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 ملخص تبادل التعلم
صندوق التعلیم للمجتمع المدني في مجموعات التخطیط المحلیة لقطاع التربیةعن مشاركة نظرة   

 
	

	 اإلحاطة بتبادل التعلمسلسلة   
.وبفضل وجود أعضاء المدني تدعو الحكومات إلى تجسید الحق في التعلیمإن الحملة العالمیة للتعلیم ھي حركة للمجتمع 

المعلمین ومجموعات  نقاباتالشعبیة وذات القاعدة ربط التواصل بین المنظمات ببلدا، تسمح الشبكة  90في أكثر من 
ماعي عبر الشبكة مل العمل الجتیش .یةمجموعات المجتمعالحقوق الطفل والمنظمات غیر الحكومیة وجمعیات األولیاء و

ة. كما ینقاشات السیاسالللحملة العالمیة للتعلیم على تعاون على المستوى العالمي بھدف التأثیر على األطر العالمیة وعلى 
یتضمن التواصل واالتصال فیما بین األعضاء لتقاسم التعلم. یساعد ھذا العمل على تعزیز التأثیر على المستویین الوطني 

لسلسلة  من ا حدثت الحملة العالمیة للتعلیم ھذهعلى الحركة للحملة العالمیة للتعلیم. أ قائمالطابع الناء واإلقلیمي وعلى ب
بھدف تدعیم تقاسم أكبر للتعلم ولتطویر القدرات في مجاالت إستراتیجیة أساسیة للشبكة من خالل تلخیص التعلم  تبادل

.المعرفة والدروس المستخلصة عبر الشبكة  
	

الحملة العالمیة للتعلیم في عملیات قطاع التعلیم الوطني مشاركة  
  

	
ط تعمل الحملة العالمیة للتعلیم على ترقیة التعلیم كحق إنساني أساسي وتقوم بتعبئة منظمات المجتمع المدني من أجل الضغ

 ذي نوعیة عالیة وشامل لصالح الجمیع. مومي مجاني وإلنجاز التزاماتھم بتوفیر تعلیم ععلى الحكومات والمجتمع الدولي 
إلى التأثیر على سیاسات وممارسات الحكومات وصناع القرار اآلخرین. تقوم الحملة وتھدف الحملة العالمیة للتعلیم 

العالمیة للتعلیم بھذا العمل من خالل عدد من الطرق المختلفة بما في ذلك مضاعفة مشاركة المجتمع المدني في قطاع 
اعتبار أن المشاركة االجتماعیة في النقاش السیاسي وفي سیاسة صنع القرار ھي حق معترف بھ في عدة معاھدات التعلیم ب

دولیة وإقلیمیة. لقد الحظت الحملة العالمیة للتعلیم وجود توجھ عالمي نحو فضاء منكمش لمشاركة المجتمع المدني وفي 
ني وأخذه بعین االعتبار بالنظر لمسائل التعلیم على ھذا السیاق تسعى من أجل ضمان سماع صوت المجتمع المد

.وطنیا وإقلیمیاالممكنة  عضاء التحالف المیة ومن خالل جھود أالمستویات الع  
في أفریقیا وآسیا والمحیط  ابلد 62المجتمع المدني في التخطیط في قطاع التعلیم في  مشاركةتدعم الحملة العالمیة للتعلیم 

یبي وفي الشرق األوسط وشرق أوروبا من خالل صندوق المجتمع المدني للتعلیم.تقوم ارنیة والكالھادئ وأمریكا الالتی
الحملة العالمیة للتعلیم والشركاء اإلقلیمیون بتنسیق صندوق المجتمع المدني للتعلیم ویتم تمویلھ بقدر كبیر من طرف 

لحة وأرضیة للتمویل تھدف إلى تعزیز منظومة الشراكة العالمیة للتعلیم وھي شراكة ما بین العدید من أصحاب المص
التعلیم في البلدان النامیة بتدعیم الحكومات في عملھا الرامي إلى تطویر خطط ذات نوعیة جیدة لقطاع التعلیم الوطني. 	

 
 یسعى برنامج صندوق المجتمع المدني للتعلیم إلى ضمان حوار تشاوري حول السیاسة الوطنیة وتعزیز مسؤولیة الحكومة

وشامل ونوعي في جمیع البلدان التي ینشط بھا. ولتحقیق ھذا، یعمل  عادل عموميأمام المواطنین من أجل إنجاز تعلیم 
وھي : أوال: التزام ووعي  صندوق المجتمع المدني للتعلیم من أجل ثالثة أھداف تتقوى بالتبادل وتتعلق بالمشاركة السیاسیة

ث والتحلیل النوعیین ، ثالثا: بناء المعرفة والشبكات عبر البلدان واألقالیم.البح المجتمع المدني والمواطن، ثانیا:  
یطلب صندوق المجتمع المدني من جمیع تحالفات التعلیم الوطنیة المشاركة في البرنامج بأن تساھم بفعالیة في أھم منتدیات 

من األصوات واآلفاق بما في ذلك تلك التي قدر أكبر السیاسة القطاعیة وفي اللجان وفي عملیات المراجعة بما یحقق جمع 
شاركة في الشراكة العالمیة للتعلیم، یتم تسییر عملیات تطویر وفي غالبیة البلدان المُ  ال ُتسمع عادة في عملیة صنع القرار.

التخطیط والمقترحات التعلیمیة  من خالل مجموعة التعلیم المحلیة.  
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المحلیة؟: ما ھي مجموعة التعلیم 1الخانة   
تشجع الحملة العالمیة للتعلیم على المستوى الوطني الحكومات على جمع كافة الشركاء في التعلیم في منتدى تعاوني یسمى 

مجموعة التعلیم المحلیة تقودھا وزارة التعلیم. ُتشكل مجموعة التعلیم المحلیة جھازا یضم عددا من أصحاب المصلحة 
طیط وتطویر السیاسة والتنفیذ والرقابة في قطاع التعلیم من خالل مراجعات مشتركة تدعوھم الحكومة عادة لتدعیم التخ

ممثلین عن الحكومة وعن وكاالت التنمیة وعن المانحین وعن منظمات  بصفة مثالیةللقطاع. تضم مجموعة التعلیم المحلیة 
ركة منظمات المجتمع المدني المحلیة وممثلي ومنظمات المعلمین.وُتشجع الشراكة العالمیة للتعلیم بقوة مشا المجتمع المدني

المعلمین في مجموعة التعلیم المحلیة.  
 

قد تحمل مجموعة التعلیم المحلیة أسماء مختلفة في بلدان مختلفة مثل: مجموعة تنسیق التعلیم، مجموعة التشاور المحلیة 
التعلیم إلخ.حول التعلیم، لجنة تطویر قطاع التعلیم، مجموعة العمل المشتركة لقطاع   

 
ویختلف كذلك حجم وتشكیلة مجموعة التعلیم المحلیة في البلدان المختلفة بحیث ُیمكن أن تتراوح العضویة فیھا من أقل من 

عضو. 100أعضاء إلى أكثر من  10  
 

ء وكالة تنسیق التقني والمالي لصالح سیاسات قطاع التعلیم. یتم انتقا لدعمتدعم مجموعة التعلیم المحلیة انتظام وانسجام ا
اختیارتقوم الحكومة ب. وباإلضافة إلى ذلك، من بین أعضائھا لتسھیل عمل مجموعة التعلیم المحلیة وتوافق  المنحوكیل   

علیھ مجموعة التعلیم المحلیة لیتولى اإلشراف على تنفیذ منح الشراكة العالمیة للتعلیم.  
 

