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إذا ما استثمرنا رث
أك� ف ي� التعليم فقد نتمكن
من ترسيع الحد من الفقر وخلق المزيد
ين
وتحس� المزايا
من مستويات المعيشة
الصحية بعيدة المدى وضمان المزيد
من المساواة الجندرية وتعزيز الحاكمية
الديمقراطية.
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تمويل المستقبل
ال�اكة المتعددة أ
“ال�اكة العالمية للتعليم” – رش
ضمان أن تمتلك رش
الطراف الوحيدة المكرسة
أ
ف
الكا� لعام
إللحاق جميع الطفال بالمدارس لللحصول عىل تعليم نوعي وجيد –التمويل ي
 2018 – 2015كأمر حيوي لعكس اتجاه فجوة التمويل العالمي للتعليم.
التعليم أساس التقدم واالزدهار
أك� ف� مجال التعليم ،عندها يمكنهم السهام �ف
إذا ما استثمر قادة العالم رث
إ
ي
ي
أ
رث
ن
وتحس� الفوائد الصحية
الحد من الفقر ،وإيجاد سبل العيش الك� استدامة،
ي
ين
أك� ي ن
الجنس� ،وتعزيز الحكم
ب�
عىل المدى الطويل وضمان تحقيق مساواة رب
آ
ف
ف
السهام ي� تمويل
الديمقراطي .وبعبارة أخرى ،يمكن لالستثمار ي� التعليم الن إ
مستقبل أفضل غدا.
والتقص� ف ي� تمويل التعليم أمست عضاال
الكب�ة
ري
الفجودة ري
كب� ف ي� تمويل التعليم ،مما يؤدي إىل حدوث
نقص
هناك
هذا،
من
وعىل الرغم
ري
ف
أزمة تعليم ي� البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل .وتخفق الجهات المانحة
أ
ف
تز
ساس ف ي� البلدان ذات
عىل وجه الخصوص ي� إ
اليفاء بال�اماتها لدعم التعليم ال ي
الدخل أ
ال ىن
د�.
فرصة ذهبية لعكس اتجاهات أزمة تمويل التعليم
وهذا العام ،هناك فرصة فريدة لعكس هذه االتجاهات خالل مؤتمر التعهد
بالتجديد رش
لل�اكة العالمية للتعليم .
وتعمل الحملة العالمية للتعليم ،وهي حركة عالمية تتألف من منظمات المجتمع
ن ت
والقليمية ،فضال عن تحالفات
وال� تشمل عضويتها المنظمات الدولية إ
ي
المد� ف ي
أ
ن
المد� الخرى لوضع رؤية للعمل
وطنية ي� نحو  100دولة ،مع شبكات المجتمع
ي
خالل جولة التجديد رش
لل�اكة العالمية من أجل التعليم حيث ندعو معا ،جميع
أ
رش
توف� الموال الالزمة لجولة التجديد
ال�كاء التخاذ إجراءات ملموسة لضمان ري
رش
لل�اكة العالمية من أجل التعليم .2015-2018

ولتحقيق ذلك ،كحد ىن
أد� ،فإننا ندعو إىل تقديم تعهدات محددة خالل مؤتمر
ف
التعهد بالتجديد رش
لل�اكة العالمية للتعليم ي� حزيران/يونيو  2014من الجهات
ف
المانحة والبلدان النامية ،بما ي� ذلك:
•	عىل الجهات المانحة التعهد بتقديم ما مجموعه  4مليارات دوالر
لل�اكة العالمية للتعليم ي ن
أمريك رش
ب� عامي  2015و .2018كما يجب
ي
ف
ت
النسانية � التعليم ،والبناء عىل ز
االل�امات
عليهم زيادة المساعدات إ
ي
ال� قطعت ف� عام  2012و 2013وضمان تخصيص  4٪عىل أ
ت
القل من
ي
ي
النسانية الشاملة للتعليم.
المساعدات إ
•	عىل البلدان النامية زيادة تمويلها للتعليم بتعهدات ملموسة
ت
ال� لم تصل بعد إىل هدف إنفاق
ومحددة زمنيا .وعىل تلك البلدان ي
 20٪من ي ز
الم�انيات الوطنية عىل التعليم ،وتخصيص نصفها للتعليم
أ
الساس ،أن تحدد خطط للقيام بذلك كجزء من تجديد ت ز
ال�اماتها.
ي
”تمويل المستقبل :خطة عمل لتمويل رش
ال�اكة العالمية للتعليم” بحيث يتم تحديد
أ
كيفية استمرار أ
ف
الزمة ف ي� تمويل التعليم وتأصلها ي� حرمان الطفال ومجتمعاتهم
ين
من الفرصة ،ودور رش
وتحس�
ال�اكة العالمية للتعليم الهام ف ي� دعم الوصول
التعليم ،ودعوة الجهات المانحة والبلدان النامية والقطاع الخاص للتعهد بتقديم
بدعم تجديد رش
ال�اكة العالمية للتعليم هذا العام وبذل جهود أوسع نطاقا لزيادة
تمويل وفرص التعليم.

ين
ين
كب�ة ف ي� تمويل
لالجئ�
صورة الغالف :سوادا 13 ،عاما ،لم تتمكن من الحصول عىل التعليم ،ولكنها التحقت ضمن صفوف استدراكية
الصومال� .فبدون زيادات ري
تعليم أ
الطفال مثل سوادا لن يتمكنوا من الوصول للتعليم النوعي الذي يحتاجونه للتقدم ف ي� الحياة © جوناثان هيامز /مؤسسة إنقاذ الطفل
الصورة المقابلة :يتعلم أ
الطفال الحروف الهجائية ف ي� المدرسة ف ي� والية البنغال الغربية ف ي� الهند ،ولكن هناك  57مليون طفل ممن هم خارج المدرسة و 250مليون
طفل ال تقنون المهارات أ
الساسية ف ي� القراءة أو الكتابة أو الحساب © .سوزان يل /مؤسسة إنقاذ الطفل

ربع� العالم النامي ،هناك  57مليون طفل ال
يزالون خارج المدرسة االبتدائية وما يقدر 130
مليون طفل ممن هم ف ي� المدارس يخفقون ف ي�
اكتساب مهارات القراءة أ
الساسية والمهارات
الحسابية أثناء وجودهم ف ي� المدرسة ،بينما
ترسب  120مليون طفل آخر من المدارس خالل
ثالث سنوات من بدء المرحلة الدراسية.
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أساس ريغ� محقق
التعليم :حق
ي

