
 

 دعوة إلى العمل 
 

  زیادة االستثمار في التعلیم بشكل أكثر إنصافًا وكفاءةً 
  

 
، ودعوة شركاء الشراكة العالمیة من أجل 2030بناًء على التزامات الھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة والخاص بالتعلیم حتى عام 

س لتمویل التعلیم، واألطر القائمة األخرى لتمویل التنمیة، تحث ھذه الدعوة  إلى العمل بشأن تمویل التعلیم، وإعالن باری 2021التعلیم عام 
  إلى العمل بشأن االستثمار التعلیمي جمیع البلدان وكل الشركاء على اتخاذ إجراءات ملموسة على الصعیدین الوطني والدولي.

 
 یتعین على الحكومات على المستوى الوطني ما یلي:

 
التمویل الكافي للتعلیم، والعمل على تحدید وإزالة الحواجز الرئیسیة المؤدیة إلى األولویات المتفق علیھا   تحمل مسؤولیتھا عن توفیر  •

والقیادة القطریة أساسیة  محلیًا واألھداف المتفق علیھا دولیًا للتعلیم، وال سیما تلك المتعلقة بالھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة.
  لتحقیق ھذه األھداف.

بعد إعالني إنتشون وباریس، یجب على  یادة الحیز المالي للتعلیم وااللتزام بتخصیص األموال ألنظمة الحمایة االجتماعیة والتعلیم.ز •
% من إجمالي اإلنفاق العام للتعلیم،  20-15% من الناتج المحلي اإلجمالي وما ال یقل عن 6-4الحكومات تخصیص ما ال یقل عن 

  واألزمة االقتصادیة العالمیة. 19-م العام من البیئة المالیة المقیدة الناتجة عن جائحة كوفید وحمایة میزانیات التعلی
االلتزام بحمایة وزیادة االستثمار الحقیقي لكل الطالب واألشخاص في سن المدرسة من أجل وضع معیار وطني طموح وفقًا للسیاق  •

  الوطني واإلقلیمي.
مناسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي حسب الحاجة، من خالل إصالحات ضریبیة طموحة   االلتزام بالوصول إلى نسبة ضریبیة •

  وتصاعدیة مع التزامات مرتبطة بتمویل االستثمار التعلیمي.
یق  االلتزام بتخصیص االستثمار التعلیمي بشكل أكثر إنصافًا وكفاءة، بدًءا بالرعایة والتعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة، حتى یتسنى تحق  •

% 40تحدید أھداف معینة فیما یتعلق بالنسبة المئویة لالستثمار التعلیمي التي تذھب إلى  التقدم نحو توفیر تعلیم جید للجمیع بكفاءة.
% من األسر منخفضة الدخل، أو إلى األسر التي تعیش في المناطق الریفیة أو النائیة، أو األطفال ذوي اإلعاقة، أو المستضعفین  20و

 بشكل خاص. 
م  تتبع االستثمار التعلیمي ونتائجھ واإلبالغ عنھا بطریقة مصنفة ومنھجیة، للتأكد من توزیع االستثمار التعلیمي بإنصاف، مع إیالء اھتما •

إدماج مراعاة المنظور الجنساني في مراقبة اإلنفاق العام لتحدید آثار اإلنفاق على التعلیم على الفتیات   خاص ألولئك األكثر ضعفًا.
 یان، وإعادة توجیھ اإلنفاق لمعالجة االختالالت وإعادة ھیكلة النفقات لتعزیز المساواة بین الجنسین.   والفت

االلتزام باالستثمار في فرص إعادة صقل المھارات والتعلم الحیاتي للمساعدة في إعداد كل من الشباب والراشدین للنھوض باقتصاد  •
 االقتصادات الخضراء والرقمیة المتنامیة. المستقبل، وتحفیز فرص عمل جدیدة والئقة في 

زیادة كفاءة االستثمار التعلیمي عن طریق الحد من حاالت التسرب؛ وزیادة قدرات الجھات المعنیة والمؤسسات التعلیمیة على تقدیم   •
  ملة للمعلمین وإدارتھا.الخدمات؛ والعمل عبر شركاء التعلیم بطریقة تشمل الجمیع؛ وتعزیز أطر المساءلة؛ وتحسین تنمیة القوى العا

اتخاذ إجراءات للربط بین التخطیط القطاعي وبرمجة المیزانیة بحیث یكون لخطط التعلیم إستراتیجیات تمویل واضحة وواقعیة ذات  •
 عة. وضع بیانات كافیة وفي الوقت المناسب لربط وتقییم ھذه الخطط فیما یتعلق بالنتائج المتوق  تكلفة قویة وإنتاج قوي لإلیرادات.

االلتزام بوضع سیاسات متكاملة وطویلة األجل وإستراتیجیات تمویلیة تھدف إلى تعزیز االستثمار في التعلیم، على سبیل المثال من   •
  ) وإستراتیجیات الموازنة المتوافقة مع أھداف التنمیة المستدامة.INFFsخالل استخدام أطر التمویل الوطنیة المتكاملة ( 

 
 دولي ما یلي:یتعین على المجتمع ال

 



 

إعطاء األولویة لإلجراءات العالمیة بشأن الضرائب، ودعم اإلصالحات الدولیة التي یمكن أن تساعد البلدان في زیادة نسب الضرائب   •
إلى الناتج المحلي اإلجمالي بطریقة سریعة وتدریجیة، وتحویل حوار المؤسسات المالیة الدولیة على المستوى القطري لیكون أكثر  

تقدًما بشأن اإلصالحات الضریبیة، وضمان عدم دفع القواعد العالمیة البلدان إلى إستراتیجیات "السباق نحو القاع" من حیث  جرأة و
  الضرائب والحوافز الضریبیة الضارة.

