمؤسسات والقطاع الخاص �ف ي ونقابات المعلم�ي
المانحة والمجتمع المد�ف

ي بروكسل، والذي سيشكل لحظة فريدة 
اكة العالمية للتعليم �ف مؤتمر التجديد لل�رش

اماته الجماعية نحو التعليم، والتأكيد علنا عىل  ف عادة تأكيد ال�ت للمجتمع العالمي لإ
ف عامي 2015 و2018  ي التعليم ب�ي

اكة العالمية للعمل �ف التعهدات بتمويل ال�رش
ة  ة من جميع الجهات، بوجود فجوات كب�ي امات جديدة كب�ي ف تب عليه ال�ت وهذا ي�ت
اكة العالمية للتعليم وعىل  ي تلبية احتياجات التمويل الخارجي لخطط بلدان ال�رش

�ف
ة.  الجهات المانحة خاصة رفع تعهداتها بتقديم تمويالت جديدة وكب�ي

ما يجب عىل الجهات المانحة القيام به لدعم التجديد؟
اكة  ام بتقديم التمويالت الكافية لل�رش ف ي الل�ت

أخفقت الجهات المانحة حاليا �ف
العالمية للتعليم . فطلب البلدان النامية للتمويل الخارجي لدعم خططها يفوق 

اكة العالمية للتعليم  بكث�ي المعروض من التمويل من المجتمع الدوىلي لدعم ال�رش
اكة العالمية للتعليم طلبات مقدمة من البلدان  . ففي عام 2013، تلقت ال�رش

اكة العالمية للتعليم  ، وتقدر ال�رش النامية بقيمة ما يقرب من 1.2 مليار دولر أمريكي
ف طلبات التمويل  حاليا بأنه سيكون هناك فجوة بقيمة 585 مليون دولر أمريكي ب�ي

المعتمدة بالفعل ومساهمات الجهات المانحة بنهاية عام 2014، عند نهاية 
اكة العالمية للتعليم  الجولة الحالية لتجديد الموارد. ولذلك فمن الواضح أن ال�رش

ي مستويات 
اجع الكب�ي �ف . وعىل خلفية ال�ت تواجه طلبا أعىل من أي وقت م�ف

، وعدم وجود الأموال الالزمة لدعم خطط التعليم  المعونة للتعليم الأساسي
اكة العالمية  اكة العالمية للتعليم، فمن الأهمية بمكان دعم ال�رش ي بلدان ال�رش

�ف
ي تقديم الدعم طويلة 

ي عكس هذه التجاهات، والستمرار �ف
للتعليم للمساعدة �ف

اتيجيات البلدان. وهذا يتطلب ضخ تمويالت  الأمد والذي يمكن التنبؤ به لس�ت
ام  ف ي مستويات ال�ت

، بدورها، تتطلب التغي�ي �ف ي
جديدة خالل مؤتمر التجديد، وال�ت

ف الحالية.  المانح�ي

اكة العالمية للتعليم الحاجة اىل ما ل يقل عن 3 مليار دولر أمريكي  وقدرت ال�رش
ة تجديد الموارد 2018-2015، لمجرد الحفاظ عىل  من المجتمع الدوىلي خالل ف�ت

ي هي تحت الطلب 
الوضع الراهن )أي للحفاظ عىل مستويات التمويل القائمة، وال�ت

ايد من قبل البلدان  ف القائم من قبل البلدان النامية(. وبالنظر إىل الطلب الم�ت
النامية، فمن الواضح أهمية وضع هدف أعىل لتلبية الحتياجات المستقبلية- أي 

ف لرفع مستويات طموحهم فوق مستويات “الأعمال المعتادة”.  اك المانح�ي إ�رش
اكة العالمية للتعليم أن رفع التمويل عن المستويات الحالية إىل  تقدر ال�رش

مستويات “طموحة” أك�رش يمكن أن يدعم ارتفاع اللتحاق بنسبة ٪92 بحلول عام 
ي حصول 17 مليون طفل عىل فرصة التعليم الأساسي النوعي 

2018. وهذا يع�ف
والجيد.18

ونظرا للطلب الحاىلي وفجوات التمويل الموجودة من قبل، قدرت الحملة العالمية 
ام الجماعي من التمويل بقيمة ما  ف للتعليم أن عىل الجهات المانحة تحقيق الل�ت

ل يقل عن 4 مليارات دولر أمريكي عىل مدى 4 سنوات.19 أي مليار دولر أمريكي 
دولر سنويا، وأقل بكث�ي من مجمل الفجوات المالية. ودون ذلك، لن يتمكن 

ف من الأطفال من رؤية ما بداخل الفصول، أو قد يت�بون ح�ت قبل تعلم  المالي�ي
الأساسيات. 