وح� آ
لكل شخص الحق ف� الحصول عىل التعليم النوعي والجيد .ىت
الن ،وعىل امتداد العالم
ي
النامي ،هناك  57مليون طفل ما زالوا خارج المدارس االبتدائية ،وما يزيد عن  69مليون نسمة
ممن هم خارج المدرسة العدادية ،كما أن نوعية التعليم الذي يحصلون عليه تكون ف
كث�
إ
و� ري
ي
من أ
الحيان رديئة اىل درجة كارثية.
أ
الزمة العالمية ف ي� جودة التعليم
أ
ف
ف
يخفق ما يقدر بنحو  130مليون طفل ي� المدارس ي� اكتساب المهارات الساسية
للقراءة والكتابة والحساب ،ف� ي ن
ح� يترسب نحو  120مليون من المدارس ف ي�
ي
غضون ثالث سنوات .وتتفاقم أزمة سوء نوعية التعليم بسبب الحاجة الملحة
ف
ين
ين
المعلم� ال يمتلكون التدريب الالزم،
فالمالي� من
إضا�.
إىل  1.6مليون معلم ي
أو مؤهالت أو الدعم المطلوب لضمان التدريس الفعال .كما أن غياب الفرص
التعليمية النوعية تركت  774مليون شخص بالغ -ما يقرب من ثلثيهم من النساء-
1
ريغ� قادرين عىل القراءة أو الكتابة.
الزمات النسانية تسلب أ
أ
الطفال والمجتمعات من فرص الحصول عىل التعليم
إ
تسهم الحروب والرصاعات والكوارث الطبيعية ف ي� حرمان أجيال كاملة من
مالي� أ
الحصول عىل التعليم ،وترك فجوات واسعة ف� تعليم ي ن
الطفال وسلبهم
ي
والساءة واالستغالل.
من مثل هذه الفرص وزيادة تعرضهم للعنف إ
خط� للتنمية والحد من الفقر
تهديد ري
يعد استمرار أ
الزمة ف ي� الوصول إىل التعليم النوعي والجيد إليها ونوعية ،كارثة
ين
ين
والبالغ� والعائالت .فالتعليم
للمالي� من أفقر أطفال العالم ،والشباب
بالنسبة
أ
ن
النمائية
هو حق
تمكي� ،ذا قدرة عىل الحد من الفقر ودعم تحقيق الهداف إ
ي
أ
الوسع نطاقا .والتعليم النوعي والجيد يعزز من كل مرحلة من مراحل الرحلة
أ
رث
والسعي نحو حياة أفضل ،وخاصة بالنسبة للفقراء والك� ضعفا .فهو يسهم
المهات أ
ف� الحد من وفيات أ
والطفال ،وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد
ي
النسان ومعالجة الفقر المزمن ،ورفع مستويات المعيشة وبناء االزدهار
وحقوق إ
ين
عىل المدى الطويل ،وتعزيز حقوق المرأة والمساواة ي ن
الجنس� ،ويؤدي إىل
ب�
2
اقتصادات وطنية رث
أك� استدامة وإنصافا.
فشل التمويل
تعد عدم كفاية التمويل واحدة من العقبات الرئيسية لضمان تحقيق التعليم
للجميع .ففي عام  ،2000تعهد المجتمع العالمي بضمان عدم فشل أية دولة
3
أخذت عىل عاتقها وبجدية تحقيق التعليم للجميع بسبب نقص الموارد.
ولم يتم تحقيق هذا الوعد ،ال بل أنه يواجه خطر االنحراف ،بسبب تزايد قيام
والمر أ
ال� تقدمها للتعليم .أ
ت
ال رثك�
المزيد من الجهات المانحة بخفض المساعدات أ ي
ف
ساس” ي� البلدان ذات الدخل
إثارة للقلق ،هو أن المعونة المقدمة للتعليم “ال ي
المنخفض -والمتدنية للغاية أصال -آخذة باالنخفاض بصورة متسارعة مقارنة مع
المجاالت أ
الخرى 4.ي ن
فب� عامي  2010و ،2011انخفضت المساعدات المقدمة
أ
أمريك إىل  5.8مليار دوالر
ساس بنسبة  ،6٪من  6.2مليار دوالر
ي
للتعليم ال ي
بكث� من نسبة الـ  3٪من إجمال المساعدات خالل رت
أمريك ،أي رث
الف�ة نفسها.
أك� ري
ي
ي
وعالوة عىل ذلك ،يتم إنفاق جزء ضئيل من هذه المساعدات ( 1.9مليار دوالر) �ف
ي
الفقر أ
البلدان ذات الدخل المنخفض ،حيث كانت البلدان أ
ال رثك� ت�رض را من هذه
ف
ال� أجريت عىل مدى رت
ت
الف�ة
و� المجموع ،كان
التخفيضات .ي
بمقدور التخفيضات ي
أ
ىن
رث
 2010-2011ف ي� البلدان ذات الدخل الد� إرسال أك� من  1.1مليون طفل إىل
المدرسة 5.وقد حذرت اليونسكو أن هذه التخفيضات من شأنها تقويض التقدم