البلدان المؤھلة عملیة تخطیط تشاركیة تشمل الشركاء المحلیین لضمان  ولالستفادة من منح الشراكة العالمیة للتعلیم، تباشر
إلعداد وتطویر خطة على المدى المتوسط. تتولى مجموعة التعلیم  والمسؤولیة. تستعمل ھذه العملیة تولي مقالید األمور

لمساعدات.المحلیة اإلشراف على تنسیق دعم المانحین لخطة البلد الوطنیة وتعزز بذلك مبادئ فعالیة ا  
 

ُتشكل مجموعات التعلیم المحلیة منتدیات لتقویة المسؤولیة المتبادلة عبر الشراكة والتي یتم التركیز علیھا في نموذج 
الشراكة العالمیة للتعلیم.  
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التعلم ادلـة تبــدف ومصادر ورقــھ  
	

وتستعمل المعلومات المجمعة من  صندوق المجتمع المدني للتعلیمتھدف ھذه الورقة إلى تقاسم التعلم المنبثق من برنامج 
المحدثة من خالل منظومة الرقابة  بیاناتالتجارب على مستوى البلد ضمن برنامج صندوق المجتمع المدني للتعلیم وكذا ال

لتعلیم المحلیة مع اإلقرار داخل مجموعة ا المشاركة. تركز الورقة على )2(والتقییم والتعلم لصندوق المجتمع المدني للتعلیم
.)3(منتدیات ذات الصلة بسیاسة التعلیمو فضیةأأن التحالفات تشارك في سلسلة من   

دروس رئیسیة تتعلمھا  6األساسیة ویحدد بذلك  بیاناتلقطات كمیة عبر البلد عن ال لتعلمتبادل ا بإیجاز ملخصُیقدم 
في مجموعة التعلیم المحلیة التي تحددھا الحملة  جیدةبالممارسات ال )6( تحالفات التعلیم الوطنیة. تتعلق الدروس الستة

العالمیة للتعلیم.  
.........................................................  

في أمریكا  1ط الھادئ، في آسیا والمحی 5في أفریقیا،  19) تحالفا وطنیا للتعلیم ینشطون في البلدان الھشة أو المتأثرة بالنزاعات: 29تسعة وعشرون ( )1(
أدركھا ودعمھا صندوق المجتمع  اوطنی اتحالف 62من مجموع  29في الشرق األوسط وشمال أفریقیا وأوروبا الشرقیة؛ أي  4الالتینیة والكاریبي و 

-2016ي للتعلیم للفترة المدن الدیمقراطیة، إثیوبیا، غامبیا، غینیا كامرون، كوت دیفوار، جیبوتي، جمھوریة كونغو الندي،، و، بور: أفغانستان2018
غینیا الجدیدة، رواندا، سیرالیون، جزر سلیمان، یجیریا، باكستان، فلسطین، بابوا ، نیجر، نمبیق، میانمارابیساو، ھایتي، مدغشقر، مالي، موز

الصومال، جنوب السودان، السودان، توغو، أوغندا، الیمن وزمبابوي.  
 

والتعلم على االنترنت أداة  إدارة ھامة  لتقدیم التقاریر والمعلومات لبرنامج صندوق المجتمع المدني للتعلیم الموجود من  یشكل نظام المراقبة والتقییم )2(
لفھم التقدم الُمحرز من خالل تدخالت متنوعة على ثالث مستویات  والموارد البرامجیة بصفة منتظمة بیاناتأجل أن یجمع ویرسل ویعالج وُیخّزن ال

المستخدمة إلعداد ھذا التقریر من نظام المراقبة والتقییم والتعلم على االنترنت وباألخص من  بیاناتطنیا وإقلیمیا وعالمیا. تم استخراج المختلفة: و
عمل التزام مجموعاتھا المحلیة للتعلیم. المتضمنة لتقاریر التحالفات حول  2017ومقترحات عام  2016أقسام التقاریر السنویة لعام  	

 
	

باألخص "أداة مراقبة للتخطیط في قطاع التعلیم ولمجموعة التعلیم المحلیة" لدعم منظمات المجتمع المدني  2016طورت الحملة العالمیة للتعلیم في  )3(
بالمقارنة للقطاع  للمشاركة في عملیات الشراكة العالمیة للتعلیم في بلدانھا. تم تطویر األداة باستخدام توجیھات متنوعة للممارسة الجیدة في التخطیط

.مشتركة للممارسة الجیدة في إدارة مجموعات التعلیم المحلیة. ساعد ھذا على توجیھ المساھمات في ھذه الورقةال مع المعاییر 	
 
 

-2016التحالفات الممولة من طرف صندوق المجتمع المدني للتعلیم للفترة  2018  

یبین التحالفات التي تنشط في  ثخینالنص ال
 البلدان الھشة أو المتأثرة بالنزاعات كما

العالمیة للتعلیم والتقریر حددت ذلك الشراكة 
العالمي لمراقبة التعلیم وقائمة البنك العالمي 

2017المنسجمة لعام  	
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لتحالفات صندوق المجتمع المدني للتعلیم ةمتزاید مشاركة  
	

مدى اتساع التحالفات في عملیات سیاسة التعلیم وھما: (أ)  مشاركةھناك مسألتان ھامتان یجب مراعاتھما عند تقییم فعالیة 
في عملیات سیاسة التعلیم ( بما في  مشاركتھا؛ و (ب) مدى قاعدتھا ومدى قدرتھا على تمثیل مختلف مجموعات المجتمع  

ذلك مجموعات التعلیم المحلیة). تبّین الخانة أدناه تعزیز التحالفات الوطنیة.  
 4000المنظمات التي ھي جزء من مبادرة صندوق المجتمع المدني للتعلیم وعددھا الیوم یفوق ، تضاعف عدد 2013منذ 

بلدا وھذا ما یمثل صورة واسعة لألصوات وال سیما تلك األكثر تھمیشا. 62منظمة عبر   
 

v .	

 
 

في مجموعات التعلیم المحلیة عبر الوقت المشاركة: 2الخانة  بالعدد -  
v مجموعة تعلیم محلیة نشطة.%  من التحالفات في البلدان التي بھا 86ة تشارك  في العملی، حالیا   
v ثلث من جمیع التحالفات قدم تقاریر على أن أكثر من ثلث توصیاتھا السیاسیة بشأن مواضیع خاصة قد تم اعتمادھا في نقاشات  

مجموعات التعلیم المحلیة.  
v عرضا شفویا في عملیات السیاسة الوطنیة  196عرضا كتابیا و  156% من التحالفات مجموع 80لوحده، قدمت  2016في عام  

بما في ذلك مجموعات التعلیم المحلیة.  
v " في مجموعات التعلیم المحلیة.ة"قوی مشاركة ف العدد  اإلجمالي للتحالفات  لھما یقارب من نص   
v في ذلك االتجاه وھو یتضمن دورا واضحا % من التحالفات في البلدان التي تتطلب اتفاقا رسمیا قد ثبتت/ضمنت ذلك أو تعمل 80 

لتحالف المجتمع المدني الوطني في مجموعة التعلیم المحلیة.  
v  من التحالفات المنظمات األعضاء الممثلة لجمعیات النساء، ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة أو 98، شملت 2015في %

.مجالس الشباب  
v  %50بنسبة األعضاء في التحالف  تزایدمجتمع المدني عبر العالم مع منظمة من ال 4.335، مثل البرنامج أكثر من 2016في  

.2013منذ   
 

v  
v  

v 	
v In	2015,	98%	of	coalitions,	included	member	organisations	representing	women’s	associations,	

organisations	of	people	with	disabilities,	or	youth	assemblies.	
v In	2016,	the	programme	represented	more	than	4,335	civil	society	organisations	from	around	the	

world,	with	coalition	members	increasing	by	50%	from	2013.	