اكة  ضافة إىل ذلك، عىل الجهات المانحة أن تستخدم مؤتمر التجديد لل�رش وبالإ
ي حالت الطوارئ 

امهما لتمويل التعليم �ف ف عادة تأكيد ال�ت العالمية للتعليم لإ
ي كل استجابة 

عن طريق ضمان أن يتم تمويل احتياجات التعليم عىل نحو كاف �ف
نسانية للتعليم إىل ٪4 عىل الأقل بشكل  انية الإ ف إنسانية، وزيادة مخصصات الم�ي

عام.20

ف من الأطفال مثل  ة لتمويل التعليم، سيك�رب المالي�ي امات عالمية كب�ي ف ي منطقة نائية من إثيوبيا، تتمتع بقراءة الكتب. ولكن وبدون ال�ت
، 12، تعيش �ف صورة: ديسي

/ مؤسسة إنقاذ الطفل ، وهم غ�ي قادرين عىل القراءة أو الكتابة أو القيام بالعمليات الحسابية الأساسية. © كولن كراوىلي ديسي



هذه السنة سنحت للمجتمع العالمي فرصة 
ي تمويل 

هامة لعكس التجاهات العامة �ف
، وتلبية الطلب عىل تمويل  التعليم الأساسي

ي العالم.
ي البلدان الأك�رش فقراً �ف

التعليم �ف



11

ما يجب عىل البلدان النامية القيام به لدعم التجديد؟ 
امات ثابتة  ف اكة العالمية للتعليم تقديم ال�ت ي ال�رش

كاء �ف عىل البلدان النامية ال�رش
ي جولة التجديد 2018-2015. وتدعو الحملة العالمية للتعليم البلدان النامية 

�ف
نفاق المحىلي عىل التعليم.  إىل تقديم تعهدات ملموسة ومحددة زمنيا لزيادة الإ

انية  ف ي المعيار الدوىلي من إنفاق ما مجموعه ٪20 من مخصصات الم�ي وعليها أن تل�رب
عىل التعليم، وتخصيص نصفها عىل الأقل للتعليم الأساسي وتخصيص نسبة 

ي 
ة �ف ورة )أي حيث ل تزال هناك فجوات كب�ي مئوية أعىل من ذلك بكث�ي عند الرصف

النوعية والوصول(.

ي التجاه الصحيح. 
وعىل هذا الصعيد، فإن النبأ السار هو أن معظم الدول تتجه �ف

انيات التعليم المحلية عىل مدى السنوات الع�رش  ف ي م�ي
فقد قدمت زيادات قوية �ف

نفاق الحقيقي  الماضية. ففي شبه الصحراء الأفريقية، عىل سبيل المثال، ارتفع الإ
ة  عىل التعليم بنسبة ٪6 سنويا منذ عام 2000. ولكن ح�ت مع هذه الزيادات الكب�ي

انيات التعليم عىل مدى السنوات الع�رش الماضية، غال أنها لم تواكب طلبات  ف ي م�ي
�ف

تمويل للتعليم العام. فمع التحاق المزيد من الأطفال بالمدارس، جرى فضفضة 
ي جودة التعليم. ولذا، فمن الأهمية 

انيات المحدودة أصال، مما أدى إىل تد�ف ف الم�ي
اكة  بمكان أن تواصل حكومات البلدان النامية زيادة التمويل، وأن تلعب ال�رش

ي التشجيع عىل هذا النهج. وح�ت الآن، يبدو أن هذا النهج 
العالمية للتعليم دورا �ف

نفاق  اكة العالمية للتعليم من البلدان النامية من الإ كاء ال�رش قد أ�ت أوكله: زاد �رش
ي 

ي عام 2011. وهذا يع�ف
ي عام 2000 إىل ٪18.2 �ف

العام عىل التعليم من ٪15.5 �ف
اكة العالمية للتعليم قريبة جدا من هدف إنفاق ٪20 عىل الأقل من  أن بلدان ال�رش

انيات عىل التعليم. ولكن ضمان جودة التعليم للجميع ستتطلب تلبية،  ف جميع الم�ي
اكة العالمية للتعليم العمل كمحفز  ل بل، تجاوز هذه الأهداف المالية: عىل ال�رش

