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	،الزمالء  	األعزاء  
	نحن  	متحمسون  	لنكتب  	لكم  	عن  	قرار  	الشراكة  	العاملية  	للتعليم  

	بتمويل  	ثالث  	سنوات  	جديدة  	من  	برنامج  	صندوق  	تعليم  
	املجتمع  	املدني!  	وأن  	تحقيق  	ذلك  	كان  	عملية  	مضنية  	وشاقة،  

	بل  	ونتيجة  	للمشاركة  	املستمرة  	للمجتمع  	املدني  	من  	خالل  
	التحالفات  	الوطنية  	منذ  	انطالقة  	صندوق  	تعليم  	املجتمع  
	املدني،  	وكذلك  	أعمال  	التطوير  	املقترحة  	واملكثفة  	بقيادة  

	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	بالتعاون  	الوثيق  	مع  	شركاء  	صندوق  
	تعليم  	املجتمع  	املدني.  	ويظهر  	القرار  	االلتزام  	الحقيقي  	من  

	الشراكة  	العاملية  	للتعليم  	ملبدأ  	املشاركة  	بني  	املواطن  	واملجتمع  
	املدني  	في  	حوار  	سياسات  	قطاع  	التعليم  	واملسؤولية  

	االجتماعية.  	ويعد  	ذا  	أهمية  	قصوى  	لعمل  	الحركة  	العاملية  
	للتعليم  	واملجتمع  	املدني  	في  	جميع  	أنحاء  	أفريقيا  	وآسيا  

	واملحيط  	الهادئ  	وأمريكا  	الالتينية  	ومنطقة  	البحر  	الكاريبي  
	والشرق  	األوسط  	وأوروبا  	الشرقية،  	فهذه  	هي  	املرة  	األولى  
	التي  	يتم  	فيها  	إقرار  	تمويل  	ثالث  	سنوات  	كاملة  	لبرنامج  

	وهي  	سابقة،  	ال  2016‐-2018		صندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني    
	.بل  	ومعجزة  

	نعيش  	مرحلة  	هامة  	وحرجة،  	واآلن  	ومع  	تأمني  	تمويل  	صندوق  
	تعليم  	املجتمع  	املدني،  	هناك  	الكثير  	من  	الفرص  	املقبلة.  	ففي  
	تشرين  	الثاني/نوفمبر  	اعتمد  	مجتمع  	التعليم  	إطار  	العمل  4	  
	للعمل  2030		الخاص  	بالتعليم    )FFA(		خالل  	االجتماع  	الرفيع    

	املستوى  	الخاص  	لليونسكو  	في  	باريس.  	وقبل  	ذلك،  	وفي  
	أيلول/سبتمبر،  	تم  	االتفاق  	على  	أهداف  	التنمية  	املستدامة  

	للجمعية  	العامة  	لألمم  	املتحدة  	في  70		في  	الدورة  	الـ    
	نيويورك.  	وكانت  	مساهمة  	املجتمع  	املدني  	في  	صياغة  

	األجندة  	واألهداف  	العاملية  	عظيمة  	ومشهود  	لها،  	كما  	شاركت  
	تحالفات  	املجتمع  	املدني  	وبحماس  	في  	مختلف  	عمليات  

	التشاور  	والحوار  	التي  	قادت  	إلى  	مثل  	هذه  	االتفاقات.  	ومع  
	تطور  	املؤشرات  	ذات  	الصلة  	اآلن،  	فللمجتمع  	املدني  	دور  

	حاسم  	في  	تكييف  	مع  	الدولية  	على  	املستوى  	الوطني،  
	.ومساءلة  	الحكومات  	بشأن  	التنفيذ  	  

	وفي  	هذه  	النشرة  	نستكشف  	بعض  	األمثلة  	على  	املشاركة  	في  
	للتحالفات  	الوطنية  	من  	خالل  2015		عمليات  	ما  	بعد  	عام    

	صندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني.  	ومع  	اقتراب  	نهاية  	العام،  	فإن  
	الشراكة  	العاملية  	للتعليم  	بصدد  	وضع  	اللمسات  	األخيرة  	على  

	الجديدة  	والتي  	هي  ،2016‐-2020		الخطة  	اإلستراتيجية    
	نتاج  	لعمليات  	تشاور  	شاملة  	ساهمت  	فيها  	العديد  	من  
	تحالفات  	املجتمع  	املدني.  	فهذه  	الخطة،  	والتي  	سيتم  

	اعتمادها  	خالل  	اجتماع  	مجلس  	الشراكة  	العاملية  	للتعليم  	في  
	تطمح  	ألن  	تتماشى  	مع  ،2015		كانون  	األول/  	ديسمبر  	عام    
	وتغطية  4		أجندة  	األعمال  	أهداف  	التنمية  	املستدامة/الهدف    

	الطيف  	الكامل  	من  	قطاع  	التعليم،  	مع  	التركيز  
	املوضوعي  	بشكل  	خاص  	على  	الجودة  	والتعلم  

	واملشاركة  	واملساواة،  	ونظم  	التمويل  
	واإلدارة.  	فاملرحلة  	املقبلة  	من  	صندوق  	تعليم  	املجتمع  
	.املدني  	تؤكد  	أيضا  	على  	هذه  	األولويات  	املواضيعية  

	في  	هذا  	العدد  	من  	النشرة،  	أيضا  	نجري  	مقابلة  	مع  
	زايدة  	كابرال  	من  	حركة  	التعليم  	للجميع  	في  

	وهو  	تحالف  	مدعوم  	بتمويل  	صندوق  –		موزامبيق    
	تعليم  	املجتمع  	املدني  	في  	موزامبيق  	يناصر  	من  
	أجل  	تعليم  	الفتيات،  	بما  	في  	ذلك  	حق  	الفتيات  

	الحوامل  	واألمهات  	في  	مواصلة  	تعليمهن.  	ونطرح  
	بعض  	األمثلة  	الرائعة  	على  	مشاركة  	املجتمع  	املدني  
	في  	عمليات  	السياسات  	والحوار  	من  	تحالفات  	صندوق  	تعليم  
	املجتمع  	املدني  	في  	ألبانيا  	وجمهورية  	الكونغو  	الديمقراطية،  
	وإندونيسيا،  	وتوغو،  	وزيمبابوي.  	ومن  	املشجع  	أن  	نرى  	زيادة  
	في  -‐		مشاركة  	املجتمع  	املدني  	في  	مجموعات  	التعليم  	املحلية    
	ألبانيا  	وزيمبابوي،  	فقد  	تمكن  	التحالفان  	في  	هذين  	البلدين  

	من  	التغلب  	على  	العقبات  	التي  	واجهتهما  	فترة  	طويلة  	من  	حيث  
	.املشاركة  	في  	مجموعات  	التعليم  	املحلية  	بنجاح  http://

campaignforeducation.org/docs/csef/CSEF%206th
%20PROGRESS%20REPORT%202015%20-‐

%2004%2009%2015.pdf	  	  

	وعلى  	الصعيد  	العاملي،  ،2015		في  	نهاية  	حزيران/يونيو    
	حوار  	بشأن  	سياسات  310		شاركت  	التحالفات  	وبفعالية  	في    
	في  	كانون  	الثاني/  261	  -‐		قطاع  	التعليم  	ومنتديات  	املراجعة    
	يناير.  	وفي  	الفترة  	نفسها،  	قدمت  	تحالفات  

	صندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني  	عن  	ما  	ال  	يقل  
	مقترحا  	إلى  	الحكومة  	ومجموعات  178		عن    