المحرز ف ي� تحقيق الهدف العالمي المتمثل ف ي� ضمان أن التحاق كل طفل بالمدرسة
االبتدائية.
ف
العدادي بنسبة 11٪
و� الوقت نفسه ،انخفضت المساعدات المقدمة للتعليم إ
ي
6
إىل  2.2مليار دوالر أمريك ي ن
ب� عامي  2004و . 2010كما خفضت المؤسسات
ي
الطراف حصتها من المساعدات المقدمة للتعليم أ
المتعددة أ
الساس من � 62٪ف
ي
ي
7
ف
النسانية المقدمة للتعليم
عام  ،2000إىل  51٪ي� عام  . 2011كما أن المساعدات إ
منخفضة بصورة مزمنة .ففي عام  ،2012شكل التعليم ما نسبته  1.4٪فقط من
النسانية حيث انخفض من  2.4٪ف ي� عام  ،2011وترك  13مليون
المساعدات إ
أ
8
النسانية دون تعليم.
شخص من المت�رض رين من الزمات إ
وعىل الصعيد العالمي ،تؤدي هذه االتجاهات إىل نقص هائل .ويقدر تقرير الرصد
أ
ساس،
العالمي للتعليم للجميع فجوة التمويل بـ  26مليار دوالر سنويا للتعليم ال ي
أو  38مليار دوالر أمريك إذا تم ي ن
العدادي ،وتتنامى هذه الفجوة
تضم� التعليم إ
ي
أ
الم�انيات 9.و�ف
خ�ة ،حيث قام المانحون بتخفيض ي ز
التمويلية خالل السنوات ال ري
ي
ين
ح� تعجز رش
ال�اكة العالمية للتعليم وحدها عن ملء هذه الفجوات ف ي� تمويل
الدول لحظة حاسمة للعمل
التعليم ،يوفر مؤتمر التجديد لمواردها للمجتمع أ ي
ف
ساس ي� البلدان ذات الدخل
معا وتقديم تعهدات مالية جديدة لدعم التعليم ال ي
المنخفض ي ن
ب� عامي  2015و.2018
التعليم :إنقاذ أ
الرواح ،بناء الدول
أ
ئ
االبتدا� ،تنخفض حاالت زواج الطفال
إذا حصلت جميع النساء عىل التعليم
ي
الطفال بنسبة السدس ،كما وتنخفض حاالت وفيات أ
ومعدالت وفيات أ
المومة
بمقدار ي ن
الثلث� 10.فكل سنة مدرسية إضافية من التعليم يمكن أن تزيد من عائدات
أ
11
الفرد بنسبة .10٪
وتش� التقديرات أيضا إىل أنه إذا تمتع جميع الطفال
ري
بالمساواة ف ي� الحصول عىل التعليم ،فمن شأن نصيب الفرد من الدخل أن يزيد
بنسبة  23٪عىل مدى  40عاما 12.وبالتال ،وهكذا ،تزايدت ،رث
وأك� من أي وقت
ي
ىض
توف� التعليم الجيد للجميع كفرصة استثمارية عظيمة عىل المدى
م� ،أهمية ري
ن
والوط� بأنظمة إنتاج تقودها
الطويل بالنسبة للحكومات لتحقيق االزدهار الفردي
ي
ت
تز
وال� تعتمد عىل القوى العاملة المتعلمة.
وتسودها المعرفة بصورة م�ايدة ،ي
وتش� التقديرات إىل أن المكاسب االقتصادية المتأتية من تحقيق تعميم التعليم
ري
ف
ئ
النفاق العام لتحقيق ذلك .فقد
بكث� الزيادة المطلوبة ي� إ
االبتدا� تتجاوز ري
ي
وجدت أ
البحاث الحديثة إىل تزايد الخسائر االقتصادية الوطنية ،ارتباطا ت ز
ب�ايد
ن
المترسب� من المدارس :ففي غامبيا ،عىل سبيل المثال ،يتم خسارة
نسب وأعداد
ي
أ
جمال سنويا بسبب ترسب الطفال خارج
ما يقدر بـ  10٪من الناتج
المحل إ
ال ي
ي
ف
ونيج�يا تتجاوز الخسائر المتوقعة بسبب ارتفاع نسب الترسب
مال
ري
المدرسة .ي
و� ي
ن
جمال .وعموما ،تفوق
سنت� من نمو الناتج
المحل إ
من المدرسة ما معدلة ي
ال ي
ي
عدم تعليم أ
ئ
وبكث�
طفال
ال
عن
الناجمة
)
الكل
واالقتصاد
الجز�
خسائر (االقتصاد
ري
ي
ي
13
ئ
االبتدا� للجميع.
لتوف� التعليم
االستثمارات الالزمة ري
ي

الالف من أ
صورة :طفلة سورية تقوم بعملية العد عىل أصابعها خالل حصة الرياضيات ف� مدرسة مؤقتة ف� لبنان ،حيث تأثر آ
الطفال من نز
ال�اع القائم ف ي� سوريا،
ي
ي
وبعضهم تغيب أل رثك� من ي ن
عام� عن المدرسة © .إنقاذ الطفولة

ين
تحس�
ستتعرض جهودنا الجماعية لمواصلة
قدرة رش
ال�اكة العالمية للتعليم عىل تحقيق
الرؤية والوالية للخطر لعدم كفاية التمويل
خالل رتف�ة التشغيل القادم.
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رش
ال�اكة العالمية للتعليم :جزء حيوي من استجابتنا الجماعية
ألزمة التعليم
أنشئت عام  2002كمبادرة المسار الرسيع للتعليم للجميع EFA - FTIKحيث تلعب رش
ال�اكة
ين
القطاع� التعليمي والتنموي.
العالمية للتعليم دورا فريدا وحاسما ف ي�
أعظم من مجموع أجزتئنا
وتشجيع اتباع النهج الشامل ،وجمع حكومات البلدان النامية مع حكومات البلدان
ن
ين
المعلم� والقطاع الخاص ،لتجميع الموارد
المد� ونقابات
المانحة والمجتمع
ي
ن
والوط� .ومن خالل هذا النهج،
العالمي
الصعيدين
عىل
التعليم
والمعرفة لدعم
ي
رت
أساس
لتوف� تعليم
حققت الدعم المنسق واالس�اتيجي لخطط تعليم وطنية ري
ي
جيد لكل طفل.
رش�اكة فريدة ونادرة
أ
آ
كما تعد رش
ال�اكة العالمية للتعليم اللية التمويل العالمية المتعددة الطراف
رت
ز
الوحيدة المخصصة لتمويل النظم التعليمية ،مع ال� يك� عىل دعم البلدان ذات
أ
ساس الجيد للجميع 14.وتقديرا للدور الهام
الدخل المنخفض لزيادة التعليم ال ف ي
ال�اكة العالمية للتعليم ي� تعزيز رش
الذي لعبته رش
ال�اكة الدولية ،أوىص الفريق
أ
أ
أ
ف
ن
الرفيع المستوى للمم المتحدة ي� تقريره إىل ال يم� العام للمم المتحدة حول
أ
الجندة التنموية لما بعد  2015 -خالل شهر ايار/مايو  ،2013رش
بال�اكة العالمية
ن
للتعليم كمثال عىل رش�اكة مالية فعالة يب� أصحاب المصلحة المتعددين -وكمثال
عىل التعاون المطلوب لتقديم رؤية تنموية طموحة لما بعد  .2015 -وعالوة عىل
للطفال أ
الولوية أ
ال�اكة العالمية للتعليم أ
ذلك ،تضع رت
اس�اتيجية رش
ال رثك� تهميشا،
أ
ف
�رض
العاقة والذين يعيشون ي� البلدان المت رة من
بمن فيهم الفتيات والطفال ذوي إ
أك� من المساواة ف ي� التعليم.
الرصاعات ،وضمان قدر رب
قائمة متنامية من االنجازات
ومنذ عام  ،2002خصصت رش
ال�اكة العالمية للتعليم ما يقرب من  3.7مليار
أمريك لدعم الخطط التعليمية ف ي�  52بلدا .ووفقا لحسابات رش
ال�اكة
دوالر
ي
العالمية للتعليم ساعد هذا أ
المر ف ي� إلحاق الحصول ما يقرب من  22مليون طفل
بالمدرسة .وزادت معدالت معرفة القراءة والكتابة للشباب من  77٪ف ي� عام 2000
إىل  81٪بحلول نهاية عام  2010ف ي� بلدان رش
ال�اكة العالمية للتعليم  .ونحو 72٪
من الفتيات يستكملن الدراسة آ
ف
الن ف ي� المدارس االبتدائية ،مقارنة ب  55٪ي� عام
ف
ين
وأخ�ا ،ساهمت رش
تحس� نوعية وجودة التعليم
ال�اكة العالمية للتعليم ي�
 .2002ري
15
حوال  300000معلم.
تدريب
تمويل
من خالل
ي