م جميع  ف لهذا الغرض. ولذا فمن الأهمية بمكان، وكجزء من عملية التجديد، أن يل�ت
اكة العالمية للتعليم من البلدان النامية بخطط محددة زمنيا لزيادة  كاء ال�رش �رش

موا بالعمل عىل تحقيق ذلك من خالل إيجاد  ف مخصصات التمويل للتعليم. وأن يل�ت
، عىل سبيل المثال عن طريق تحديد سبل زيادة  مصادر جديدة للتمويل المحىلي

يبية المحلية أو تعظيم الستفادة من عائدات الصناعات الستخراجية  القواعد الرصف
لصالح التعليم.21

اكة العالمية للتعليم: هل سيبدأ القطاع الخاص  مؤتمر التجديد لل�رش
ي تمويل المستقبل؟

بالمساعدة �ف
ز أهمية تحديد مجالت جديدة  ي ظل هذه الأوقات القتصادية الصعبة، ت�رب

�ف
اكة  ي ال�رش

ي الجهات الفاعلة الأخرى لزيادة تفاعلها ودورها �ف للتمويل وأن تن�رب
امات مالية جديدة هي المساهمات  ف العالمية. واحد المصادر المحتملة لتحقيق ال�ت
ي التعليم العام من قبل القطاع الخاص. واحد ابرز الطرق لزيادة 

المالية الأك�رب �ف
ائب  كات متعددة الجنسيات بدفع نصيبها العادل من الرصف التمويل هي قيام ال�رش

ائب  ى عن دفع الرصف كات الك�رب ي البلدان النامية. وحاليا تحجم الكث�ي من ال�رش
�ف

يبة غ�ي المسددة  المستحقة عليها للبلدان النامية، أي ترك المليارات من قيمة الرصف
ي التنمية الوطنية، من خالل بناء المدارس أو تدريب ودفع 

ي يمكن استثمارها �ف
وال�ت

ي 
ي �ف ي�رب ي المجمل، تش�ي التقديرات إىل أن كلفة التهرب الرصف

. و�ف ف رواتب المعلم�ي
البلدان النامية تصل إىل 160 مليار دولر سنويا.22 ففي زامبيا، عىل سبيل المثال، 

جمالية  انية الإ ف كات إىل أك�رش من ضعف الم�ي ي لل�رش ي�رب تصل قيمة التهرب الرصف
السنوية للتعليم.23

ضافة  امات ثابتة لإ ف ضافة إىل ذلك، يمكن للقطاع الخاص أيضا تقديم ال�ت بالإ
اكة العالمية للتعليم توفر  اكة العالمية للتعليم . فال�رش مساهمات مالية لل�رش

ي البلدان 
وسيلة سهلة المنال وفعالة للقطاع الخاص لدعم التعليم الأساسي �ف

ذات الدخل المنخفض من خالل برنامج مساعدات ذا جودة عالية. وح�ت الآن، 
لم يقدم القطاع الخاص أية مساهمة مالية، ينفق القطاع الخاص نسبة ضئيلة 

ي البلدان ذات الدخل المنخفض. وتقدر اليونسكو 
جدا لدعم التعليم الأساسي �ف

نمائية، تنفق  ي لجنة المساعدة الإ
ي البلدان الأعضاء �ف

كات �ف أن المؤسسات وال�رش
- وهو مبلغ تافه من المال.24 فتوجيه  135 مليون دولر فقط عىل التعليم الأساسي

اكة العالمية للتعليم يعد ضمانة لتوجيه الأموال لدعم  التمويل من خالل ال�رش
ة.  الخطط القطرية مبا�رش

ي جميع أنحاء العالم، فحاليا هناك نقص 
ي جمهورية الكونغو الديمقراطية. وهذا ل ينطبق عىل العديد من الأطفال �ف

صورة: معلم يقف بفخر داخل أحد الفصول �ف
. © جوناثان هيامز/ مؤسسة إنقاذ الطفل ف ي المعلم�ي

بحواىلي 1.6 مليون �ف



ي 
نظراً للدور المحوري الذي يلعبه التعليم �ف

التنمية، ليس هذا الوقت مناسباً ليخجل المانحون 
ة لدعم  امات مالية كب�ي ف هم من تقديم ال�ت وغ�ي

ي السنوات القادمة.
التعليم �ف
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كاء لتمويل المستقبل دعوة إىل العمل لجميع ال�رش

ف من الفتيات والفتيان من التعليم الجيد، وهذا ل يمكن أن يستمر  اكة العالمية للتعليم تأث�ي مبا�رش ومدمر للحياة، من حيث حرمان المالي�ي ي تمويل ال�رش
للفجوات الحالية �ف

ي التنمية، ومع ما بقي من الكث�ي من العمل الذي ل 
ي جولة التجديد 2018-2015. فقد حان الوقت لتمويل المستقبل. ونظرا للدور الحيوي والمركزي الذي يلعبه التعليم �ف

�ف
ي السنوات المقبلة. 