	العمل  	البرملانية  	أو  	التقنية.  	فعلى  	سبيل  
	/املثال،  	اقترح  	تحالف  	التعليم  	للجميع  TLCE	  
	في  	تيمور  	زيادة  	في  	ميزانية  	التعليم  	للعام  
	حيث  	تعهدت  	الحكومة  	بالنظر  	في  ،2016	  
	هذا  	املقترح،  	وفي  	الرأس  	األخضر،  	قدم  

	/تحالف  	التعليم  	للجميع  RNCEPT		توصيات    
	إلدخال  	تحسينات  	على  	التعليم  	ما  	قبل  

	املدرسي،  	والتي  	أقرتها  	من  	قبل  
	الحكومة.  	مزيد  	من  	املعلومات  	حول  	ما  	تم  	من  

	فعاليات  	في  	األشهر  	السابقة  	في  	تقرير  
	.التقدم  	لصندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني  

	كما  	نطلعكم  	على  	بعض  	املوارد  	الجديدة  
	للمبادرة  	العاملية  	للحقوق  	االجتماعية  

	واالقتصادية  	والثقافية  )GIESCR(		حول  	كيفية  	التعامل  	مع    
	قضايا  	الخصخصة  	في  	التعليم،  	فضال  	عن  	دليل  	'القيادة،  

	التنظيم  	والعمل"  	لورشة  	عمل  	تدريبية  	للحملة  	العاملية  	للتعليم  
	للجميع  	عقدت  	في  	جوهانسبرغ  	في  	وقت  	سابق  	من  	هذا  

	.العام.  	نرجو  	أن  	تكون  	هذه  	األدوات  	متاحة  	ومفيدة  
	فالجهود  	الجماعية  	للتحالفات  	عبر  	صندوق  	تعليم  	املجتمع  

	املدني  	هي  	التي  	تجعل  	هذا  	البرنامج  	فعاال  	وفريدا  	من  	نوعه،  
	وهي  	بمثابة  	مثال  	قوي  	على  	قوة  	املناصرة  	التي  	يقودها  

	ويرجى  	تقاسم  -‐		مواطن.  	استمروا  	في  	العمل  	الجيد    
	!قصصكم  

	،بالتضامن  
	األمانة  	العامة  	للحملة  	العاملية  	للتعليم  	للجميع  
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تــــــــرحــــــــب الحــــــــملة الــــــــعاملــــــــية لــــــــلتعليم للجــــــــميع 
بـاألجـندة الجـديـدة والـطموحـة والـشامـلة لـلتنمية الـعاملـية، والـتي اعـتمدت مـؤخـرا فـي 25 أيـلول/سـبتمبر فـي قـمة األمـم املتحـدة لـلتنمية املسـتدامـة مـن قـبل 193 دولـة عـضو. والهـدف الـوحـيد املـتعلق 
بـالـتعليم جـاء ضـمن حـقوق اإلنـسان، ويـعكس الـطيف الـكامـل لـلتعليم. ويـشمل إطـار الـعمل الـخاص بـالـتعليم 2030 (FFA)، الـذي اعـتمد فـي الـرابـع مـن تشـريـن الـثانـي/نـوفـمبر فـي بـاريـس، أهـداف 
محـددة واسـتراتـيجيات وتـوجـيهات بـشأن الـتنفيذ وعـلى جـميع املسـتويـات. وهـذه األحـداث الـتاريـخية تـأتـي بـعد عـامـني مـن املـشاورات واملـفاوضـات، ولـن تـتحقق رؤيـة الـتعليم الـشامـل والـعادل والـقائـم 
عـلى الـحقوق دون بـذل جـهود مـتواصـلة مـن املـجتمع املـدنـي. وقـد أسـهم مـجتمع الـتعليم الـدولـي بـمداخـالتـه فـي جـميع عـمليات مـا بـعد عـام 2015، بـما فـي ذلـك خـالل لحـظات مـهمة مـثل املـنتدى 
WEF) الـعاملـي لـلتعليم) فـي أيـار/مـايـو 2015 فـي انـشيون، كـوريـا، وفـي قـمة أوسـلو بـشأن الـتعليم مـن أجـل الـتنمية فـي أوائـل شهـر تـموز/يـولـيو، واملـؤتـمر الـدولـي الـثالـث لـتمويـل الـتنمية 
(FFD3) الـذي عـقد فـي أديـس أبـابـا فـي تـموز/ يـولـيو. ملـزيـد مـن املـعلومـات يـرجـى قـراءة الحـملة الـعاملـية لـلتعليم إحـاطـة الـتمويـل، مـدونـة تـنزيـم تـنويـر حـول مـؤتـمر الـتمويـل فـي أديـس ،أبـابـا واسـتجابـة 