دعم 	2009منذ 
صندوق المجتمع 
المدني للتعلیم تطور 

تحالفا وطنیا إلى 	33
2016تحالفا في 	63 	

عضویة   توسعت
التحالفات بشكل 
كبیر من خالل 
صندوق المجتمع 
	المدني للتعلیم

التحالفات 
المعترف بھا من 
طرف مجموعات 
أو  التعلیم المحلیة

تزاید األفرقة 
	العاملة التقنیة تحالف 	29من 

2013مشارك في  	

						لى	إ			
تحا لف 	46

في 	مشارك
2016	

	
إ (1)

ل
ى

 
 
4
6
	
ت
ح
ا
 
ل
ف

 
م
ش
ا
ر
ك

	
ف
ي

 
2
0
1
6	

منظمة 	1129من 
للمجتمع المدني في 

2009	

	4335إلى 	
منظمة للمجتمع المدني 

2016في منتصف  	

	

-2009معطیات تقریر صندوق المجتمع المدني للتعلیم للفترة :	المصدر 2016 	
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 مشاركةُمولدة أدلة قیادة المواطنین والتوجھ نحو تشارك أغلبیة التحالفات الوطنیة في مجموعات التعلیم المحلیة بإیجاز، 

مجتمع مدني ذي قاعدة واسعة. أبلغت التحالفات الوطنیة أنھا تحدث تأثیرا قابال للقیاس على إصالح سیاسة التعلیم أو 
المساھمة فیھ وبالتالي المشاركة في تغییر ھادف.  

 
التحالفات الوطنیة لصندوق المجتمع المدني للتعلیم في  مشاركة) دروس أساسیة من 6ستة (

مجموعات التعلیم المحلیة:  
	

ضمنھم المجتمع ب المصلحة المتنوعین الذین یلعب الغرض من مجموعات التعلیم المحلیة ھو أن تشمل أصوات أصحا إن
تعلیم" التمكین لحوار سیاسي شامل . وینص صراحة واحد من المبادئ التوجیھیة للشراكة العالمیة للورا رئیسیاالمدني د
القطاع الخاص. لقد طلب صراحة ووالعمل الخیري  ُیلزم الحكومات والمانحین والمجتمع المدني والمعلمین وقاعدي

برنامج صندوق المجتمع المدني للتعلیم تحالفاتھ إدراج االلتزام  مع مجموعات التعلیم المحلیة ضمن أولویاتھم. ھذا ما 
مماثلة  أفضیةفي مجموعات التعلیم المحلیة وفي  تكون مشاركة نشطة وموثوق فیھا ومحترمةات على أن یساعد التحالف

للحكومات وللمانحین. ُتبّین قیمتھاأخرى للحوار حول سیاسات التعلیم و  
وامل تتغیر العوامل المؤثرة على مشاركة التحالفات الوطنیة من بلد إلى آخر وتتضمن عوامل داخلیة وخارجیة. فالع

أو قدرتھا على إشراك تنوع واسع من أصحاب المصلحة( بما في ذلك المجتمع  تفتحھاالخارجیة تشمل إرادة الحكومة و
ھذا األمر معالج في  المدني) أو قابلیة مجموعات التعلیم المحلیة إلدراج صنف واسع من أصحاب المصلحة في الشراكة.

العوامل الداخلیة قدرة المجتمع المدني على طلب المزید من العالقة التعاونیة وتشمل  الدرسین األولین محل المناقشة أدناه.
للمجتمع الدعوة والمؤھالت التقنیة  	الصلبة وتقویة صوت المواطن واألعمال التي تجعل الحكومة مسؤولة ومؤھالت 

ویمكنھ العمل نحو تجاوز ھذه المدني . یتوفر المجتمع المدني بوضوح على المزید من المراقبة على العوامل الداخلیة 
الحواجز بصفة مباشرة.  
دروس رئیسیة تم تعلمھا: )6(یعرض ھذا القسم  ستة  

1. ولكن یمكن فتح أبوابھا من خالل  ال توجد دائما مجموعات التعلیم المحلیة ولیست دائما مفتوحة للمجتمع المدني 
.ةإیجابی مشاركة 	

2. ما تتبع توجیھات الممارسة الجیدة للحملة العالمیة للتعلیم وتكون تكون مجموعات التعلیم المحلیة أكثر شمولیة عند 
لھا قیادة وطنیة قویة. 	

3. یمكن أن یكون التركیز أو الموقع السیاسي أساسیا إلرساء مصداقیة المجتمع المدني في مجموعات التعلیم  
المحلیة. 	

4. لمحلیة.یجب أن یكون صوت المجتمع المدني واسعا وقویا كذلك في مجموعات التعلیم ا  	
5. .االلتزام باألدلة الجیدة إلرساء المصداقیة  في مجموعات التعلیم المحلیة  	
 المجتمع أن تساعد على إحداث دورة سلیمة لمشاركة یمكن المشاركة الفعلیة في مجموعات التعلیم المحلیة .6

المدني. 	
 

ال توجد دائما مجموعات التعلیم المحلیة ولیست دائما مفتوحة للمجتمع المدني ولكن یمكن فتح  :1الدرس 
ةإیجابی مشاركةأبوابھا من خالل   

	

.غیر أن كیفیة ھیكلة مجموعات )4(بلدان األعضاء في الشراكة العالمیة للتعلیم تشتغل فیھا مجموعات التعلیم المحلیةأغلبیة ال
من بلد آلخر. وھذه الھیكلة قد ال تكون بالضرورة رسمیة ولیست معروفة دائما أو مفتوحة في وجھ  التعلیم المحلیة تختلف

مجموعات المجتمع المدني المحلیة.  
شف عمل المراقبة والتقییم الذي قامت بھ الحملة العالمیة للتعلیم في بعض البلدان أن المجتمع المدني یتم إقصاؤه عمدا لقد ك

المحلیة. وھذه الحالة موجودة على الخصوص في البلدان التي ُیقصى فیھا المجتمع المدني عامة من من مجموعات التعلیم 
. لقد ناضلت الدول الھشة أو تلك المتأثرة بالنزاعات والكوارث الطبیعیة من أجل إقامة )5(إعداد السیاسات منتدیات

اتخاذ القرارات الھامة المتعلقة بقطاع التعلیم خارج  مجموعات التعلیم المحلیة والمحافظة علیھا. وفي بعض البلدان، یتم
مجموعات التعلیم المحلیة.  