دفقات المالیة تشجیع اتخاذ إجراءات عالمیة بشأن الثغرات الضریبیة، بما في ذلك إبرام اتفاقات بشأن سجل أصول عالمي، والحد من الت •
غیر المشروعة، وفرض ضرائب تجاریة غیر عادلة، والعمل بشأن المالذات الضریبیة، وتعزیز عملیة وضع قواعد ضریبیة عالمیة  

  عادلة.
) الذي یھدف إلى زیادة تمویل التعلیم بشكل كبیر  IFFEdالعمل على دعم اآللیات المالیة المبتكرة مثل مرفق التمویل الدولي للتعلیم ( •

 للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من خالل المصارف اإلنمائیة اإلقلیمیة والمتعددة األطراف. 
ض الما�ي والتصدي لضائقة   • العمل ع� توسيع نطاق تم��ل المنح والمساعدات الذك�ة الناجحة الحال�ة لدعم أفقر البلدان ل��ادة الح�ي

ي 
اض ال�ب�ي �ض ا�دة، مما �حول دون االق�ت ض    كث�ي من الحاالت، و�شمل ذلك البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. الديون الم�ت

ي بعض الحاالت إسقاط الدين، بالنسبة ألي بلد ينفق ع�  •
دعم اإلجراءات المتعلقة بتخف�ف عبء الديون، و�عادة اله�كلة، و�ض

 خدمة الديون أ��� من إنفاقه ع� التعل�م
) و�عادة SDRsظر الما�ي وتع��ز قض�ة التخص�ص الجد�د لحقوق السحب الخاصة (إ�جاد حلول وآل�ات جد�دة �مكنها إلغاء الح  •

ي التعل�م. 
ا لالستثمار �ض  تخص�ص حقوق السحب الخاصة الحال�ة للبلدان األ��� احت�اج�

ي لدعم أهداف التنم�ة المستدامة ط��لة  •
ي  مراجعة اله�كل�ة المال�ة والديون الدول�ة لضمان إمكان�ة حشد التم��ل ال�ا�ض

األجل، بما �ض
ط مسبق للحصول ع� تم��ل جد�د، واستخدام أدوات  ي تتطلب خفض اإلنفاق ع� التعل�م ك�ش وط الىت ذلك عن ط��ق إزالة ال�ش

 مبتكرة مثل مقا�ضة الديون باإلنفاق ع� التعل�م. 
المفروضة على أجور القطاع العام،  ) والمؤسسات المالیة الدولیة األخرى على تذلیل العقبات كالقیود IMFحث صندوق النقد الدولي ( •

والتي تمنع زیادة اإلنفاق على التعلیم وتأیید السیاسات التي ستسمح بتنفیذ الخطوة الھامة لتوظیف معلمین مستجدین ومحترفین عند 
  وجود نقص.

االستثمار في التعلیم حتى   وضع معاییر وصیغ جدیدة لمساعدة وزارات المالیة والحكومات ككل على مراعاة العوائد طویلة األجل على •
  ال یُنظر إلى اإلنفاق على التعلیم على أنھ نفقات استھالكیة في أطر اإلنفاق متوسطة األجل وغیرھا من وثائق التخطیط/المیزانیة.

ومن  المناخیة.الموافقة على نھج جماعي عالمي جدید لتمویل التعلیم لالجئین والمتعلمین اآلخرین الذین تعرضوا للتشرد بفعل الكوارث  •
  المفترض إلى حٍد بعید أن یلبي ذلك االحتیاجات التعلیمیة المتمیزة لألطفال النازحین والالجئین.

) وزیادة ODA) للمانحین من أجل المساعدة اإلنمائیة الرسمیة (GNI% من الدخل القومي اإلجمالي (0.7الوفاء بالمعیار المحدد بنسبة  •
% من المحافظ وتخصیصھا للبلدان  20 -% 15علیم وتوافر القروض والمنح المیسرة للتعلیم إلى نسبة ھذه المساعدة المخصصة للت

 التي في أمّسِ الحاجة إلیھا. 
ضمان المراقبة القائمة على األدلة للتقدم المحرز نحو وضع معاییر وطنیة وإقلیمیة وعالمیة مبنیة على المساءلة والملكیة الوطنیة  •

وآلیة التعاون  2030إطار اللجنة التوجیھیة للھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة والخاص بالتعلیم حتى  والمشاركة والشفافیة، في
  ) الُمعدَّلة.GCMالتعلیمي العالمي (

فاءة،  المساعدة في إنشاء وتیسیر ودعم شبكات المعرفة والتعلم من األقران وتبادل الممارسات بشأن اإلنفاق على التعلیم واإلنصاف والك •
 وسد الفجوة بین النظریة والممارسة.

دعم تنمیة القدرات والتوجیھ اإلستراتیجي وتبادل المعرفة ومراقبة الجھود الرامیة إلى إدماج المنظور الجنساني في خطط ومیزانیات   •
  التعلیم.قطاع التعلیم، بما في ذلك التركیز الجنساني للمساعدة اإلنمائیة التي تقدمھا األمم المتحدة في مجال 

 
، سیتم الترویج للدعوة إلى العمل والدفاع عنھا في األشھر المقبلة ومتابعتھا  (TESوعلى غرار جمیع برامج قمة التحول المنشود في التعلیم ( 

اناتھا  ، سواء من خالل جمع بی(HLSCومراقبتھا في إطار اللجنة التوجیھیة رفیعة المستوى للھدف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة (
  ورصدھا ومن خالل اللجان الفنیة المالیة المؤلفة من الدول األعضاء والشركاء الخبراء.
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