امات جريئة لدعم التعليم �ف ف اجع عن تقديم ال�ت ها لت�ت ف القيام به لتحقيق التعليم للجميع، هذا ليس وقت الجهات المانحة وغ�ي يتع�ي

ي حزيران/يونيو 
اكة العالمية للتعليم �ف اكة العالمية للتعليم لغتنام فرصة مؤتمر ال�رش كاء ال�رش ، جميع �رش ي

يدعو أعضاء الحملة العالمية للتعليم، وحلفائنا من المجتمع المد�ف
ي المؤتمر. 

امات مالية طموحة �ف ف امات ملموسة. وعىل وجه الخصوص، ندعو الجهات المانحة لتقديم ال�ت ف ي تمويل التعليم، وتقديم تعهدات وال�ت
2014 لمعالجة الأزمة �ف

ندعو جميع الجهات المانحة إىل:
ام الجماعي بتخصيص ما ل يقل عن 4 مليار دولر خالل 4 سنوات- أي  ف •  الل�ت

. نفاق الفعىلي ي الإ
مليار دولر أمريكي سنويا فقط، وكجزء صغ�ي من الفجوات �ف

ندعو جميع الجهات المانحة الثنائية إىل:
•  تقديم المزيد من الأموال للتعليم، أول من خالل تخصيص ٪20 من جميع 
انيات المعونة للتعليم، وثانيا، من خالل تخصيص ما ل يقل عن نصف  ف م�ي

ي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. 
ذلك للتعليم الأساسي �ف

امات طويلة  ف •  ضمان توف�ي المزيد من الأموال للتعليم من خالل تلبية ال�ت
جماىلي للمساعدات.  الأمد والرامية إىل تخصيص ٪0.7 من الدخل القومي الإ

ي للتعليم، بما يتناسب مع حجم الحاجة، 
نسا�ف •  زيادة مستويات التمويل الإ

والمساهمة تدريجيا لتصل إىل الحد الأد�ف لتخصيص ٪4 من المساعدات 
نسانية العالمية للتعليم.  الإ

نفاق  ي إعادة توجيه الإ
، والبدء �ف •  زيادة الأموال المخصصة للتعليم الأساسي

ي البلدان ذات الدخل المنخفض، من خالل 
ي �ف

لدعم جهود التعليم الوط�ف
اكة العالمية للتعليم : بالنسبة لبعض الجهات المانحة،  ايد لل�رش ف الدعم الم�ت
ي تنفق عىل 

ة كميات من المساعدات ال�ت يتم ذلك من خالل إعادة توجيه كب�ي
ي البلدان ذات الدخل 

التعليم للمناطق المحتاجة من حيث التعليم الأساسي �ف
ي تنفق عىل المنح الدراسية والتكاليف المحتسبة 

المنخفض، كالمساعدات ال�ت
لدراسة الطالب. 

ندعو حكومات جميع البلدان النامية إىل:
•  زيادة تمويلها للتعليم من خالل تعهدات ملموسة ومحددة زمنيا. وعىل البلدان 

انيات الوطنية عىل التعليم،  ف ي لم تصل بعد إىل هدف إنفاق ٪20 من الم�ي
ال�ت

امها  ف ، أن تحدد خطط للقيام بذلك كجزء من ال�ت ونصفها للتعليم الأساسي
نحو التجديد.

يرادات المحلية، من خالل زيادة  •  تحديد، وعىل وجه الستعجال سبل زيادة الإ
يبية، وضمان تخصيص حصة منها، وبشفافية، للتعليم. وإصالح  القاعدة الرصف

يبية  عفاءات الرصف ، وإبطال الإ ي ي�رب يبة التصاعدية، ومكافحة التهرب الرصف الرصف
ي ينبغي 

يبية كإجراءات محددة ال�ت ة وإغالق الثغرات الرصف كات الكب�ي لل�رش
ي البلدان ذات الموارد الطبيعية الجديدة 

ي الوقت نفسه، و�ف
اتخاذها.25 و�ف

ة، ضمان أن تدار هذه الأموال بكفاءة وشفافية، وأن يتم إنفاق حصة  والكب�ي
ة منها عىل التعليم. كب�ي

انيات الحد من مخاطر الكوارث  ف •  ضمان أن تعالج خطط قطاع التعليم والم�ي
نعاش. فعدم وجود الخطط  والتأهب لحالت الطوارئ والستجابة والإ

والقدرات والموارد يجعل من الصعب عىل المدارس الحفاظ عىل الأطفال 
والشباب بأمان من خالل الستمرار التدريس عند وقوع الأزمة أو إبالغ 
ي نظم 

جراءات الواجب اتخاذها، وتعا�ف المجتمعات حول المخاطر والإ
التعليم بعد الأزمة.