الحملة العاملية للتعليم للجميع بشأن الوثيقة الختامية ألهداف التنمية املستدامة.
www.campaignforeducaHon.org/en/news/global/view/651-‐world-‐educaHon-‐forum-‐declaraHon-‐civil-‐society-‐celebrates-‐historically-‐progressive-‐

vision-‐for-‐educaHon-‐2016-‐2030 
campaignforeducaHon.org/docs/post2015/EducaHon%20financing%20briefing_24Sept_FINAL_ARABIC.pdf	  	  	  

blog.campaignforeducaHon.org/addis-‐ababa-‐acHon-‐agenda-‐more-‐empty-‐rhetoric-‐than-‐concrete-‐commitments/	  
bit.ly/efap2015	  

واســتثمرت تــحالــفات صــندوق تــعليم املــجتمع املــدنــي مــوارد وأدوات صــندوق تــعليم املــجتمع املــدنــي لــتعزيــز مــشاركــتها فــي هــذه الــعمليات، حــيث كــانــت جــزءا مــن الــحوار بــشأن مــا بــعد 2015، مــن 
خــالل املــشاورات املحــلية والــوطــنية واإلقــليمية مــع الــحكومــات والشــركــاء واألعــضاء ومــواطــنيهم. وتــم طــرح مــقترحــات بــشأن أجــندة مــا بــعد 2015 إلــى مجــموعــات عــمل املــجتمع املــدنــي واملــنتديــات 
الـــتعليمية األخـــرى عـــن طـــريـــق تـــحالـــفات فـــي دول مـــثل بــولــيفيا وكــمبوديــا وجــمهوريــة الــدومــينيكان وهــندوراس وإنــدونــيسيا، مــنغولــيا، نــيكاراغــوا، بــابــوا غــينيا الجــديــدة، 
والــصومــال وفــيتنام وزامــبيا. فــعلى ســبيل املــثال، قــاد تــحالــف داكــار-هــندوراس الــجهود الــوطــنية الــرامــية إلــى الــتأثــير عــلى أجــندة مــا بــعد 2015 عــبر اجــتماعــات مــع الــلجنة الــرئــاســية، 

والبرملانيني، ووكاالت األمم املتحدة ومجموعة التعليم املحلية. 

فــي بـنن،اســتثمر الـتحالـف الـتعليم للجـميع الــتلفزيــون واالذاعــة الــوطــنية لــرفــع الــوعــي وإثــارة االهــتمام فــي األجــندة الجــديــدة لــلتعليم، كــما شــارك تــحالــف الــتعليم للجــميع فــي بـابـوا غـينيا 
الجـديـدة فـي الـعديـد مـن املـناظـرات اإلذاعـية ملـناقـشة الـتعليم مـا بـعد عـام 2015. وقـدمـت الـتحالـفات طـروحـات شـفويـة لـعمليات الـحوار الـرئـيسية، حـيث طـرح مـمثلو شـبكات الـتعليم للجـميع فـي 
الـكامـيرون (CEFAN)، ضـرورة ربـط مـراجـعات قـطاع الـتعليم بـأهـداف مـا بـعد عـام 2015. وكـانـت تـحالـفات الـتعليم للجـميع فـي نـيبال وفـي نـيجيريـا الـوحـيدة الـتي أثـرت عـمليات املـناصـرة 
والـبحوث والـتوصـيات الـتي أطـلقتها عـلى مـوقـف الـحكومـة. وقـد قـام كـل مـن رام غـيري وتـشيومـا أوسـوجـي بـإعـداد اطـروحـة مـلهمة ومشـتركـة حـول انخـراط تـحالـفيهما فـي عـملية أهـداف الـتنمية 

املستدامة، يرجى قراءتها على مدونة الشراكة العاملية من أجل التعليم.

