
 
 

 

 العالمية اتتحديثال: 2015أسبوع العمل العالمي 

تعزيز ب لحملة العالمية للتعليمالعامة ل كل يوم، ستقوم األمانةففي البلدان في جميع أنحاء العالم في أسبوع العمل العالمي! شاركت 

نتمكن من توجيه ارسال الروابط لوسائل االعالم االجتماعية، لذا يرجى التأكد من  عبرسلسلة من األنشطة الوطنية والتريوج ل

فيما يلي لمحة عن األنشطة التي يتم التخطيط لرفع مستوى الوعي و .لدعم منظمتكم تشجيعهم على المشاركةل المحليينناار األ

  ، وتشجيع قادة العالم على التاويت لاالح التعليم هذا العام.2030-2000لحق في التعليم حول ا

 (MSQEA) في أفغانستان النوعي حركة دعم التعليم

في أفغانستان  "منظمة مراقبة الحقوق األساسيةوالمنظمة المضيفة لها  (MSQEA) في أفغانستان النوعي نظمت حركة دعم التعليم

(WBRAO)  أسبوع العمل العالمي، بما في ذلك عقد مؤتمر وطني في كابول، ورفع الوعي خالل مجموعة متنوعة من األنشطة

إطالق وتوزيع المواد الترويجية ومقاطعة،  30الماليين من األفغان في أكثر من والتي طالت من خالل وسائل اإلعالم والشركاء 

 ـفي جميع أنحاء البالد. لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب تحمالال

campaign@wbrao.org  

 ، ألبانيا(ACCE) الطفل لتعليمالتحالف األلباني 

خالل سياسات الطفولة سياسات التعليم و للتركيز علىاالنتخابات المحلية التي تجري في ألبانيا، التحالف األلباني لتعليم الطفل  ينتهز

التصويت لالستثمار في الشامل والتصويت لصالح التعليم و: التصويت للتعليم العام للـالحكومة األلبانية ، ودعوة مايوشهر أيار/

، في جميع المناطق الرئيسية في ألبانيا توعويةهناك أنشطة كما ستجري . لتصويت لصالح التعليمباالتعليم؛ والسماح للمواطنين 

 .أولياء األموربمشاركة األنشطة في المدارس ورياض األطفال، التحالف األلباني لتعليم الطفل  في المنظمات األعضاءوستنظم 

  CADE للتعليم للجميع ياألرجنتينالتحالف حملة 

مواقف المجتمع المدني حول المعرض الدولي للكتاب ضمن في بوينس آيرس  اعام اعرضنظم التحالف األرجنتيني للتعليم للجميع 

للفرع اجتماع سيتم عقد (. كما 2015ما بعد أجندة مايو، وأيار/التعليم )التي تأخذ في االعتبار المنتدى العالمي للتعليم في شهر  بشأن

الهدف الرئيسي من الحملة هو التأثير على المفاوضات في مرحلة والتعليم. خاصة بسوميت حول قضايا الرئيسي للتحالف ومنظمة 

 .لتصويت لصالح التعليم، لهذا العام على وجه الخصوص ،، وتشجيع الحكومة على االستفادة من هذه الفرصة2015ما بعد 

 بنغالديش في(CAMPE) حملة التعليم الشعبي

( في أجزاء 2000أبريل نيسان/عاما )مواليد  15ألطفال الذين تبلغ أعمارهم لفي بنغالديش، تجمعات نظمت حملة التعليم الشعبي 

لذين لم يكملوا ومن ا رساالمد، ومنهم من الملتحقين بعاما على توقيع إعالن داكار 15 مرور مختلفة من البالد، وذلك بمناسبة

التعليم في مجال قصص لمجموعة من المسؤولين المحليين قط، حيث قاموا بسرد ال لذين لم يذهبوا إلى المدرسةتعليمهم وأولئك ا
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الموقع بعض من هذه القصص على قراءة والمعلمين وأولياء األمور وممثلي المنظمات غير الحكومية وقادة المجتمع. يمكن 

األنشطة على المستويات المحلية واإلقليمية حملة التعليم الشعبي في بنغالديش  نظمتكما . العالمي سبوع العملألاإللكتروني 

 .لتلك الفعاليات ، وسيكون هناك تغطية إعالمية كبيرةسنوي قصص األطفال وتقويم يضمكتيب ، وشملت توزيع والوطنية