ندعو البنك الدوىلي إىل:
ي من المؤسسة الدولية للتنمية 

•  الوفاء بتعهده لعام 2010 بتقديم دعم إضا�ف
ي البلدان الأك�رش حاجة من خالل تخصيص 1.8 مليار دولر 

للتعليم الأساسي �ف
سنويا للتعليم الأساسي من الآن وح�ت عام 2015، والمحافظة عليه أبعد من 

 . ف ذلك الح�ي

ي إىل: ندعو االتحاد االأورو�ب
ي  •  ضمان أن يخصص إطار التمويل المتعدد السنوات القادم لالتحاد الأورو�رب

٪20 عىل الأقل من مساعدات التنمية للصحة والتعليم.

ي أيار/مايو عام 2014، عىل الدول الـ 11 
•  بحلول نهاية النتخابات الأوروبية �ف

ي وافقت، حسب إجراءات التعاون المعزز 
ي وال�ت ي التحاد الأورو�رب

العضو �ف
ائب المالية )FTT( التوصل إىل حل وسط يحدد �احة  لتنفيذ عملية الرصف
يرادات المتوقعة لتمويل التنمية والمناخ.  تخصيص ٪50 عىل الأقل من الإ
اكة العالمية للتعليم لضمان  ويجب تخصيص حصة من هذه النسبة لل�رش

ي العالم. 
ي البلدان الأك�رش فقرا �ف

التعليم الأساسي �ف

ندعو االأمم المتحدة إىل:
امات بتمويل أهداف  ف ف الل�ت •  الحفاظ عىل رؤية التعليم للجميع وضمان تضم�ي

ي إطار ما بعد - 2015. وأن يؤكد هذا الهدف عىل الوعد الملموس 
التعليم �ف

لضمان عدم إخفاق أي بلد ومنعه من تحقيق أهداف التعليم المتفق عليها 
. ي

ي بسبب عدم وجود التمويل الكا�ف
عالميا عىل المستوى الوط�ف

ندعو الجهات المانحة الجديدة والناشئة إىل:
•  إعطاء الأولوية وعىل وجه ال�عة لتوف�ي المعونة الثنائية أو متعددة الأطراف 

. ي يمكن التنبؤ بها للتعليم الأساسي
ال�ت

اكة العالمية للتعليم وضمان  •  توجيه الدعم المتعدد الأطراف من خالل ال�رش
أن يتم مواءمة ذلك مع خطط الحكومة الوطنية ومساهمات الجهات المانحة 

الأخرى.

ندعو القطاع الخاص إىل:
اكة العالمية للتعليم خالل مؤتمر  •  التعهد بمساهمات مالية لصندوق ال�رش

ي شهر حزيران/يونيو 2014. 
التجديد �ف

ي البلدان النامية حيث تتحقق الأرباح 
ائب المطبقة �ف •  دفع، بشفافية جميع الرصف

يبية/ الحوافز والتسع�ي التحويىلي والتهرب  عفاءات الرصف ورفض قبول الإ
يبية، وكلها يمكن أن تحرم الحكومات من  ي واستخدام المالذات الرصف ي�رب الرصف

ي التعليم.
الأموال لالستثمار �ف

اكة العالمية للتعليم ونتعهد بمساءلة الحكومات  م بدعم ال�رش ف ي نل�ت
وكمجتمع مد�ف

ي صياغة 
والجهات المانحة والمؤسسات عن توف�ي التعليم للجميع. وسنشارك �ف

ف أصوات الأك�رش فقرا وتهميشا.  ورصد خطط قطاع التعليم، والعمل عىل تضم�ي
ي 

نصاف والعدالة �ف ف عىل ضمان الإ ك�ي وسندعو لزيادة مخصصات التعليم، مع ال�ت
المخصصات: سنضمن توزيعها عىل نحو فعال وشفاف وعادل من خالل النخراط 