الشـراكـة الـعاملـية لـلتعليم، عـلى وشـك وضـع الـلمسات األخـيرة عـلى الخـطة اإلسـتراتـيجية 2016- 2020 الجـديـدة، عـلما بـأن الشـراكـة الـعاملـية لـلتعليم تـعد إحـدى أبـرز الـجهات املـشاركـة فـي وضـع أجـندة 
الـتعليم 2030 تـحت قـيادة وتـنسيق الـيونـسكو. وبـالـتالـي يـتوائـم بـيان الـرؤيـة الجـديـدة فـي الخـطة اإلسـتراتـيجية للشـراكـة الـعاملـية لـلتعليم فـي 2016-2020 مـع أهـداف الـتنمية املسـتدامـة/الهـدف 4 بـشأن 
الـتعليم. ولـضمان اسـتجابـة الخـطة لـلتوقـعات مـن مـختلف الـجهات املـعنية فـي مـجال الـتعليم، نـظمت الشـراكـة الـعاملـية لـلتعليم عـددا مـن املـشاورات مـع أصـحاب املـصلحة بـما فـي ذلـك عـبر اسـتطالع دام 
ملـدة شهـر عـلى االنـترنـت لـألعـضاء، وكـذلـك عـقد املـناقـشات الـوجـاهـية فـي املـحافـل الـدولـية، وعـقد سـلسلة مـن الـندوات عـبر اإلنـترنـت، واملـؤتـمرات الـسماعـية عـبر االنـترنـت واالجـتماعـات الـفنية واملـوضـوعـية 

التي تركز على القضايا الرئيسية املطروحة.

	ولـضرورة  	ضـمان  	إسـماع  	صـوت  	املـجتمع  	املـدنـي  	فـي  	مـناقـشات  	سـياسـات  	الشـراكـة  	الـعاملـية  	لـلتعليم،  	حشـد  	مـمثلو  	مـنظمات  	املـجتمع  	املـدنـي  	فـي  	مجـلس  	الشـراكـة  	الـعاملـية  	لـلتعليم  	أعـضاء  	دوائـرهـم  	لـلمشاركـة  
فـي  	األنشـطة  	الـتي  	تـديـرهـا  	الشـراكـة  	الـعاملـية  	لـلتعليم،  	مـثل  	االسـتطالعـات  	والـندوات عـبر اإلنـترنـت.  	كـما  	قـامـوا  	بـالـتنسيق  	مـع  	الحـملة  	الـعاملـية  	لـلتعليم  	فـي  	اسـتضافـة  	مـؤتـمر  	عـبر  	دائـرة  	تـلفزيـونـية  	مـغلقة  	فـي  	آب/
أغسـطس  	حـضرتـه  	عـدة  	تـحالـفات  	لـصندوق  	تـعليم  	املـجتمع  	املـدنـي  	ملـناقـشة  	ومـواءمـة  	مـداخـالتـها.  	كـما  	عـقدت  	دائـرة  	الـشمال  	ملـنظمات  	املـجتمع  	املـدنـي  	عـددا  	مـن  	املـكاملـات  	عـبر  	دائـرة تـلفزيـونـية مـغلقة داخـل 

دوائرهم االنتخابية، بما في ذلك الندوات عبر اإلنترنت مع كارين موندي، املدير الفني في الشراكة العاملية للتعليم، ملناقشة اإلستراتيجية.