النتائج لتعلیم المحلیة. راجع تقریر ) فقط من البلدان النامیة الشریكة ال تشتغل فیھا مجموعات ا4أبلغت الشراكة العالمیة للتعلیم مؤخرا أن أربعة( )4(
-2016للشراكة العالمیة للتعلیم للفترة  2017. 	

، واجھت منظمات المجتمع المدني صعوبات في الوصول إلى مجموعات التعلیم المحلیة ستان وإثیوبیا ورواندا على سبیل المثالفي منغولیا وقیرغیز )5(
ما یعكس إقصاًء كبیرا للمجتمع المدني من عملیات السیاسة. 	
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ل. وبالرغم من ھذه القیود، فإن في األوساط المغلقة، یكون من الصعب جدا على المجتمع المدني كسب ھذا الوصو
 مشاركةالتحالفات الوطنیة التي یدعمھا/یقیمھا صندوق المجتمع المدني للتعلیم قد عملت بدون ھوادة من أجل تعزیز 

 . وكنتیجة لذلك،مشاركتھاالمجتمع المدني في مجموعات التعلیم المحلیة وقد ارتفع عدد التحالفات التي أبلغت عن 
التعلیم الوطنیة في صندوق المجتمع المدني للتعلیم المعترف بھا في مجموعات التعلیم المحلیة من  ارتفع عدد تحالفات

46إلى  29 % من البلدان التي ینشط فیھا صندوق المجتمع المدني للتعلیم.86أو في  -  

% من جمیع البلدان التي تنشط فیھا (بما 77أن  2016سجلت الشراكة العالمیة للتعلیم في تقریرھا عن النتائج لعام 
فیھا البلدان التي لیس لھا مجموعات التعلیم المحلیة) لھا مشاركة من بعض أنواع منظمات المجتمع المدني ( مثل 

ي المحلیة). یمكن إرجاع التطور في مشاركة تحالفات التعلیم منظمات غیر حكومیة دولیة أو مجموعات المجتمع المدن
الوطنیة إلى الجھود المتواصلة من أجل إشراك أصحاب المصلحة بما في ذلك وزارات التعلیم. في بعض الحاالت، 

قافة منظمة األمم المتحدة  للتربیة والعلم والث	كان تعزیز التعاون مع شركاء إستراتیجیین داخل البلدان ( مكاتب  -
سكوالیون ، الوكاالت القیادیة أو كیانات اإلدارة) وتكثیف االتصال مع فریق دعم البلد التابع للشراكة العالمیة للتعلیم -

حیث استطاع تحالف التعلیم لزمبابوي  باألمر األساسي في فتح الفضاء السیاسي الرسمي. ھذا ما حصل في زمبابوي
لة للطفو	العمل مع  منظمة األمم المتحدة  یونیسف– وكیل المنح ، وزارة التنمیة الدولیة و وكالة التنسیق والكل مع  -

وزارة التعلیم لتحقیق الوصول واالندماج في مجموعة التعلیم المحلیة. لقد تم إقصاء التحالف الصومالي  المسمى 
عم البلد التابع للشراكة كامل الصومال من االجتماعات التنسیقیة لقطاع التعلیم ولكن بعد اتصال فریق دالتعلیم ل

العالمیة للتعلیم بوزارة التعلیم تمت دعوة التحالف رسمیا للمشاركة .  

	
 

	
: مستویات دنیا من مشاركة أصحاب المصلحة المتعددین ومشاركة المجتمع المدني في مجموعات التعلیم 3الخانة 
.المحلیة 	

إلدراج جمیع أصحاب المصلحة لقطاع التعلیم التابعین للحملة تدعو الحملة العالمیة للتعلیم مجموعات التعلیم المحلیة 
( ووزارات أخرى ذات الصلة)، والمانحین ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات العالمیة للتعلیم بما في ذلك وزارة التعلیم

س نوعیة مشاركة و بخاصة، یقوم صندوق المجتمع المدني للتعلیم بقیا. )6(المعلمین والقطاع الخاص/ ومؤسسات الشركاء
المجتمع المدني كما یلي:  

ف: مشاركة شخص واحد بروابط غیر محددة لتمثیل منظمات أخرى من المجتمع المدنيضعی .     
إدماج أدنى: أكثر من شخص واحد ممثال للمجتمع المدني الذي یمثل رؤى متنوعة .     
ولھم روابط واضحة مع دائرتھم.ھ أشخاص متعددین مدعوین فیجید: تمثیل واسع من خالل تحالف  .     
تمثیل نشط لكل من التحالف الوطني الواسع ونقابات المعلمین التي لھا روابط واضحة لدوائرھا الخاصة بھا. ممتاز: .     

 
 

تكون مجموعات التعلیم المحلیة أكثر شمولیة عندما تتبع توجیھات الممارسة الجیدة للحملة : 2الدرس 
.لھا قیادة وطنیة قویةالعالمیة للتعلیم وتكون   

	
مجتمع المدني ومشاركتھ ھما حق یسمح بصنع القرار المالئم في السیاسات. لقد طّورت الحملة لالھادف للتزام االإن 

لمجموعة التعلیم المحلیة والتي تحدد الشروط التي تسمح بمشاركة لعمل فعال  العالمیة للتعلیم توجیھات للممارسات الجیدة 
مثلى.  

.................................................  
 
	
 

والذي  2016كشف تحلیل للشراكة العالمیة للتعلیم تم انجازه انطالقا من معطیات  : 2015/2016تقریر نتائج للشراكة العالمیة للتعلیم  )6(
ل من منظمات المجتمع المدني ونقابات % فقط لھا ك44% منھا فقط قامت بإدراج ممثلین عن المعلمین. و48بلدا شریكا أن  60شمل 

المعلمین. یجب العمل أكثر لضمان مساھمات أكبر من المعلمین على وجھ الخصوص. 	
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	 : توجیھات الممارسات الجیدة التي حددتھا الحملة العالمیة للتعلیم في عمل مجموعة التعلیم المحلیة4الخانة 
وفق قاعدة مستمرة مع وجود فضاء لمشاركة جمیع أصحاب المصلحة الطیف الكامل لعملیات التخطیط والمراقبة یتم  .1

( بما فیھم منظمات المجتمع المدني) في:  

لقطاع التعلیم والحوار المرتبط بسیاسة التعلیمعملیة التخطیط الشاملة 	.	  
تطویر مقترح خاص للشراكة العالمیة للتعلیم یتم تقدیمھ من أجل التمویل .   
/ مراجعة سنویة.)7(والتفكیر والتعلم مثل مراجعة مشتركة للقطاععملیات المراجعة  .   
المشاركة في مراقبة التنفیذ( بما في ذلك على سبیل المثال تتبع التمویل/ المیزانیات). .   
مدى قیام الحكومة حقا بقیادة مجموعة التعلیم المحلیة أم أن المانحین من البلد/آخرین یتولون إعداد األجندة بطریقة  .2

غیر متناسبة.  
ُیسند دور مجموعة التعلیم المحلیة بصفة رسمیة على سبیل المثال مرفقا باالختصاصات أو بمذكرة تفاھم تحدد  .3