انية، والمنا�ة وكسب التأييد. ف ي رصد وتتبع الم�ي
�ف

وري أن تتوحد جهود الجهات المانحة  ي شمال جمهورية الكونغو الديمقراطية يرفعون كتبهم وقرطاسيتهم بفخر. من الرصف
ف �ف ي مخيم للنازح�ي

صورة: الأطفال �ف
ف ويجي لالجئ�ي ي تمويل المستقبل لضمان حصول جميع الأطفال، وح�ت الأك�رش ضعفا، عىل تعليم نوعي وجيد. © المجلس ال�ف

كاء معا �ف والحكومات المحلية وجميع ال�رش
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عن هذا المنشور
ي حرمان الأطفال ومجتمعاتهم من 

ي تمويل التعليم وتأصلها �ف
اكة العالمية للتعليم” بحيث يتم تحديد كيفية استمرار الأزمة �ف ”تمويل المستقبل: خطة عمل لتمويل ال�رش

ف التعليم، ودعوة الجهات المانحة والبلدان النامية والقطاع الخاص للتعهد بتقديم بدعم تجديد  ي دعم الوصول وتحس�ي
اكة العالمية للتعليم الهام �ف الفرصة، ودور ال�رش

اكة العالمية للتعليم هذا العام وبذل جهود أوسع نطاقا لزيادة تمويل وفرص التعليم. ال�رش

شكر وتقدير 
، بالتنسيق من قبل إميىلي لوري، جوزيف أوريىلي وجو ووكر،  ي

ي المجتمع المد�ف
ي من قبل عدد من أعضاء الحملة العالمية للتعليم، والزمالء الآخرين �ف

هذه الدعوة بالتحرك قادها جهد تعاو�ف
ونود أيضا أن نشكر الأشخاص التالية أسماؤهم عىل إسهاماتهم وتعليقاتهم:

اكة العالمية للتعليم( وجوزيف  ي الدنمارك، وديفيد آرت�رش )منظمة أكشن أيد وعضو مجلس إدارة ال�رش
ف وايلسا اوستاغارد )الحملة العالمية للتعليم ومنظمة ابيس �ف هيىلي جودماندس�ي

ف  اكة العالمية للتعليم( وإميىلي لوري )منظمة بالن الدولية(، وليتيسيا سيلفيال كولوما )الحملة العالمية للتعليم- إسبانيا( وكارول كوب�ي أوريىلي )صندوق إنقاذ الطفولة وعضو مجلس إدارة ال�رش
ي بيكر )منظمة ريزلتس/الوليات المتحدة( 

)الحملة العالمية من أجل التعليم - فرنسا )بقيادة تحالف التضامن، وساندرا دفوراك )الحملة العالمية للتعليم ألمانيا – ألمانيا أوكسفام(، وتو�ف
، وماريا خان،  ي

�ف ف )منظمة أوكسفام الدولية(، ولوفغروف ب�ي ي كوهون�ي
وع العالمي للفقر(، ورشيدة ك. تشودري، وما�ت وجونز دان )منظمة ريزلتس/المملكة المتحدة(، وستيفن براون )الم�رش

ي فانواتو(، ومنظمة ماهيش ليونارد شيشاير 
وسيسيليا سوريانو رينيه رايا )ASPBAE رابطة اسيا والباسفيك للتعليم الساسي وتعليم الكبار( وآن باكوا )التحالف منا�ة سياسة التعليم �ف

ي 
س�ت ف الطفل/أفريقيا(، وهيذر سوندرز )منظمة بالن/المملكة المتحدة(، وشهرزاد عبدالله وكج�ي عاقة الدولية، المملكة المتحدة(، يوانا زايد )منظمة تمك�ي لذوي العاقة وجوليا مكجيوون )الإ

ي نالوي )الدولية  ي التعليم( ومونيك فويو و اسي�رب
س، وجو ووكر )طقام المانة العامة العالمية للحملة العالمية للتعليم( وكاميال كروزو )حملة أمريكا الالتينية للحق �ف ف ب�ي مو وكارول�ي

 ) ف ي الرجنت�ي
تو كروتش )حملة التعليم للجميع �ف ي غانا والب�ي

للتعليم( ورينالدو خورخي سيف )حملة شبكة أفريقيا للتعليم للجميع-- ANCEFA(، وبرايت ابياه/الحملة العالمية للتعليم �ف
.)ANHRE/ نسان ف روسيل )منظمة أوكسفام الدولية(، ورفعت صباح )الشبكة العربية لحقوق الإ ة العالمية ضد عمل الأطفال(، وكيف�ي ي )المس�ي