وقدمت منظمات املجتمع املدني ورقة إلى الشراكة العاملية للتعليم لتسليط الضوء على القضايا التي يواجهها املجتمع املدني، وتضمنت الورقة عدة توصيات منها:

جعل عمليات مجموعات التعليم املحلية أكثر شموال للمجتمع املدني، على سبيل املثال من خالل إدخال املعايير ومراقبة انخراط هذه املجموعات. •

تعزيز فعالية املعونة وامللكية القطرية من خالل زيادة التركيز على تقوية األنظمة، واملوائمة مع النظم الوطنية، والتمويل املحلي. •

توسيع صالحيات ووالية الشراكة العاملية للتعليم لتتماشى مع األجندة الجديدة ألهداف التنمية املستدامة، وأن يتم ذلك بالتزامن مع زيادة االلتزامات من الشركاء  •
املانحني.

إبراز اإلضافة لتمويل التعليم، بدال من استبدال املوارد املوجودة كما كان عليه األمر على مدى السنوات القليلة املاضية. وهذا األمر يعد مهما بشكل خاص في لدى  •
توسيع نطاق ووالية الشراكة العاملية للتعليم.

توضيح املوقف السياسي لدور القطاع الخاص، على أساس مبادئ الشراكة العاملية للتعليم بشأن الحق في التعليم. •

وقد اجتمع مجلس الشراكة العاملية للتعليم في تشرين األول/أكتوبر ملراجعة التعليقات الواردة إلى جانب نتائج التقييم املستقل املؤقت (2010-2014) للشراكة العاملية (هنا). وتضمنت بعض 
النتائج الهامة لهذا االجتماع:

االلتزام بالتمويل القائم على اإلنصاف للتعليم الثانوي. •

االتفاق على ضرورة وضع معايير دنيا ملشاركة املجتمع املدني في مجموعات التعليم املحلية وآليات رصد هذه املشاركة. •

االعتراف بالتعليم كمصلحة عامة في جميع بنود الخطة اإلستراتيجية. •

وسيقوم مجلس الشراكة العاملية للتعليم بوضع اللمسات األخيرة وإقرار الخطة خالل اجتماعه بتاريخ 08-10 كانون األول/ديسمبر 2015.
hUp://www.globalpartnership.org/independent-‐evaluaHon-‐2010-‐2014 

ويمكنكم متابعة مناقشات الشراكة العاملية للتعليم، بما في ذلك الخطة اإلستراتيجية للشراكة العاملية للتعليم 2016-2020، من خالل:

الــتواصــل مــع وطــرح األســئلة مــن مــمثلي مــنظمات املــجتمع املــدنــي الــجنوبــية فــي مجــلس الشــراكــة الــعاملــية لــلتعليم عــن طــريــق الــبريــد اإللــكترونــي: الــشيخ مــبو (عــضو مجــلس  •
muthoniouko@elimuyetu.net (عضو بديل في املجلس CSO 2) وجانيت موثوني أوكو cheikhmbow@gmail.com (2 /منظمات املجتمع املدني

الـحصول عـلى املـعلومـات حـول هـذه الـعملية وغـيرهـا مـن املـسائـل ذات الـصلة بـالشـراكـة الـعاملـية لـلتعليم عـبر قـائـمة الـبريـد اإللـكترونـي groupspaces ملـنظمات املـجتمع املـدنـي  •
الـــــجنوبـــــية بـــــشأن مـــــناقـــــشات الشـــــراكـــــة الـــــعاملـــــية لـــــلتعليم الـــــتي تـــــديـــــرهـــــا الحـــــملة الـــــعاملـــــية لـــــلتعليم للجـــــميع. إذا لـــم تـــكونـــوا فـــي هـــذه الـــقائـــمة، يـــرجـــى الـــتواصـــل مـــن خـــالل 

 kjersH@campaignforeducaHon.org

hUp://www.globalpartnership.org/strategic-‐ :قـراءة التحـديـثات والـتطورات األخـيرة عـلى الخـطة االسـتراتـيجية مـباشـرة عـلى مـوقـع الشـراكـة الـعاملـية لـلتعليم هـنا •
plan-‐2016-‐2020