Sufficient funding necessary to sustain reform
ت
ال� كانت موضع
وعىل الرغم من هذه النتائج ،وإجراء عدد من إ
الصالحات ي
أ
الكث� ي ن
يتع� القيام به لمواصلة
خ�ة ،ما زال ري
ترحيب عىل مدى السنوات ال ري
ين
تحس� قدرة رش
ال�اكة العالمية للتعليم عىل تحقيق رؤيتها وواليتها (انظر المربع
أ
أ
16
ف
الكا� لضمان مواصلة
 .)1وكجزء من هذا المر ،ربت�ز الهمية القصوى للتمويل ي
ين
المالي� من
تغي� حياة
عملها لتمويل خطط تعليم وطنية ذات مصداقية ،من أجل ري
أ
الطفال من خالل التعليم.
من مبادرة المسار الرسيع رش
لل�اكة العالمية للتعليم :رحلة مستمرة
لتحس� رش
ن ال�اكة
ي
ف
رت
ن
رش
اث� ع� عاما ،اجتمعت الجهات المانحة معا ي� أمس�دام إلطالق مبادرة
قبل ي
المسار الرسيع للتعليم للجميع ( )EFA - FTIبهدف تنسيق جهودها لدعم حكومات
ت
ال� لديها خطط ذات مصداقية لتحقيق التعليم للجميع .وكان من
البلدان النامية ي
المأمول وعىل نطاق واسع أن تشكل مبادرة المسار الرسيع حافزا لترسيع التقدم
نحو تحقيق أهداف التعليم للجميع .وقد لعبت رش
ال�اكة العالمية للتعليم وال
تزال تلعب دورا حيويا ف ي� تحقيق هذه الطموحات ،عىل الرغم من الحاجة للعمل
لضمان فعاليتها لتلبية مهمتها .وهذا يتطلب المشاركة المستمرة لضمان أن تعمل
ال�اكة بأقىص فعالية ممكنة من جميع رش
رش
ال�كاء ،بما ف ي� ذلك الجهات المانحة
والبلدان النامية والقطاع الخاص والمؤسسات .ويتطلب أيضا مشاركة ذات مغزى
ن
المد� عىل جميع مستويات العملية.
من المجتمع
ي
وقبل ي ن
تغي� اسم مبادرة المسار الرسيع إىل رش
ال�اكة العالمية
عام� فقط ،تم ري
لتحس� جهودها لجعلها العبا دوليا أك�رث
ين
للتعليم وخضعت إلصالحات هامة
ف
ن
الصالحات ي� مجال الحكم
فعالية .وقد رحب المجتمع
المد� بالعديد من إ
ي
الصالح الجارية ،يجري العمل
والقيادة وضمان الملكية الوطنية .وكجزء من عملية إ
ال�اكة العالمية للتعليم لخلق شعور رث
لزيادة صقل نموذج تمويل رش
أك� وضوحا
للقيمة المضافة رش
لل�اكة العالمية للتعليم لسياسة التعليم والتمويل والتنفيذ عىل
ن
الوط�.
الصعيد
ي

صغ� ف ي� روضة ف ي� كولومبيا ،يحصل عىل المساعدة من معلمه .تسهم خدمات رعاية وتعليم الطفولة المبكرة ف ي� بناء المهارات لدى تطور ونمو أدمغة
صورة :طفل ري
أ
أ
أ
ن
المحروم� © .دان ألدر /مؤسسة إنقاذ الطفل
الطفال ،مع فوائد طويلة المد للطفال
ي

هذه السنة سنحت للمجتمع العالمي فرصة
هامة لعكس االتجاهات العامة ف ي� تمويل
التعليم أ
ساس ،وتلبية الطلب عىل تمويل
ال
ي
أ
ف
رث
ً
التعليم ف ي� البلدان الك� فقرا ي� العالم.
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عالم من الفرص
بوجود فجوة التمويل الحالية (مع أ
الخذ ي ن
بع� االعتبار التمويالت المحلية وتمويل الجهات
ئ
والعدادي ف ي� بلدان رش
ال�اكة العالمية للتعليم والذي يصل وبصورة
المانحة) للتعليم
االبتدا� إ
ي
مذهلة إىل  25مليار دوالر ،يتضح رض�ورة أن تحقق جولة التجديد الحالية رش
لل�اكة العالمية
للتعليم ت ز
كب�ة.
ال�امات مالية جديدة ري
17

الدول هذا العام فرصة حاسمة لعكس االتجاهات العامة ف ي� تمويل
لدى المجتمع
ي
التعليم أ
الساس ،وإعادة تأكيد ت ز
االل�امات لتمويل الخطط ف ي� بلدان رش
ال�اكة
ي
العالمية للتعليم .
وبتاريخ  26حزيران/يونيو  ،2014ستجتمع حكومات البلدان النامية والحكومات
ن
ين
المعلم� والمؤسسات والقطاع الخاص ف ي�
المد� ونقابات
المانحة والمجتمع
ي
ف
رش
مؤتمر التجديد لل�اكة العالمية للتعليم ي� بروكسل ،والذي سيشكل لحظة فريدة
للمجتمع العالمي إلعادة تأكيد ت ز
ال�اماته الجماعية نحو التعليم ،والتأكيد علنا عىل
ف
ن
التعهدات بتمويل رش
ال�اكة العالمية للعمل ي� التعليم يب� عامي  2015و2018
وهذا رتي�تب عليه ت ز
كب�ة
كب�ة من جميع الجهات ،بوجود فجوات ري
ال�امات جديدة ري
رش
ف ي� تلبية احتياجات التمويل الخارجي لخطط بلدان ال�اكة العالمية للتعليم وعىل
وكب�ة.
الجهات المانحة خاصة رفع تعهداتها بتقديم تمويالت جديدة ري
ما يجب عىل الجهات المانحة القيام به لدعم التجديد؟
أخفقت الجهات المانحة حاليا ف� ت ز
االل�ام بتقديم التمويالت الكافية رش
لل�اكة
ي
العالمية للتعليم  .فطلب البلدان النامية للتمويل الخارجي لدعم خططها يفوق
بكث� المعروض من التمويل من المجتمع الدول لدعم رش
ال�اكة العالمية للتعليم
ري
ي
 .ففي عام  ،2013تلقت رش
ال�اكة العالمية للتعليم طلبات مقدمة من البلدان
أمريك ،وتقدر رش
ال�اكة العالمية للتعليم
النامية بقيمة ما يقرب من  1.2مليار دوالر
ي
ن
أمريك يب� طلبات التمويل
دوالر
مليون
حاليا بأنه سيكون هناك فجوة بقيمة 585
ي
المعتمدة بالفعل ومساهمات الجهات المانحة بنهاية عام  ،2014عند نهاية
الجولة الحالية لتجديد الموارد .ولذلك فمن الواضح أن رش
ال�اكة العالمية للتعليم
ف
تواجه طلبا أعىل من أي وقت ىض
م� .وعىل خلفية رت
الكب� ي� مستويات
ال�اجع ري
أ
أ
ساس ،وعدم وجود الموال الالزمة لدعم خطط التعليم
فالمعونة للتعليم ال ي
أ
ال�اكة العالمية للتعليم ،فمن الهمية بمكان دعم رش
ي� بلدان رش
ال�اكة العالمية
ف
ف
للتعليم للمساعدة ي� عكس هذه االتجاهات ،واالستمرار ي� تقديم الدعم طويلة
أ
المد والذي يمكن التنبؤ به رت
الس�اتيجيات البلدان .وهذا يتطلب ضخ تمويالت
ف
ت
التغي� � مستويات ت ز
ال�ام
وال� ،بدورها ،تتطلب
ري ي
جديدة خالل مؤتمر التجديد ،ي
المانح�ن الحالية.
ي