بوضوح األدوار وكیفیات العمل.  
للمعلومات من أجل تسھیل مشاركة مجموعة التعلیم المحلیة. المنتظمالتقاسم  .4  
قوموا فعال بانسجام جھودھم في عملیة التخطیط لقطاع التعلیم انتظام وانسجام المانحین:یجب على المانحین أن ی .5

/الشراكة العالمیة للتعلیم/ مجموعة التعلیم المحلیة.  
یكون مانح واحد یؤدي دور "وكالة التنسیق" وتتولى أن وظائف رقابیة ذات نوعیة جیدة لمجموعة التعلیم المحلیة:إما  .6

وكالة اإلشراف ( أي شریك لوكالة  متعددة األطراف للشراكة العالمیة للتعلیم أو بلد شریك مانح معین الستقبال 
مقالید تولي  ُتنقص ھذه األدوار الرقابیة من مستوىاألموال الُمحّولة واإلشراف على نشاط) المراقبة؛ من المھم أال 

. 		األمور على الصعید الوطني  
 

	

	

كشف المراقبة والتقییم اللذان قامت بھما الحملة العالمیة للتعلیم والواردان في تقاریر تحالف التعلیم الوطني أن المجتمع 
. شملت الحواجز تقاسم المدني ممثل في بعض مجموعات التعلیم المحلیة ولكن المشاركة كانت محدودة وغیر مؤثرة

المحاضر والتقاریر والوثائق في الوقت المناسب. ھذه القیود عرقلت قدرة ممثلي التحالفات الوطنیة  على المشاركة الكاملة 
إن الوصول إلى المعلومات في وقت كافي یسمح باإلحاطة وكذا سبل العمل المعتمدة رسمیا من شأنھ أن في العملیات.

تم منح منظمات المجتمع المدني فضاء رسمیا في االجتماعات. إنُیحدث الفارق كلھ. یكون ھذا األمر مھما   
بّینت  سابقا على سبیل المثال دراسة أن التحالفات التي تنشط في مجموعات التعلیم المحلیة ال تتمتع جمیعھا بالوصول 

ویقول اآلن عدد مرتفع من ، وھذا ما قّید قدرتھا على المشاركة في العملیات مشاركة كاملة. )8(الكامل إلى الوثائق األساسیة
التحالفات -%70حوالي  - أن واحدا أو أكثر من عروضھا تم إدماجھا في وثائق السیاسة. یقتضي ھذا صوتا قویا ومتنامیا  

وإدراكا من طرف مجموعات التعلیم المحلیة.للمجتمع المدني   
لمجموعة التعلیم المحلیة جد حاسم بالنسبة لعمل  		تولي مقالید األمور على الصعید الوطني كما لوحظ أن مستوى 

كان كذلك عندما تم  تولي مقالید األمور على الصعید الوطنيمن المحتمل أن مستوى   المجموعة ذي الجودة العالیة.
تأسیس مجموعات التعلیم المحلیة بناء على أو ضمن ھیاكل وعملیات وطنیة موجودة من قبل بدل فرضھا من الخارج.  

 
 
 
 
	

..................................................  
 

رسمیة لخطة قطاع  وحسب مراجعة .تتم المراقبة والتقییم للتقدم في قطاع التعلیم على أساس قاعدة مستمرة وسنویة وذات المدى البعید )7(
والشركاء المانحین وأصحاب  ین الحكومات، فإن التنفیذ یتم عادة من خالل " مراجعة مشتركة للقطاع" التي ھي جھد تعاوني بالتعلیم 

المصلحة اآلخرین من أجل تقییم التقدم مع تنفیذ مخططات القطاع الوطنیة وإنجاز األھداف. 	
تحقیق أھداف التنمیة؛ أدلة   	)2017راجع كسافیي رامبال، أنتوني فرجي، د. برانت إدواردس ج ر ، كالرا فوندفیال وكسافیي بونال ( )8(

. 09614524/ 10.1080، محدد الموضوع الرقمي، 864 -6،851؛27من صندوق المجتمع المدني للتعلیم، التنمیة عملیا، 
2017..1343275.  
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من المفروض أن تقود الحكومة الوطنیة مجموعات التعلیم المحلیة وھذا ما 
عملیا، لیس ھذا ھو .تولي مقالید األمور على الصعید الوطني یعزز مستوى

الحال دائما. فحسب تقریر القدرة لمجموعة التعلیم المحلیة للشراكة العالمیة 
للتعلیم، ھناك أقل من ثلثي المجموعات التي ترأستھا وزارة التعلیم أو 

االتساق والقیادة اشتركت في رئاستھا مع جھاز آخر. یجب منح عنایة لتوفیر 
طرف أصحاب المصلحة الوطنیین.ضمن مجموعات التعلیم المحلیة من   

یتطلب تولي مقالید األمور الھادف على الصعید الوطني إدارة حذرة لمشاركة 
مختلف أصحاب المصلحة؛ مثلما تبین أنھ من المناسب إعداد قانون للممارسة 

یضمن التزام وتولي مقالید األمور من طرف صنف واسع من أصحاب 
كما تحتاج القرارات أن یتم اتخاذھا  المصلحة بما في ذلك المجتمع المدني.

بوضوح ضمن مجموعة التعلیم المحلیة. الحظت بعض التحالفات أن المانحین 
والحكومات  اتخذوا القرارات أحیانا خارج المجموعة الرسمیة. في بعض 

الحاالت،  ساعدت منظمات المجتمع المدني على تولي القیادة بضمان تولي 
ورئاستھا من طرف وزارة التعلیم الوطنیة تم تأسیس مجموعة التعلیم المحلیة رسمیا لم ی لسنغال،مقالید األمور وطنیا. في ا

كز من طرف منظمات المجتمع المدني. رّ ممارسة تأثیر مُ  	إال بعد   
 

تم تعزیز مشاركة المجتمع المدني في مجموعات التعلیم المحلیة من خالل اتفاقات مكتوبة ورسمیة أو من خالل مذكرات 
تفاھم. إن أغلبیة التحالفات التي تشارك في مجموعات التعلیم المحلیة  قد ضمنت أو ھي في طریق ضمان مذكرة تفاھم 

أن تكون مثل ھذه االتفاقات أساسیة  وإذا كان من الممكنرسمیة أو اختصاصات تتضمن دورا واضحا للمجتمع المدني. 
عض البلدان.فإنھا بالعكس غیر ضروریة في ب لضمان مشاركة ھادفة،  

 
وبالنسبة للتحالف الوطني من أجل التعلیم للجمیع ببوركینا فاسو، فإن ضمان اتفاق قد عزز تأثیره. فقد ضغط باستمرار 

التحالف الوطني من أجل التعلیم للجمیع على الحكومة لضمان عملیات تخطیط شامل على مدى عدة سنوات. إن أھم إنجاز 
قة بین المجتمع المدني ووزارة التعلیم الوطني حیث نصت ھذه الوثیقة على إشراك تمثل في إعداد وثیقة أسست للعال

وأظھرت الوزارة تعھدھا بالشفافیة من المجتمع المدني في عملیات إعداد وتثبیت وتقییم خطط عمل ومیزانیات الوزارة. 
المجتمع المدني في مجالس التعلیم خالل جعل وثائق القطاع ومیزانیات المدرسة متوفرة للمواطنین والسماح بمشاركة 

التابعة للوزارة على مستویات المقاطعة والجھة والوطن.  
وفي كینیا، تقاسم أعضاء مجموعة التعلیم المحلیة تفاھما مشتركا لدور المجتمع المدني كفاعل متبادل في المجموعة. وأبلغ 

عة التعلیم المحلیة داخل عملیات الشراكة العالمیة التحالف أنھ من األھمیة بمكان أن یتم ضمان توضیح اختصاصات مجمو
للتعلیم. ھذا ما یجد صداه في تجربة ھندوراس حیث أبلغ التحالف أن المبادئ المشتركة التي وافقت علیھا وكیفتھا مجموعة 

التعلیم المحلیة مبادئ االحترام واالعتراف والقبول والتعاون واالستقاللیة - بتقاسم الغایة قد ساعدت على إحداث شعور  -
والتعاون.  