وإيىلي جوين وكيالش ساتيار�رش
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ي تقدم لتمويل تعليم سيتمكن الأطفال مثل تريب�ت

ي بنغالديش. فمن خالل المساعدة ال�ت
، 10 أعوام، تتهيأ لاللتحاق بالمدرسة البتدائية �ف ي

صورة: تريب�ت
للمدرسة والحصول عىل المهارات الالزمة لنمائهم وازدهارهم. © Akash/Panos Pictures. إنقاذ الطفل



حول تمويل المستقبل
ي حرمان الأطفال 

ي تمويل التعليم وتأصلها �ف
اكة العالمية للتعليم” بحيث يتم تحديد كيفية استمرار الأزمة �ف ‘”تمويل المستقبل: خطة عمل لتمويل ال�رش

ف التعليم، ودعوة الجهات المانحة والبلدان النامية والقطاع  ي دعم الوصول وتحس�ي
اكة العالمية للتعليم الهام �ف ومجتمعاتهم من الفرصة، ودور ال�رش

اكة العالمية للتعليم هذا العام وبذل جهود أوسع نطاقا لزيادة تمويل وفرص التعليم. الخاص للتعهد بتقديم بدعم تجديد ال�رش

حول الحملة العالمية للتعليم
ي 

ي والنوعي والجيد، وهي تعمل وتنشط �ف
ي التعليم العام المجا�ف

ي تدعو الحكومات إىل تحقيق حق كل فرد �ف
الحملة العالمية للتعليم هي تحالف مجتمع مد�ف

، وجماعات حقوق الطفل والمنظمات غ�ي  ف قليمية والدولية، وتتضمن عضويتها المنظمات الشعبية ونقابات المعلم�ي ات من الشبكات الإ 90 بلدا ولديها الع�رش
الحكومية الدولية.  

اكة العالمية للتعليم ي وال�رش
المجتمع المد�ف

ي الأخرى. 
ي كل دورة من “أعضاء الحملة العالمية للتعليم”، ذوي العضوية الكاملة ومنظمات المجتمع المد�ف

ي �ف
يتم انتخاب أربعة من ممثىلي المجتمع المد�ف

ي السنغال/COSYDEP(، وجوزيف أوريىلي 
وخالل الدورة الحالية، الممثلون الأربعة هم ديفيد آرت�رش )اكشن أيد الدولية(، شيخ مبو )تحالف التعليم للجميع �ف

اليون(. )منظمة انقاذ الطفل/المملكة المتحدة( ومادينا سامبا )تحالف التعليم للجميع س�ي

 تتلقى حملة تمويل المستقبل وهذا المنشور أيضا الدعم من قبل
وع الفقر العالمي. مؤسسة المجتمع المفتوح وم�رش

أعضاء الحملة العالمية للتعليم 

أفريقيا
 Coalition Béninoise : ف الجزائر: Rassemblement Actions Jeunesse أنغوال: Rede de Educação Para Todos بن�ي

 Coalition pour :بوروندي Coalition Nationale EPT du Burkina Faso :بوركينا فاسو des Organisations pour l‘EPT

 Rede Nacional : ون: Cameroun Education For All Network )CEFAN( الرأس االأخ�ف l‘Education Pour Tous الكام�ي

 Coordination Nationale Pour l‘Education :جمهورية الكونغو الديمقراطية da Campanha de Educação Para Todos

 EFA Campaign : غامبيا CONSEG :الغابون Basic Education Association in Ethiopia :إثيوبيا FADE : ي
Pour Tous جيبو�ت

 Réseau de la Campagne de l‘Education :غينيا بيساو Ghana National Education Campaign Coalition :غانا Network

 Liberia :يا Pour Tous Guiné-Bissau كينيا: Elimu Yetu Coalition ليسوتو: Campaign for Education Forum ليب�ي

 Coalition des Organisations de la : Technical Committee on EFA ماالوي: Civil Society Education Coalition ماىلي

 Moroccan Coalition of :المغرب DCI :موريشيوس COMEDUC :موريتانيا Société Civile pour l‘Education Pour Tous

 Coordination Nationale des Associations, :النيجر Movimento de Educação para Todos :موزمبيق Education for All

يا: Civil Society Action Coalition for Education For All السنغال:  Syndicats et ONGS pour la Campagne EPT نيج�ي

 Education For :اليون Coordination des ONG et Syndicats pour la Défense d‘une Education Publique de Qualité س�ي

 Sudanese Network For Education For All :السودان Somaliland Network for EFA :أرض الصومال All Sierra Leone