وقدرت رش
أمريك
ال�اكة العالمية للتعليم الحاجة اىل ما ال يقل عن  3مليار دوالر
ي
رت
الدول خالل ف�ة تجديد الموارد  ،2015-2018لمجرد الحفاظ عىل
من المجتمع
ي
الوضع الراهن (أي للحفاظ عىل مستويات التمويل القائمة ،ت
وال� هي تحت الطلب
ي
القائم من قبل البلدان النامية) .وبالنظر إىل الطلب ت ز
الم�ايد من قبل البلدان
النامية ،فمن الواضح أهمية وضع هدف أعىل لتلبية االحتياجات المستقبلية -أي
المانح� لرفع مستويات طموحهم فوق مستويات أ
ين
“العمال المعتادة”.
رشإ�اك
تقدر رش
ال�اكة العالمية للتعليم أن رفع التمويل عن المستويات الحالية إىل
رث
مستويات “طموحة” أك� يمكن أن يدعم ارتفاع االلتحاق بنسبة  92٪بحلول عام
أ
ن
ساس النوعي
.2018
يع� حصول  17مليون طفل عىل فرصة التعليم ال ي
وهذا ي
18
والجيد.
الحال وفجوات التمويل الموجودة من قبل ،قدرت الحملة العالمية
ونظرا للطلب
ي
للتعليم أن عىل الجهات المانحة تحقيق ت ز
االل�ام الجماعي من التمويل بقيمة ما
أمريك
أمريك عىل مدى  4سنوات 19.أي مليار دوالر
ال يقل عن  4مليارات دوالر
ي
ي
بكث� من مجمل الفجوات المالية .ودون ذلك ،لن يتمكن
دوالر سنويا ،وأقل ري
المالي� من أ
الطفال من رؤية ما بداخل الفصول ،أو قد يترسبون ىت
ين
ح� قبل تعلم
أ
الساسيات.
وبالضافة إىل ذلك ،عىل الجهات المانحة أن تستخدم مؤتمر التجديد رش
لل�اكة
إ
ف
ت
ز
العالمية للتعليم إلعادة تأكيد ال�امهما لتمويل التعليم ي� حاالت الطوارئ
عن طريق ضمان أن يتم تمويل احتياجات التعليم عىل نحو كاف ف ي� كل استجابة
الم�انية النسانية للتعليم إىل  4٪عىل أ
إنسانية ،وزيادة مخصصات ي ز
القل بشكل
إ
20
عام.

المالي� من أ
ين
صورة :ديس ،12 ،تعيش ف� منطقة نائية من إثيوبيا ،تتمتع بقراءة الكتب .ولكن وبدون ت ز
الطفال مثل
سيك�
كب�ة لتمويل التعليم ،رب
ال�امات عالمية ري
ي
ي
وهم غ� قادرين عىل القراءة أو الكتابة أو القيام بالعمليات الحسابية أ
كراول /مؤسسة إنقاذ الطفل
كولن
©
ساسية.
ال
ديس،
ري
ي
ي

هذه السنة سنحت للمجتمع العالمي فرصة
هامة لعكس االتجاهات العامة ف ي� تمويل
التعليم أ
ساس ،وتلبية الطلب عىل تمويل
ال
ي
أ
ف
رث
ً
التعليم ف ي� البلدان الك� فقرا ي� العالم.
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ما يجب عىل البلدان النامية القيام به لدعم التجديد؟
ال�اكة العالمية للتعليم تقديم ت ز
ال�كاء ف ي� رش
عىل البلدان النامية رش
ال�امات ثابتة
ف ي� جولة التجديد  .2015-2018وتدعو الحملة العالمية للتعليم البلدان النامية
المحل عىل التعليم.
النفاق
إىل تقديم تعهدات ملموسة ومحددة زمنيا لزيادة إ
ي
تل� المعيار الدول من إنفاق ما مجموعه  20٪من مخصصات ي ز
الم�انية
ي
وعليها أن ب ي
القل للتعليم أ
نصفها عىل أ
ساس وتخصيص نسبة
ال
وتخصيص
التعليم،
عىل
مئوية أعىل من ذلك بكث� عند ال�رض ورة (أي حيث ال تزال يهناك فجوات كب�ة �ف
ري
ري ي
النوعية والوصول).
ف
وعىل هذا الصعيد ،فإن النبأ السار هو أن معظم الدول تتجه ي� االتجاه الصحيح.
فقد قدمت زيادات قوية ف� ي ز
م�انيات التعليم المحلية عىل مدى السنوات رش
الع�
ي
أ
النفاق الحقيقي
الماضية .ففي شبه الصحراء الفريقية ،عىل سبيل المثال ،ارتفع إ
عىل التعليم بنسبة  6٪سنويا منذ عام  .2000ولكن ىت
الكب�ة
ح� مع هذه الزيادات ري
ف� ي ز
م�انيات التعليم عىل مدى السنوات رش
الع� الماضية ،غال أنها لم تواكب طلبات
ي
أ
تمويل للتعليم العام .فمع التحاق المزيد من الطفال بالمدارس ،جرى فضفضة
تد� جودة التعليم .ولذا ،فمن أ
ن
يز
الهمية
الم�انيات المحدودة أصال ،مما أدى إىل ي
رش
بمكان أن تواصل حكومات البلدان النامية زيادة التمويل ،وأن تلعب ال�اكة
وح� آ
العالمية للتعليم دورا ف� التشجيع عىل هذا النهج .ىت
الن ،يبدو أن هذا النهج
ي
قد ىتأ� أوكله :زاد رش�كاء رش
النفاق
ال�اكة العالمية للتعليم من البلدان النامية من إ
ف
ف
ن
يع�
العام عىل التعليم من  15.5٪ي� عام  2000إىل  18.2٪ي� عام  .2011وهذاأ ي
أن بلدان رش
ال�اكة العالمية للتعليم قريبة جدا من هدف إنفاق  20٪عىل القل من
جميع ي ز
الم�انيات عىل التعليم .ولكن ضمان جودة التعليم للجميع ستتطلب تلبية،
أ
رش
ال بل ،تجاوز هذه الهداف المالية :عىل ال�اكة العالمية للتعليم العمل كمحفز
لهذا الغرض .ولذا فمن أ
الهمية بمكان ،وكجزء من عملية التجديد ،أن ت ز
يل�م جميع
رش�كاء رش
ال�اكة العالمية للتعليم من البلدان النامية بخطط محددة زمنيا لزيادة
مخصصات التمويل للتعليم .وأن ت ز
يل�موا بالعمل عىل تحقيق ذلك من خالل إيجاد
المحل ،عىل سبيل المثال عن طريق تحديد سبل زيادة
مصادر جديدة للتمويل
ي
القواعد ال�رض يبية المحلية أو تعظيم االستفادة من عائدات الصناعات االستخراجية
21
لصالح التعليم.