 CBDE للتعليم للجميع البوليفيالتحالف حملة 

ستكون هناك أنشطة كما مؤتمر صحفي في العاصمة الباز، خالل إطالق أسبوع العمل العالمي قام التحالف البوليفي للتعليم للجميع ب

" وتشمل التعليم الذي نريد - 2015 -بعدما "ستجري في أجزاء أخرى من بوليفيا، علما بأن شعار حملتهم لذها العام ستكون الحقة 

تصوير الفوتوغرافي، وعرض للمعرض و، 2030-2015ورشة عمل حول تحديات وأهداف التعليم للشباب والكبار كذلك نشطة األ

 .بوليفيا فيمجالس تعليم السكان األصليين فلم آخر من انتاج الحق في التعليم في هايتي، و بشأن، Dignité فيلمين وثائقيين

 البرازيل/حملة التحالف الوطني للتعليم للجميع

البرازيلي ء التحالف أعضا، وسيقوم يونيو/حزيران 27-21أسبوع العمل العالمي في البرازيل في الفترة من ستجري فعاليات 

حيث  وتهدف الحملة إلى تعزيز صوت المجتمع المدني للتحالف، كما اإلقليميةلجنة من اللجان  24تعبئة و ةالوطني الفعاليةتنظيم ب

 الفعالياتفي البالد، لذلك سوف تركز  الوطنية للتعليملخطة لأيضا الذكرى السنوية األولى  2015يونيو حزيران/ 25 يصادف تاريخ

نة اسبوع العمل مدوانظر رابط لمزيد من التفاصيل، المستدامة.  التنمية أهدافوالتعليم للجميع أهداف فضال عن  األمر على هذا

 .العالمي

 بوروندي/أيد وأكشن BAFASHEBIGEتحالف 

أسبوع العمل العالمي بوروندي بإستغالل /في الحملة العالمية للتعليم وأكشن أيد العضو الوطني BAFASHEBIGEيقوم تحالف 

واضحة في مجال التعليم. وبصرف النظر عن االفتتاح الرسمي، سيكون هناك سياسات وضع حسين الظروف التعليمية لألطفال ولت

 .التغطية اإلعالمية أيضاالتي ستحظى ب، و2000مسابقة رسم لألطفال المولودين في عام 

 شيليت/حملة التحالف الوطني للتعليم للجميع

 2015/أهداف التعليم للجميعبالتزام الحكومة التشيلية  بشأنإعداد تقرير ظل بشيلي تفي /حملة التحالف الوطني للتعليم للجميعستقوم 

 .الجمهور والحكومةإلطالع هذا التقرير  نشروسيتم واالخفاقات،  نجازاتاإل –

 كولومبيا/حملة التحالف الوطني للتعليم للجميع

بيان حول وسيتم نشر  ،التعليم للجميع في البالد قضية الجهات المعنية لمناقشة التقدم المحرز بشأن بمشاركةسيتم تنظيم منتدى 

والهدف من ذلك هو تعزيز صوت المجتمع  ،أسبوع العمل العالميخالل حملة المواد توفير شاورات إقليمية و، كما ستجري مالنتائج

 .2015المدني فيما يتعلق بموقف كولومبيا في فترة ما بعد 

 مار/لتعليم للجميعاتحالف 

، وباالضافة الى أسبوع العمل العالميخالل  "التعليملصالح صوت  -أفضل؛ حلم مصر تعليم المصري شعار "التحالف استخدم 

التعليم وممثلي الحكومة، وعروض مسرح في خبراء  التي ضمتمستديرة المائدة وفعاليات الأنشطة الحملة القيان بفعالية إطالق 

وجود. لمزيد من واسع لوسائل االعالم  بحضورقد مؤتمر صحفي ، وعفي ثالثة محافظات الحق في التعليمبشأن الشارع 

 .الحملة العربية للتعليم للجميع على شبكة اإلنترنتموقع المعلومات، راجع 

 غواتيماال/حملة التحالف الوطني للتعليم للجميع

التعليم للجميع وتعبئة المواطنين بشأن لرفع مستوى الوعي  يةالتحالف الغواتيمالي على إنتاج البرامج اإلذاعية المجتمع يشرف

 حول 2015الحكومة لتلبية أهداف إطار عمل داكار وااللتزام بأهداف ما بعد دعوةسيتم و. 2015لالنخراط في مناقشات ما بعد 