 أن تضطلع بابوا غینیا الجدیدة وأوغندا وھایتي تفید المعلومات أنھ یتعین على المجموعاتفي بعض البلدان، مثل 
تنقضي فیما بعد أو تتحول إلى منتدیات أكثر إقصاء. قد یكون سبب ھذا  مجموعة التعلیم المحلیة التيبخصائص من نوع 

  ابات وطنیة أو بعد وقت الموافقة على منح الشراكة العالمیة للتعلیم.في تغییر الوزیر أو انتخ
 

تكون  تشاركیة  مناھجیتعین على مجموعات التعلیم المحلیة أن تجتمع بانتظام وبجدول أعمال واضح من أجل تشجیع 
لتعلیم. فالبلدان المؤھلة ال صارمة وحقیقیة. ھذا أمر حقیقي باعتبار أنھ شرط مسبق الستقبال المنحة من الشراكة العالمیة ل

شھرا إلنجازھا  18( قد تأخذ  یجب علیھا أن تقدم خطة متوسطة المدى وموثوق بھا فقط وإنما تتبع كذلك عملیة تشاركیة
إن مجموعات التعلیم المحلیة بحاجة إلى أن  تبع بعد ذلك بالمراقبة والمراجعة.) وتُ  )9(إنجازا جیدا حسب بعض التحالیل 

من العملیة من البدایة من أجل ضمان تولي مقالید األمور موثوق بھ على المستوى المحلي ومسؤولیة أمام تكون جزءا 
ولیین من االضطالع بذلك). في بعض البلدان، یتم دأصحاب المصلحة الوطنیین ( وتفادي قیام الخبراء الوطنیین أو ال

عادیة للمشاركة السیاسیة ضمن الطور السنوي وھذا ما یضمن مشاركة قویة ومستمرة لجمیع الفاعلین.  أفضیةتخصیص 
الفصلیة المنتدیات  	یزانیات واالجتماعاتففي نیبال مثال ، ُتشكل اجتماعات المراجعة المشتركة السنویة ومراجعة الم

المجتمع المدني ومجموعات المعلمین وجمعیات األولیاء. الرئیسیة التي تجمع  كال من الحكومة وشركاء التنمیة ومنظمات  
..............................  

راجع الشراكة العالمیة للتعلیم والمعھد الدولي للتخطیط في التعلیم )9( أ. توجیھات لتقییم خطة قطاع التعلیم.2015الیونسكو.  - 	
 
 

 
إن الفكرة األساسیة لمجموعة التعلیم المحلیة"  
تكمن في توفیر أرضیة استشاریة لجمیع    

لتعلیم أصحاب المصلحة بھدف تحسین ا  
ومراقبة تنفیذ خطة قطاع التعلیم. ال یتم تحقیق   

ھذا إالإذا كانت العملیة شاملة وتشاركیة   
وشفافة.كما یجب أن یتمكن المواطنون من  
الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمیزانیة  

"ونفقاتھا مع نظام الحوكمة.  
ك. زھرة أرشاد. المنسقة الوطنیة، التحالف  

مالباكستاني للتعلی  
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إلرساء مصداقیة المجتمع المدني في یمكن أن یكون التركیز أو الموقع السیاسي أساسیا : 3الدرس 
مجموعات التعلیم المحلیة  

 
 

ویكون ھذا أحیانا بمثابة لسان  موقعا وصوتا خاصین في مجموعات التعلیم المحلیة.	استطاع عدد من التحالفات أن یضمن 
ھذا على إقامةحال ألولئك الُمھمشین أو المقصیین. وُیساعد   

مصداقیة المجتمع المدني.  
 

في السنغال، قام تحالف لجنة المنظمات غیر الحكومیة والنقابات من أجل 
الدفاع عن التعلیم العمومي بترقیة حقوق السكان األكثر فقرا وتھمیشا. وفي 
كمبودیا ، تمثل ھدف التحالف في تعزیز قدرة أعضائھ على الدعوة والقدرة 

صوت  على تسھیل مشاركة المجتمع في المقاطعات المختارة وإسماع
نھج   مالمواطنین. بینما ركز التحالف في ھندوراس على العمل من أجل 

للتعلیم قائم على الحقوق كما ھو منصوص علیھ في القانون الدولي وفي 
متعدد الثقافات ومزدوج اللغات وحق األشخاص  تعلیم  قانون األھالي تجاه

وعیة وضمان الحق في تعلیم ذي ن عادلذوي اإلعاقة في تعلیم شامل و
بالنسبة ألولئك الذین یكونون خارج المنظومة. في فیتنام، ومنذ تأسیسھا في 

، قامت ھیئة التعلیم للجمیع في فیتنام بنشاطات الدعوة من أجل 2010
بمرحلة الطفولة المبكرة وتعلیم ذي نوعیة لألشخاص ذوي اإلعاقة.  أدى ھذا بھیئة التعلیم 	تعزیز السیاسات التي تعنى

إثارة  باستمرار مسائل بشأن ممارسات تمییزیة في توظیف معلمي الّصم والدعوة إلى االستفادة من فیتنام إلى للجمیع في 
التعلیم بلغة اإلشارة ونقص الدعم المالي من أجل تعلیم شامل والحاجة إلى تأسیس دائرة خاصة حول التعلیم 

شھرة كصوت موثوق بھ وذي سلطة ساعدت تدریجیا على  الشامل.وبفضل ھذا العمل، نالت ھیئة التعلیم للجمیع في فیتنام
ترقیة صورة التحالف مع وزارة التعلیم ومع أصحاب المصلحة اآلخرین.  

 
	

یجب أن یكون صوت المجتمع المدني واسعا وقویا كذلك في مجموعات التعلیم المحلیة:4الدرس 	  
 

منسجم للمجتمع المدني ھدفا مھما یشمل أصواتا وأفاقا ُیشكل تأسیس التحالفات المتنوعة القادرة على الدعوة باسم صوت 
وإذا كان مثل ھذا النموذج من غیر السھل أبدا، إال أنھ یتوفر على تأثیر قوي عندما  غیر مسموعة في عملیة صنع القرار.