 Coalition Nationale Togolaise pour l‘EPT :توغو Tanzania Education Network/Mtandao wa Elimu Tanzania :انيا ف ت�ف

 Education :زيمبابوي Zambia National Education Coalition :زامبيا Forum for Education NGOs in Uganda :أوغندا

Coalition of Zimbabwe

آسيا
 Australia Coalition for Education :اليا أفغانستان: Movement for Support of Quality Education in Afghanistan أس�ت

and Development بنغالديش: Campaign for Popular Education كمبوديا: NGO Education Partnership الهند: 

National Coalition for Education إندونيسيا: NEW Indonesia اليابان: Japan NGO Network for Education منغوليا: 

 Pakistan Coalition :الباكستان NCE Nepal :نيبال All For Education! National Civil Society Coalition of Mongolia

 Civil Society Network for Education : ف for Education بابوا غينيا الجديدة: PNG Education Advocacy Network الفلب�ي

 Coalition for Educational Development :يالنكا� Coalition For Education Solomon Islands :جزر سليمان Reforms

قية: Timor Leste Coalition for Education فانواتو: Vanuatu Education Policy Advocacy Coalition فيتنام:  تيمور ال�رش

Vietnam Coalition on Education for All

ق االوسط ال�رش
م�: Egyptians Without Borders For Development العراق: Iraqi Alliance for Education ا�ائيل: DCI االأردن: 

 Palestinian Education : ف Jordanian National Coalition for EFA لبنان: Arab Network for Popular Education فلسط�ي

Yemeni Coalition for Education for All :اليمن Coalition

أمريكا الالتينية
ازيل:  : Campaña Argentina por el Derecho a la Educación بوليفيا: Foro Educativo Boliviano ال�ب ف االأرجنت�ي

 Coalición :كولومبيا Foro por el Derecho a la Educación :شيىلي فورو Campanha Nacional pelo Direito à Educação

Colombiana por el Derecho a la Educación كوستاريكا: Agenda Ciudadana por la Educación جمهورية الدومينيكان: 

Foro Socioeducativo Républica Dominicana االكوادور: Contrato Social Por la Educación Ecuador السلفادور: 

 Colectivo de Educación para Todas y Todos :غواتيماال Comite Nacional de la Campaña de Educación para Todos

 Foro de :نيكاراغوا Incidencia Civil en la Educación :المكسيك Regroupement Education pour Toutes/Tous : ي
هاي�ت

 Foro por la Derecho a la Educación :باراغواي Educación y Desarrollo Humano De La Iniciativa Por Nicaragua

Campaña Peruana por el Derecho a la Educación :و الب�ي

أوروبا/أمريكا الشمالية 
 Armenian Constitutional Right-Protective Centre :أرمينيا )Children‘s Human Rights Centre of Albania )CRCA :ألبانيا

كندا: Canadian GCE Alliance الدنمارك: The Danish NGO Education Network فرنسا: Solidarité Laïque ألمانيا: 

 Coalizione Italiana delle Campagna :إيطاليا GCE Ireland :ايرلندا )Globale Bildungskampagne )GCE Germany

تغال: Campanha Global pela Educação رومانيا:  ويج: GCE Network Norway ال�ب Globale per l‘Educazione )CGE( ال�ف

Coalitia Globala pentru Educatie – GCE Romania إسبانيا: Campaña Mundial por la Educación en España السويد: 

Swedish EFA Forum سوي�ا: Reseau Suisse des Partenaires pour l‘ Education هولندا: GCE Netherlands المملكة 

GCE US :الواليات المتحدة االأمريكية GCE UK :المتحدة

قليمية االإ
 Africa Network Campaign for Education for All | Arab Campaign for Education for All | Arab Network for

 Civic Education | Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education | Campaña Latinoamerican por

 el Derecho a la Educación | Consejo de Educación de Adultos de América Latina | Fédération Africaine des

 Associations Nationales de Parents d‘Elèves et Etudiants )FAPE( Fe y Alegria | Fundacion Ayuda en Accion | Red

)de Educación Popular Entre Mujeres de América Latina y el Caribe )REPEM

الدولية
 ActionAid International | CAMFED | CBM International | ChildFund International | Comic Relief Education

 International | Global March Against Child Labour | IBIS | Inclusion International |International Day of the African

 Child and Youth | Light for the World | Oxfam International | Plan International Public Services International

 | Results Educational Fund | Save the Children | SightSavers International | The Consultative Group on Early

Childhood Care and Development | VSO International | WorldVision International
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