 .التزاماتها في هذا المجالبشأن  رسالة إلى وزارة التعليم يقوم بإرسال، وس2030الحق في التعليم حتى عام 

 ، الدنماركIBISالتعليم و للمنظمات غير الحكومية بشأن الدانماركيةشبكة ال
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 عضو الدوليوالتحالف الدنماركي النتجها يالمواد التعليمية التي معلم  8.000و طالب 186.000استخدم  أسبوع العمل العالمي خالل

شميت  ثورننغ رئيس الوزراء هيليمع  الدنماركفي طالب سيجتمع ال 1000أبريل نيسان/ 30في ف IBISفي حملة التعليم للجميع و

 .هنا  IBISمزيد من المعلومات على الموقعين. جميع السياسيين الدنماركي، بحضور أمام مبنى البرلمان الدنماركي

 هندوراس (فورو داكارحملة التحالف الوطني للتعليم للجميع )

ين من هندوراسالجميع تمكين لحكومة لضمان من افورو داكار هندوراس أسبوع العمل العالمي لتسليط الضوء على مطالبه يستخدم 

االلتحاق بالمدارس على مستوى التعليم من  ٪100 تحقيق نسبةحقهم اإلنساني في التعليم. وتشمل األولويات األخرى الحصول على 

حول وفعاليات سيكون هناك مؤتمرات كما في مجال التعليم.  الجندريةالمساواة واالبتدائي، وزيادة برامج محو األمية للبالغين، 

والمسؤولين المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل اإلعالم،  ، بحضور ومشاركةفي المنطقة الشاملالتعليم 

 .التالي الموقععلى  الحكوميين. لمزيد من المعلومات

 الشبكة العربية للتربية الشعبية، لبنان

وستقوم على جميع المستويات. و، النوعي التعليمصالح لتصويت لاالشبكة العربية للتربية الشعبية من الحكومة اللبنانية تطالب 

ما يعني التعليم بشأن القصص والخبرات  بسردعاما  15تتراوح أعمارهم الشبكة بعقد فعاليات ضخمة حيث يقوم االطفال ممن 

 .وسائل اإلعالم وممثلي الحكومةوالمنظمات غير الحكومية ونقابات المعلمين، ، وذلك بمشاركة لهمبالنسبة 

 مدغشقر CONAMEPT للتعليم للجميعحملة التحالف الوطني 

الدوائر الحكومية من خالل جلسات االستماع العامة، عبر الضغط وزيادة الوعي ب مدغشقر/سيقوم التحالف الوطني للتعليم للجميع

على مدغشقر /ويعمل التحالف الوطني للتعليم للجميعالبث التلفزيوني المباشر. ، باالضافة الى ومواد االتصاالت والبيانات الصحفية

 .حتى اآلن وإخفاقاتهاتذكير الحكومات بالتزاماتها في التعليم، وإنجازاتهم 

 المكسيك/التحالف الوطني للتعليم المدني للجميع

والمعلمين واألكاديميين والمسؤولين الحكوميين والمشرعين من من المجتمع المدني خبراء للالتحالف المكسيكي منتدى يستضيف 

وسيعمل التعليم للجميع.  مراجعاتووضع مقترحات قابلة للتطبيق لموقف الحكومة في التأثير على  لمناقشةالمؤسسات التعليمية 

 .أهداف التعليم للجميع المساهمة في تعزيز التزامات حكومتهم في تحقيق منالمكسيك  فيالمواطنين التحالف على تمكين 

 تحالف مولدوفا للتعليم للجميع

في وسط العاصمة كيشيناو، بجوار  "التعليموملصقات "صوت لصالح عرض الفتات بتحالف مولدوفا سيقوم مايو، أيار/خالل شهر 

منه  موقف البالدو 2015 -لما بعدومجموعة من التوصيات  للمناصرةمواد  التحالفأنتج  ، حيثمقر وزارة التربية والتعليم

، بما في ذلك األطفال من كل من 2000الشباب الذين ولدوا في عام  ون بمقابلةلصحفيكما سيقوم ابالتشاور مع خبراء التعليم. 