مؤتمر التجديد رش
لل�اكة العالمية للتعليم :هل سيبدأ القطاع الخاص
بالمساعدة ف ي� تمويل المستقبل؟
ف� ظل هذه أ
الوقات االقتصادية الصعبة ،ربت�ز أهمية تحديد مجاالت جديدة
ي
للتمويل وأن تن�ي الجهات الفاعلة أ
الخرى لزيادة تفاعلها ودورها ف ي� رش
ال�اكة
رب
العالمية .واحد المصادر المحتملة لتحقيق ت ز
ال�امات مالية جديدة هي المساهمات
المالية أ
ال ربك� ف ي� التعليم العام من قبل القطاع الخاص .واحد ابرز الطرق لزيادة
التمويل هي قيام رش
ال�كات متعددة الجنسيات بدفع نصيبها العادل من ال�رض ائب
ف
�رض
رش
الك�ى عن دفع ال ائب
الكث� من ال�كات رب
ي� البلدان النامية .وحاليا تحجم ري
�رض
المستحقة عليها للبلدان النامية ،أي ترك المليارات من قيمة ال يبة ريغ� المسددة
ت
وال� يمكن استثمارها ف ي� التنمية الوطنية ،من خالل بناء المدارس أو تدريب ودفع
ي
المعلم� .ف
و� المجمل ،تش� التقديرات إىل أن كلفة التهرب ال�رض ي� �ف
ن
رواتب
ري
ي ي
بي ي
البلدان النامية تصل إىل  160مليار دوالر سنويا 22.ففي زامبيا ،عىل سبيل المثال،
لل�كات إىل رث
أك� من ضعف ي ز
تصل قيمة التهرب ال�رض بي� رش
الجمالية
الم�انية إ
ي
23
السنوية للتعليم.
بالضافة إىل ذلك ،يمكن للقطاع الخاص أيضا تقديم ت ز
ال�امات ثابتة إلضافة
إ
لل�اكة العالمية للتعليم  .رش
مساهمات مالية رش
فال�اكة العالمية للتعليم توفر
أ
ساس ف ي� البلدان
وسيلة سهلة المنال وفعالة للقطاع الخاص لدعم التعليم ال ي
آ
ذات الدخل المنخفض من خالل برنامج مساعدات ذا جودة عالية .ىت
وح� الن،
لم يقدم القطاع الخاص أية مساهمة مالية ،ينفق القطاع الخاص نسبة ضئيلة
أ
ساس ف ي� البلدان ذات الدخل المنخفض .وتقدر اليونسكو
جدا لدعم التعليم ال ف ي
أ
ف
أن المؤسسات رش
النمائية ،تنفق
وال�كات ي� البلدان العضاء ي� لجنة المساعدة إ
أ
24
ساس -وهو مبلغ تافه من المال .فتوجيه
 135مليون دوالر فقط عىل التعليم ال
ال�اكة العالمية للتعليم ي يعد ضمانة لتوجيه أ
التمويل من خالل رش
الموال لدعم
الخطط القطرية رش
مبا�ة.

صورة :معلم يقف بفخر داخل أحد الفصول ف� جمهورية الكونغو الديمقراطية .وهذا ال ينطبق عىل العديد من أ
الطفال ف ي� جميع أنحاء العالم ،فحاليا هناك نقص
ي
ين
المعلم� © .جوناثان هيامز /مؤسسة إنقاذ الطفل
بحوال  1.6مليون ف ي�
ي