یكون عملیا.  
المجتمع المدني  محددة بطریقة جیدة لمساھمات من دوائرومن أجل ضمان مشاركة قویة، یجب أن تكون ھناك آلیات 

بالنسبة لتقییم الحملة العالمیة للتعلیم لمختلف أشكال مشاركة المجتمع المدني في مجموعات   3وإحاطات ( راجع الخانة 
التعلیم المحلیة) وكذا أدوار محددة بوضوح ضمن مجموعات التعلیم المحلیة.في بوركینا فاسو، تم تحدید ستة أفرقة عاملة 

التعلیم غیر الرسمي، تمویل التعلیم إلخ) وُیشجع التحالف تعزیز أعضاء الفریق  مختلفة( مثل مواضیعیة  حول مواضیع
  العامل على تمثیلھ في مجموعة التعلیم المحلیة بكل قدرة وكفاءة.

ولضمان  تمثیل ألصوات األشخاص األكثر فقرا وتھمیشا، فإنھ من المھم أن تكون التحالفات متصلة بالمجتمعات التي 
في بلدان واسعة وذات كثافة سكانیة وإقامة  ھیاكل تنسیقیة دون  مع المنظمات المجتمعیة 	ضمنھا. ویعني ھذا العمل تعیش

وطنیة مثل المقاطعة .وفصول الدولة االتحادیة   
في بنغالدیش على تواجد وطني قوي مع أفرقة فرعیة تركز على مجاالت مواضیعیة  الشعبيتتوفر الحملة من أجل التعلیم 

أرضیة للمجتمع المدني مثل مرصد التعلیم الذي یساعد على تنسیق العمل على الصعید المحلي. إنھا تعمل مع المجتمعات و
 1.000وإلى مجموعة التعلیم المحلیة. ھناك ما یقرب من  لتمكینھا من فھم حقوقھا  ورفع انشغاالتھا إلى وزارة التعلیم

شعبي.منظمة ُتشكل معا الحملة من أجل التعلیم ال  
وإلحداث مواقف  ُمطلّعة وُموحدة للمجتمع المدني ، تقوم الحملة من أجل التعلیم الشعبي في بنغالدیش بإشراك أعضائھا 
من خالل تقاسم المعلومات والبحث عن مساھمات حول مواقف سیاسیة ومقترحات. یتم ھذا بموجب النقاشات التي تدور 

یتم تنظیمھا بانتظام أو بموجب استشارات عبر االنترنت مع العدد الكبیر  في االجتماعات الوطنیة ودون الوطنیة التي
لألعضاء. یتم تشجیع ھذه النتائج المنبثقة من االستشارات أو ُتقدم للحكومة أثناء النقاشات بشأن السیاسة   في المجموعة  -

التعلیم المحلیةمجموعة على سبیل المثال وھي تعادل في بنغالدیش االستشاریة المحلیة للتعلیم   وحوارات قطاع التعلیم. - 	
 

	

نظرنا، یجب على التحالف الذي یسعى " في 
حقا لیكون وطنیا أن یكون متواجدا أكثر في 
المیدان. ویعني ھذا أن المنظمة لدیھا وسائل 

نقل للتوجھ إلى أماكن مثل تومباكوندا وكیدوغو 
أو زینغیشور حیث یعیش الناس. یجب على 

المنظمة أن تلتقي بانتظام مع النشطاء المحلیین 
البا ما یفتقدون للخبرة وتساعدھم ألنھم غ

األساسیة".  
-( عضو التحالف الوطني للتعلیم )السنغال   
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على المشاركة مع ھیاكل وفي باكستان ونیجیریا، حیث یوجد بھما نموذج للحكومة االتحادیة، ُتركز التحالفات الوطنیة 
بال القومي وعلى مستوى المقاطعة. تعمل الحملة الوطنیة للتعلیم في نیالصعید صنع القرار لمجموعات التعلیم المحلیة على 

	متحالفا للمقاطعات( فصول). تقوم الحملة الوطنیة للتعلی 23عضوا ومع  339 مبصفة وثیقة مع أعضائھا البالغ عددھ 	
بتنفیذ الدعوة السیاسیة القائمة على األدلة  وكذا استشارات على مستوى الوطن والمقاطعة والقاعدة الشعبیة للتأثیر على 

خطة تنمیة القطاع المدرسي الحدیثة. وتقوم بعد ذلك الحملة الوطنیة للتعلیم ببناء   تطویر سیاسة التعلیم ومراقبتھا   مثل
قدرات منظمات المجتمع المدني لتمكینھا من إشراك الحكومة مشاركة ھادفة حول مسائل مثل اإلنصاف والنوعیة 

والشمولیة في التعلیم.  
لمجتمع المدني لتحقق النجاح  علما أن التحالفات الوطنیة وغالبا ما تعتمد المشاركة الناجحة والقویة على قاعدة قویة ل

وتنشط بعض مجموعات التعلیم المحلیة في بلدان بھا تحالفات  تعلیم وطنیة ناضجة  للتعلیم ال تنطلق كلھا من نفس المكان.
ة أو بھا عالقات طورت عالقات عبر الوقت. بینما توجد تحالفات أخرى في بلدان ُیعد فیھا المجتمع المدني حدیث النشأ

تعاون محدودة بین المجتمع المدني والحكومة. تتعلق بعض الصعوبات التي واجھتھا التحالفات الوطنیة بھوة القدرة من 
جانب " الشباب" أو التحالفات الناشئة أو حیث ال ُتمّكن البیئة السیاسیة من مشاركة المجتمع المدني.  

ولتجاوز ھذه الصعوبات تعزز تعاون التحالفات الجدیدة والناشئة وتقاسمت التعلم من النظراء عبر شبكات التواصل. وعلى 
 	المحیط الھادي للتعلیم األساسي وتعلیم الكبار تحالف منغولیا في عملیاتجنوب  آسیا وسبیل المثال، ساعدت رابطة 

).5یة التي ستوفر فضاًء لمشاركة المجتمع المدني( راجع الخانة التأثیر من أجل تشكیل مجموعة التعلیم المحل  
 
	

: دعم الحملة العالمیة للتعلیم وصندوق المجتمع المدني للتعلیم5الخانة  ربط المحلي بالعالمي. -  
توفر الحملة العالمیة للتعلیم من خالل صندوق المجتمع المدني للتعلیم فرص التمویل والدعم التقني وبناء القدرات عبر 

الشركاء اإلقلیمیین في أفریقیا وآسیا والمحیط الھادي وأمریكا الالتینیة والكاریبي والشرق األوسط. یساعد ھذا الدعم 
حزم أكبر ضمن مجموعات التعلیم المحلیة. لعبت التحالفات اإلقلیمیة دورا ھاما في التحالفات الوطنیة  على أخذ مواقعھا ب

دعم التحالفات الوطنیة على المشاركة الفعلیة في مجموعة التعلیم المحلیة والمشاركة في الشراكة العالمیة للتعلیم.  
أداة للتخطیط في قطاع التعلیم ولمراقبة مجموعة التعلیم  2016وعلى الصعید العالمي، طورت الحملة العالمیة للتعلیم في 

على جعل الحكومات مسؤولة  وتحسین مشاركة منظمات المجتمع المحلیة. تھدف األداة إلى مساعدة المجتمع المدني 
من أجل المدني في القطاع وإعطاء التوجیھات حول المبادئ األساسیة للمراقبة بطریقة موحدة واستعمال توجیھات متنوعة 

المعاییر المشتركة. الممارسة الجیدة في تخطبط القطاع بالمقارنة مع  
	

 
 

االلتزام باألدلة الجیدة إلرساء المصداقیة  في مجموعات التعلیم المحلیة :5الدرس   
 

	
قویة قائمة على األدلة لمجموعات التعلیم المحلیة، فإنھ بمكن ھذه  مناصرةتقدیم عندما یكون المجتمع المدني قادرا على 

القویة  بیاناتاألخیرة أن تعزز قدرتھا على التأثیر على العملیات. إن أخذ ھذه القاعدة االستداللیة  من المجتمع أو ال
لنقاشات السیاسة ُیعد بمثابة الدور الوحید والخاص الذي یضطلع بھ المجتمع المدني.  