 .بشأن التعليم همآمالهم ومخاوفللحديث عن ، المناطق الحضرية والريفية، واألطفال ذوي اإلعاقة

 المغرب/لتعليم للجميعا تحالف

لحق في التعليم لمناقشة ا رئيسيةالمدن الالندوات في استضافة مؤتمر صحفي و عقدتشمل أنشطة أسبوع العمل العالمي في المغرب 

 بشأنندوة وطنية كبيرة بالتحالف مذكرة إعالمية للمسؤولين الحكوميين، وسينتهي األسبوع ، كما سيقدم ومسألة التمويل في التعليم

 .2015 -متطلبات اإلصالح التربوي في مرحلة ما بعد

 نيكاراغوا/حملة التحالف الوطني للتعليم للجميع

شعارهم  ، وكانمنظمات المجتمع المدني لمدة شهر كامل من العملمنظمة من  40أعضائنا في نيكاراغوا أكثر من استقطب 

 دفعاألولوية الفورية للناشطين هي ، وكانت على ذلك!"أوقع  – 2030-2015 النوعي ألسبوع العمل العالمي هذا العام هو "التعليم

أبريل، نيسان/ 26العاصمة يوم األحد  فيالحملة بدأت  ، كمامزيد من االستثمار المالي في التعليمال لتخصيصحكومة نيكاراغوا 
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لتعليم! لمزيد من على األقدام من أجل ا يرسالالمحلية وحتى  والمنتدياتكرنفاالت التعليم  كامل األنشطة خالل شهرتتمضن و

 .fedhipnالفيسبوك أو تويتر على مالتحديثات، ومتابعته

 SNENمعلمين في النيجر/النقابة الوطنية لل

ستخدام أسبوع العمل العالمي للضغط من أجل زيادة اإلنفاق الوطني على التعليم، وزيادة تسعى النقابة الوطنية للمعلمين في النيجر ال

 .توظيف وتدريب المعلمين

 PCE/للجميع تعليمي للباكستانالتحالف ال

التحالف الباكستاني للتعليم للجميع عقد  ، حيثأسبوع العمل العالمي فعاليات في الباكستانتالميذ المدارس في جميع أنحاء شارك 

ويهدف هذا الحوار إلى تمكين  ،األعضاء فيهامنطقة من البالد من خالل المنظمات  30سلسلة من المناقشات حول تمويل التعليم في 

التحالف الباكستاني للتعليم للجميع  ممثليهم المنتخبين. كما نظممساءلة حقهم في التعليم، وتشجيعهم على  بشأنالمواطنين وتوعيتهم 

التعبير عن وجهات نظرهم وأفكارهم بسيقوم المشاركون ، حيث ماعا 15-13بين ما الذين تتراوح أعمارهم  لألطفالمسابقة مقال 

 .تغيير في نظام التعليم، من أجل غد أفضلالحول كيفية إحداث 

 التحالف الفلسطيني للتعليم للجميع

للجميع، والمشاركة في جلسات االستماع السياسية وإشراك وسائط  التعليمدراسة حول  وضمن أبرز فعالياتها بنشرالحملة ستقوم 

التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التعليم.  بشأنالمجتمع المدني والقادة السياسيين  بمشاركةورشة عمل  د، كما سيتم عقاإلعالم

لرسومات والصور من المواطنين في مختلف على مليون من ا حاول الحصولتجدلر االشارة أن التحالف الفلسطيني للتعليم للجميع ي

 .2015 -أنحاء البالد توضح أفكارهم للتعليم ما بعد 

 باراغواي/حملة التحالف الوطني للتعليم للجميع

بشأن منظمات المجتمع المدني وممثلي الحكومة لتتبع التقدم المحرز والتحديات لاستماع علنية عقد جلستي واي غفي باراسيتم 

إنتاج مواد الحملة وزيادة الوعي عبر اإلنترنت من خالل ب ، وستقوم حملة التحالف الوطني للتعليم للجميعتحقيق التعليم للجميع

جلسات االستماع العامة. والهدف من ذلك هو تقريب وجهات نظر خالل البصرية وشبكات التواصل االجتماعي والتغطية السمعية 

 .المواطنين في نقاشات حول التعليم للجميع

 الفلبين/E-NET -شبكة المجتمع المدني إلصالح التعليم

الماضي واالستعداد للبناء على  "2030-2000في التعليم "الحق : بـ الحدث الرئيسي ألسبوع العمل العالمي في الفلبينيتمثل 

منظمات المجتمع لعلى سبيل المثال، بطاقات النتيجة ، مواد الحملةيتم توفير سوفي المستقبل.  2015 -ما بعدالعالمية لللمفاوضات 