نظراً للدور المحوري الذي يلعبه التعليم ف ي�
التنمية ،ليس هذا الوقت مناسباً ليخجل المانحون
وغ�هم من تقديم ت ز
كب�ة لدعم
ال�امات مالية ري
ري
ف
التعليم ي� السنوات القادمة.
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دعوة إىل العمل لجميع رش
ال�كاء لتمويل المستقبل
ين
تأث� رش
للفجوات الحالية ف ي� تمويل رش
المالي� من الفتيات والفتيان من التعليم الجيد ،وهذا ال يمكن أن يستمر
مبا� ومدمر للحياة ،من حيث حرمان
ال�اكة العالمية للتعليم ري
ف
ف
الكث� من العمل الذي ال
ي� جولة التجديد  .2015-2018فقد حان الوقت لتمويل المستقبل .ونظرا للدور الحيوي والمركزي الذي يلعبه التعليم ي� التنمية ،ومع ما بقي من ري
وغ�ها رت
لت�اجع عن تقديم ت ز
ين
ال�امات جريئة لدعم التعليم ف ي� السنوات المقبلة.
يتع� القيام به لتحقيق التعليم للجميع ،هذا ليس وقت الجهات المانحة ري
يدعو أعضاء الحملة العالمية للتعليم ،وحلفائنا من المجتمع ن
ال�اكة العالمية للتعليم الغتنام فرصة مؤتمر رش
المد� ،جميع رش�كاء رش
ال�اكة العالمية للتعليم ف ي� حزيران/يونيو
ي
 2014لمعالجة أ
ف
ت
ز
الزمة ف� تمويل التعليم ،وتقديم تعهدات ت ز
وال�امات ملموسة .وعىل وجه الخصوص ،ندعو الجهات المانحة لتقديم ال�امات مالية طموحة ي� المؤتمر.
ي
ندعو جميع الجهات المانحة إىل:
تز
•	االل�ام الجماعي بتخصيص ما ال يقل عن  4مليار دوالر خالل  4سنوات -أي
ف
الفعل.
النفاق
مليار دوالر
صغ� من الفجوات ي� إ
أمريك سنويا فقط ،وكجزء ري
ي
ي
ندعو جميع الجهات المانحة الثنائية إىل:
• تقديم المزيد من أ
الموال للتعليم ،أوال من خالل تخصيص  20٪من جميع
يز
م�انيات المعونة للتعليم ،وثانيا ،من خالل تخصيص ما ال يقل عن نصف
أ
ف
ساس ي� البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ذلك للتعليم ال ي
أ
ت
ز
توف� المزيد من الموال للتعليم من خالل تلبية ال�امات طويلة
• ضمان ري
أ
جمال للمساعدات.
ال
القومي
الدخل
من
0.7٪
تخصيص
إىل
والرامية
المد
إ
ي
• زيادة مستويات التمويل إ ن
نسا� للتعليم ،بما يتناسب مع حجم الحاجة،
ال ي
أ
ىن
والمساهمة تدريجيا لتصل إىل الحد الد� لتخصيص  4٪من المساعدات
النسانية العالمية للتعليم.
إ
أ
• زيادة أ
ف
النفاق
ال
للتعليم
المخصصة
موال
ال
ساس ،والبدء ي� إعادة توجيه إ
ي
ن
الوط� ف ي� البلدان ذات الدخل المنخفض ،من خالل
لدعم جهود التعليم
ي
الدعم ت ز
الم�ايد رش
لل�اكة العالمية للتعليم  :بالنسبة لبعض الجهات المانحة،
ت
ال� تنفق عىل
كب�ة كميات
يتم ذلك من خالل إعادة توجيه ري
من المساعدات ي
التعليم للمناطق المحتاجة من حيث التعليم أ
ساس ف ي� البلدان ذات الدخل
ال
ي
ت
ال� تنفق عىل المنح الدراسية والتكاليف المحتسبة
المنخفض ،كالمساعدات ي
لدراسة الطالب.
ندعو حكومات جميع البلدان النامية إىل:
• زيادة تمويلها للتعليم من خالل تعهدات ملموسة ومحددة زمنيا .وعىل البلدان
ت
ال� لم تصل بعد إىل هدف إنفاق  20٪من ي ز
الم�انيات الوطنية عىل التعليم،
ي
أ
ونصفها للتعليم الساس ،أن تحدد خطط للقيام بذلك كجزء من ت ز
ال�امها
ي
نحو التجديد.
اليرادات المحلية ،من خالل زيادة
زيادة
سبل
االستعجال
وجه
وعىل
• تحديد،
إ
�رض
القاعدة ال يبية ،وضمان تخصيص حصة منها ،وبشفافية ،للتعليم .وإصالح
�رض
�رض
العفاءات ال�رض يبية
ي� ،وإبطال إ
ال يبة التصاعدية ،ومكافحة التهرب ال ب ي
�رض
ت
رش
ال� ينبغي
الكب�ة وإغالق
لل�كات ري
الثغرات ال يبية كإجراءات محددة ي
25
ف
ف
و� البلدان ذات الموارد الطبيعية الجديدة
و� الوقت نفسه ،ي
اتخاذها .ي
والكب�ة ،ضمان أن تدار هذه أ
الموال بكفاءة وشفافية ،وأن يتم إنفاق حصة
ري
كب�ة منها عىل التعليم.
ري
• ضمان أن تعالج خطط قطاع التعليم ي ز
والم�انيات الحد من مخاطر الكوارث
والنعاش .فعدم وجود الخطط
والتأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة إ
أ
والقدرات والموارد يجعل من الصعب عىل المدارس الحفاظ عىل الطفال
والشباب بأمان من خالل االستمرار التدريس عند وقوع أ
الزمة أو إبالغ
ف
وتعا� نظم
والجراءات الواجب اتخاذها،
المجتمعات حول المخاطر إ
ي
التعليم بعد أ
الزمة.

الدول إىل:
ندعو البنك
ي
• الوفاء بتعهده لعام  2010بتقديم دعم ف
إضا� من المؤسسة الدولية للتنمية
ي
الساس ف� البلدان أ
للتعليم أ
ال رثك� حاجة من خالل تخصيص  1.8مليار دوالر
ي ي
الساس من آ
سنويا للتعليم أ
الن ىت
وح� عام  ،2015والمحافظة عليه أبعد من
ي
ذلك ي ن
الح�.
أ
ورو� إىل:
ندعو االتحاد ال ب ي
أ
ورو�
• ضمان أن يخصص إطار التمويل المتعدد السنوات القادم لالتحاد ال ب ي
 20٪عىل أ
القل من مساعدات التنمية للصحة والتعليم.
• بحلول نهاية االنتخابات أ
الوروبية ف ي� أيار/مايو عام  ،2014عىل الدول الـ 11
أ
ف
ت
وال� وافقت ،حسب إجراءات التعاون المعزز
العضو ي� االتحاد ال ب ي
ورو� ي
لتنفيذ عملية ال�رض ائب المالية ( )FTTالتوصل إىل حل وسط يحدد رصاحة
أ
اليرادات المتوقعة لتمويل التنمية والمناخ.
تخصيص  50٪عىل القل من إ
ويجب تخصيص حصة من هذه النسبة رش
لل�اكة العالمية للتعليم لضمان
الساس ف� البلدان أ
التعليم أ
ال رثك� فقرا ف ي� العالم.
ي ي
ندعو أ
المم المتحدة إىل:
تضم� ت ز
• الحفاظ عىل رؤية التعليم للجميع وضمان ي ن
االل�امات بتمويل أهداف
التعليم ف ي� إطار ما بعد  .2015 -وأن يؤكد هذا الهدف عىل الوعد الملموس
لضمان عدم إخفاق أي بلد ومنعه من تحقيق أهداف التعليم المتفق عليها
ف
ن
الكا�.
عالميا عىل المستوى
الوط� بسبب عدم وجود التمويل ي
ي
ندعو الجهات المانحة الجديدة والناشئة إىل:
أ
أ
لتوف� المعونة الثنائية أو متعددة الطراف
• إعطاء الولوية وعىل وجه الرسعة ري
أ
ت
ساس.
ال� يمكن التنبؤ بها للتعليم ال ي
ي
أ
• توجيه الدعم المتعدد الطراف من خالل رش
ال�اكة العالمية للتعليم وضمان
أن يتم مواءمة ذلك مع خطط الحكومة الوطنية ومساهمات الجهات المانحة
أ
الخرى.
ندعو القطاع الخاص إىل:
• التعهد بمساهمات مالية لصندوق رش
ال�اكة العالمية للتعليم خالل مؤتمر
التجديد ف ي� شهر حزيران/يونيو .2014
• دفع ،بشفافية جميع ال�رض ائب المطبقة ف� البلدان النامية حيث تتحقق أ
الرباح
ي
التحويل والتهرب
والتسع�
العفاءات ال�رض يبية /الحوافز
ورفض قبول إ
ري
ي
�رض
�رض
ي� واستخدام المالذات ال يبية ،وكلها يمكن أن تحرم الحكومات من
ال أ ب ي
ف
الموال لالستثمار ي� التعليم.
ن
مد� ت ز
نل�م بدعم رش
ال�اكة العالمية للتعليم ونتعهد بمساءلة الحكومات
وكمجتمع ي
ف
توف� التعليم للجميع .وسنشارك ي� صياغة
والجهات المانحة والمؤسسات عن ري
تضم� أصوات أ
ورصد خطط قطاع التعليم ،والعمل عىل ي ن
ال رثك� فقرا وتهميشا.
وسندعو لزيادة مخصصات التعليم ،مع رت
ال� ي ز
النصاف والعدالة ف ي�
ك� عىل ضمان إ
المخصصات :سنضمن توزيعها عىل نحو فعال وشفاف وعادل من خالل االنخراط
ف� رصد وتتبع ي ز
الم�انية ،والمنارصة وكسب التأييد.
ي