الحكومة  ترتیباتبشأن تعدیل  سبیل المثال، جمع التحالف الوطني للتعلیم في نیبال االقتراحات على المستوى المحليعلى 
ومن خالل آلیة المراقبة، أنجز مرصد التعلیم ،  نت العدید من طلباتھا في السیاسة النھائیة.وضمّ المتعلقة بالمنح الدراسیة 

بھدف تقییم تقدم التعلیم للجمیع في  منتظمةدیش بحوثا واستقصاءات ودراسات بصفة الحملة من أجل التعلیم الشعبي ببنغال
توصیة ھامة للجنة  40وتحت رایة مرصد التعلیم، قدمت الحملة من أجل التعلیم الشعبي ببنغالدیش حوالي  بنغالدیش.

صیاغة سیاسة التعلیم الوطنیة .2010مدة في عام والتي انعكست كلھا في سیاسة التعلیم الوطنیة المعت -  
لبوركینا فاسو قادرا على مراقبة إدارة المدرسة على المستوى للجمیع لتعلیم من أجل ا من جھتھ كان التحالف الوطني 

رقابة التي یقوم بھا المواطنون وتتبع الوضمن أن األموال قد وصلت إلى المستفیدین منھا وذلك بمواصلة  المحلي
وزارة التعلیم بالمعلومات التي جمعھا التحالف مرفقة بالتوصیات التي ُتبّین كیفیة المحافظة المیزانیات والنفقات. تم تبلیغ 

على الحكم الدیمقراطي على المستویات المحلیة.  
ینشط تحالف عمل المجتمع المدني من أجل التعلیم للجمیع في مناطق عدة في نیجیریا بما فیھا منطقة كوارا المتواجدة في 

ن البالد. في ھذه المنطقة، وضعت الحكومة سیاسة " كل طفل مھم" تھدف من ورائھا إلى تحسین نوعیة الجزء الشمالي م
التعلیم في المنطقة. لكن ال زالت ھناك حواجز وبخاصة فیما یتعلق بتواجد المعلمین في األماكن الریفیة البعیدة. في 

بحثا باستشارة المعلمین واألولیاء والتالمیذ ومسؤولین ، أنجز تحالف عمل المجتمع المدني من أجل التعلیم للجمیع 2013
في الحكومة.استخدم تحالف عمل المجتمع المدني من أجل التعلیم للجمیع ھذه النتائج للدعوة إلى تحسینات في توظیف 
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لیات نشر ، المراقبة واالحتجاز ورفاھیة المعلمین. وكنتیجة لذلك، تم إدراج الشفافیة في عمالمعلمین ونشر المعلمین 
المعلمین وباشر مجلس النواب عملیة تھدف إلى تطویر تشریع بشأن الزیادة في عالوات المعلمین في المناطق الریفیة. 	

	
	

یمكن المشاركة الفعلیة في مجموعات التعلیم المحلیة أن تساعد على إحداث دورة سلیمة : 6الدرس 
لمشاركة المجتمع المدني  

	
عندما تعمل مجموعات التعلیم المحلیة بطریقة جیدة، یمكن أن یكون لھا تأثیر إیجابي طویل المدى وتؤكد بذلك الدور القّیم 
للمجتمع المدني في إعداد السیاسات. یمكن أن یساعد ھذا التحالفات على أن تعترف بھا الحكومات وتحقیق وصول إلى 

قرار.  أفضیة ھامة تتعلق بإعداد األجندة وصنع ال  
، كان لتحالفات التعلیم الوطنیة تأثیر على تقویة مشاركة المجتمع المدني في من خالل دعم صندوق المجتمع المدني للتعلیم

مجموعات التعلیم المحلیة. وترى الحكومات والمنظمات الدولیة في عدد من البلدان إلى التحالفات الوطنیة على أساس أنھا 
علیم كنتیجة أصحاب مصلحة رئیسیة في الت إلى درجة أن بعض التحالفات الوطنیة تشارك في اللجان الحكومیة ویتم  –

إدراجھا في االستشارات المتعددة وفي أرضیات صنع القرار للفاعلین الحكومیین وللمانحین.  
 

إن األثر الشامل من حیث الھیبة واالعتراف - تحالفات التعلیم یعتمد على مختلف السیاقات السیاسیة التي تنشط فیھا  -
الوطنیة. في بلدان مثل كمبودیا أو السنغال أین كانت الحكومة تعتبر تقلیدیا منظمات المجتمع المدني بمثابة عوائق لوضع 
السیاسات، حقق تزاید االعتراف السیاسي لمجموعات التعلیم المحلیة أثرا ھاما وكان بمثابة اإلنجاز المعتبر للمجتمع 

  )10(.المدني
	

	
ةــمــخاتــال			  

	
تم تقدیم ستة دروس أساسیة لمشاركة قویة وھادفة في مجموعات التعلیم المحلیة باالعتماد  الملخص لتبادل التعلم ھذا في 

قائمة و أن تلك تبقى  عدة حواجز وبالرغم من أن على التجربة السابقة للتحالفات الوطنیة لصندوق المجتمع المدني للتعلیم. 
والسیاقات الوطنیة الخاصة مثل األوساط المتأثرة بالنزاعات  الخارجیة مثل نقص اإلرادة السیاسیةالمرتبطة بالعوامل 

والتي ھي صعبة إدارتھا، فإنھ بإمكان المجتمع المدني  أن یستخدم وسائل وأدوات أخرى مثل تلك المذكورة في ھذه الورقة 
حلیة.لتحقیق التغییر وضمان سماع أصواتھم في مجموعات التعلیم الم  

 
لقد أثر إیجابیا الدعم الذي تم توفیره من خالل صندوق تعلیم المجتمع المدني للشراكة العالمیة للتعلیم على تعزیز مشاركة 
والتزام التحالفات الوطنیة في مجموعات التعلیم المحلیة. وللمضي قدما وباعتبار أن الشراكة العالمیة للتعلیم ھي بصدد 

للمشاركة في مجموعات التعلیم المحلیة والتي تھدف إلى تبیان العناصر القاعدیة للسیر الجید تطویر "مبادئ الفعالیة" 
لمجموعة التعلیم المحلیة وكذا التوجیھ العملي لدعم فعالیة مجموعة التعلیم المحلیة، فإنھ سیكون من المھم أن ُتصمم ھذه 

  بین المبادئ والتوجیھات العملیة.نھج متوازن ملفة وتسمح باألدوات الجدیدة بكیفیة تسمح لھا بأن تكون مرنة لسیاقات مخت
	
	

............................... 	
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