 .المدني، وتقرير النتائج

 رومانيا /منظمة انقاذ الطفولة

مؤسسات التعليم في مؤسسة من  900تشجيع ودعم مشاركة ما يقرب من ستقوم منظمة انقاذ الطفولة ببدعم من شركائها الوطنيين، 

أسبوع بمجموعة من األنشطة لالحتفال بالمدارس في جميع أنحاء البالد ستقوم مايو، أيار/ 10-04من  ، وخالل الفترة ما بينرومانيا

 .العمل العالمي

  السنغال - SNEELونقابة المعلمين  COSYDEPحملة التحالف الوطني للتعليم للجميع 

المنتديات، وفعاليات كتنظيم أنشطة على  SNEELونقابة المعلمين  COSYDEPتعمل حملة التحالف الوطني للتعليم للجميع 

 .الحكومة منأسبوع العمل العالمي، ومطالبها  حول الوعيالدورات التدريبية، من أجل رفع مستوى وعقد  والضغط

 الاومال /حملة التحالف الوطني للتعليم للجميع



 
 

سيكون هناك  ، كماالمدارس لنشر رسالة أسبوع العمل العالمي بزيارةفي الصومال تقوم حملة التحالف الوطني للتعليم للجميع 

الحملة موقع لتصويت لصالح التعليم. لمزيد من المعلومات، راجع على امؤتمرات صحفية واجتماعات تشاورية لتشجيع الحكومة 

 .على شبكة اإلنترنت العربية للتعليم للجميع

 اسبانيا/الحملة العالمية للتعليم

"إعالن "، كما قامت الحملة بإصدار ؟تصوت أنت هلفلتعليم. صالح اصوت ل" شعاراسبانيا في  الحملة العالمية للتعليمتستخدم 

التي وألعاب ، كما قامت الحملة بإنتاج هذا العام وما بعده به الحكومات االلتزاممن نريد الذي يحدد نوع التعليم والذي  –للتعليم" 

في أكثر  فعالية 29كما جرت أكثر من للجميع.  النوعي التعليمودعم يمكن تحميلها، مثل اإلعصار، لتشجيع أطفال المدارس لمعرفة 

هم خالل صور، وقام المواطنون في عموم البالد بنشر طالب وطالبة 7000أكثر من  بمشاركةمدينة في جميع أنحاء إسبانيا  25من 

 .CME التعليم" على الموقع اإللكتروني لصالح"التصويت 

 التحالف السوداني للتعليم للجميع

التحالف السوداني العديد من الندوات للمعلمين وأولياء األمور والتالميذ والمجالس والمجتمعات المحلية لرفع الوعي حول الحق عقد 

 .يحضره الرئيس السوداني المحاضرات وورش العمل والمنتديات، ومعرضا، كما سيجري عقد في التعليم وحقوق الطفل

 الواليات المتحدة -الحملة العالمية للتعليم 

أسبوع العمل العالمي لهذا خالل طرق الى استقطاب مشاركة المواطنين بعدة الواليات المتحدة  في الحملة العالمية للتعليمسعت 

 االنخراط في وسائل االعالم االجتماعية، هناك أعمال فردية، مثل الكتابة إلى أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ، أو، فالعام

راجع لمزيد من المعلومات، لمدارس والمجتمعات المحلية أو تنظيم عروض سينمائية. فعاليات داخل ااستضافة أعمال جماعية كو

 .لواليات المتحدة/االعالمية للتعليم الحملةموقع 

 التحالف اليمني للتعليم للجميع

 ، كما شملتلمنتدى داكار لتوفير التعليم للجميع، بحضور ممثلين عن الحكومة 15 الـ التحالف اليمني بالذكرى احتفليوم االحد، 

 ممع قادة األحزاب السياسية لتشجيعه اتلقاءوعقد األنشطة األخرى خالل أسبوع العمل العالمي في اليمن زيارات إلى المدارس، 

 .عطاء األولوية للتعليم، وتنظيم عريضة سيتم تسليمها لوزارة التربية والتعليمإلعلى العمل مع المجتمع المدني 

http://www.arabcampaignforeducation.org/page-862-en.html
http://www.arabcampaignforeducation.org/page-862-en.html
http://cme-espana.org/yovotoporlaeducacion/
http://campaignforeducationusa.org/global-action-week/page/individual-actions