صورة :أ
ين
للنازح� ف ي� شمال جمهورية الكونغو الديمقراطية يرفعون كتبهم وقرطاسيتهم بفخر .من ال�رض وري أن تتوحد جهود الجهات المانحة
الطفال ف ي� مخيم
وح� أ
ال�كاء معا ف� تمويل المستقبل لضمان حصول جميع أ
ال رثك� ضعفا ،عىل تعليم نوعي وجيد © .المجلس رن
الطفال ،ىت
ين
والحكومات المحلية وجميع رش
لالجئ�
ال�ويجي
ي
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عن هذا المنشور

الزمة ف� تمويل التعليم وتأصلها ف� حرمان أ
ال�اكة العالمية للتعليم” بحيث يتم تحديد كيفية استمرار أ
”تمويل المستقبل :خطة عمل لتمويل رش
الطفال ومجتمعاتهم من
ي
ي
ف
ن
الفرصة ،ودور رش
وتحس� التعليم ،ودعوة الجهات المانحة والبلدان النامية والقطاع الخاص للتعهد بتقديم بدعم تجديد
ال�اكة العالمية للتعليم الهام ي� دعم الوصول
ي
رش
ال�اكة العالمية للتعليم هذا العام وبذل جهود أوسع نطاقا لزيادة تمويل وفرص التعليم.

شكر وتقدير

تعاو� من قبل عدد من أعضاء الحملة العالمية للتعليم ،والزمالء آ
ن
ن
أوريل وجو ووكر،
إميل لوري ،جوزيف
الخرين ف ي� المجتمع
هذه الدعوة بالتحرك قادها جهد
ي
ي
ي
المد� ،بالتنسيق من قبل ي
ونود أيضا أن نشكر أ
الشخاص التالية أسماؤهم عىل إسهاماتهم وتعليقاتهم:
ين
آرت� (منظمة أكشن أيد وعضو مجلس إدارة رش
جودماندس� وايلسا اوستاغارد (الحملة العالمية للتعليم ومنظمة ابيس ف ي� الدنمارك ،وديفيد رش
ال�اكة العالمية للتعليم) وجوزيف
هيل
ي
كوب�ز
رش
أوريل (صندوق إنقاذ الطفولة وعضو مجلس إدارة ال�اكة العالمية للتعليم)
وإميل لوري (منظمة بالن الدولية) ،وليتيسيا سيلفيال كولوما (الحملة العالمية للتعليم -إسبانيا) وكارول ي
ي
ي
ن
وتو� بيكر (منظمة ريزلتس/الواليات المتحدة)
(الحملة العالمية من أجل التعليم  -فرنسا (بقيادة تحالف التضامن ،وساندرا دفوراك (الحملة العالمية للتعليم ألمانيا – ألمانيا أوكسفام) ،ي
ن
ت
ين
وجونز دان (منظمة ريزلتس/المملكة المتحدة) ،وستيفن براون رش
كوهون� (منظمة أوكسفام الدولية) ،ولوفغروف ريب� ي� ،وماريا خان،
وما�
(الم�وع العالمي للفقر) ،ورشيدة ك .تشودري ،ي
ف
االساس وتعليم الكبار) وآن باكوا (التحالف منارصة سياسة التعليم ي� فانواتو) ،ومنظمة ماهيش ليونارد شيشاير
وسيسيليا سوريانو رينيه رايا ( ASPBAEرابطة اسيا والباسفيك للتعليم
ي
تمك� الطفل/أفريقيا) ،وهيذر سوندرز (منظمة بالن/المملكة المتحدة) ،وشهرزاد عبداالله ري ت
(العاقة الدولية ،المملكة المتحدة) ،يوانا زايد (منظمة ي ن
س�
لذوي االعاقة وجوليا مكجيوون إ
وكج� ي
ف
ين
مو
اسي� نالوي (الدولية
وكارول� ريب�س ،وجو ووكر (طقام االمانة العامة العالمية للحملة العالمية للتعليم) وكاميال كروزو (حملة أمريكا الالتينية للحق ي� التعليم) ومونيك فويو و ب
ي
للتعليم) ورينالدو خورخي سيف (حملة شبكة أفريقيا للتعليم للجميع ،)ANCEFA --وبرايت ابياه/الحملة العالمية للتعليم ف� غانا والب�تو كروتش (حملة التعليم للجميع �ف
االرجنت�)ن
ي
ري
ي
ي
ساتيار� (المس�ة العالمية ضد عمل أ
ث
الطفال) ،ي ن
النسان .)ANHRE/
وإيل جوين وكيالش
وكيف� روسيل (منظمة أوكسفام الدولية) ،ورفعت صباح (الشبكة العربية لحقوق إ
ري
ي
ي
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