حملة املجتمع املدني للتعليم 2030: من املنتدى االقتصادي العاملي وحتى اجتماع الجمعية العامة 

الخطة اإلستراتيجية للشراكة العاملية للتعليم 2016-2020: ممثلو منظمات املجتمع املدني يقودون مداخالت املواطنني
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http://blog.campaignforeducation.org/addis-ababa-action-agenda-more-empty-rhetoric-than-concrete-commitments/
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مشاركة  	املواطنني  	في  	عمليات  	التخطيط  	القطاعية  	من  	خالل  	مجموعات  	التعليم  	املحلية 

	هــناك  	الــعديــد  	مــن  	الــطرق  	الــتي  	يــمكن  	مــن  	خــاللــها  	لــلمواطــنني  	الــتأثــير  	عــلى  	الــسياســة  	الــتعليمية  	والتخــطيط،  	ومــن  	خــالل  
	بـرنـامـج  	صـندوق  	تـعليم  	املـجتمع  	املـدنـي  	تـتبلور  	مجـموعـة  	مـتنوعـة  	مـن  	األسـالـيب  	الـتي  	وضـعت  	مـوضـع  	الـتنفيذ.  	ومـن  	أبـرز  
		حــيث  	تــلتقي  	الــحكومــة  	واملــانــحني    -‐		أو  	مــا  	يــعادلــها    -‐	اآللــيات  	الــهامــة  	هــي  	الــتعامــل  	مــع  	مجـموعـات  	الـتعليم  	املحـلية  
	وأصـــحاب  	املـــصلحة  	الـــرئـــيسيني  	اآلخـــريـــن  	مـــعا  	حـــول  	عـــمليات  	التخـــطيط  	الـــقطاعـــية.  	وفـــي  	الـــواقـــع،  	تـــتواجـــد  	مجـــموعـــات  
		واألشـكال  	(يــمكن  	أن    (!100		إلــى  	أكــثر  	مــن    10	الــتعليم  	املحــلية  	بـأحـجام  	مـختلفة  	(يــتراوح  	أعــضاءهــا  	بــني  	أقــل  	مــن  
	تـــشمل  	عـــدد  	محـــدود  	أو  	مـــتنوع  	مـــن  	أصـــحاب  	املـــصلحة،  	ويـــمكن  	أن  	تـــقودهـــا  	الـــحكومـــات  	والـــجهات  	املـــانـــحة  	والـــوكـــاالت  
	املــــتعددة  	األطــــراف)،  	ويــــمكن  	أن  	تــــكون  	بــأســماء  	مــختلفة  	(مجــــموعــــة  	تــــنسيق  	الــــتعليم  	فــــي  	زيــــمبابــــوي،  	لــــجنة  	تــــطويــــر  
	الــقطاع  	فــي  	لــيبيريــا،  	املجــموعــة  	االســتشاريــة  	املحــلية  	لــلتعليم  	فــي  	بــنغالديــش  	وغــيرهــا).  	وفــي  	ســياق  	الشـراكـة  	الـعاملـية  
	لـلتعليم،  	تـعد  	مجـموعـات  	الـتعليم  	املحـلية  	ذات  	وظـيفة  	أسـاسـية  	لـلحكم  	وذلـك  	عـلى  	املسـتوى  	الـوطـني  	وكـذلـك  	تـعد  	الـفضاء  

الرئيسي  	للحوار  	حول  	خطط  	قطاع  	التعليم  	وطلبات  	التمويل  	من  	الشراكة  	العاملية  	للتعليم. 

 ومــع ذلــك، فــإن إشــراك املــجتمع املــدنــي بمجــموعــات الــتعليم املحــلية وعــمليات التخــطيط لــلقطاع تــبقى غــير مــضمونــة. وعــبر بــرنــامــج

 صـندوق تـعليم املـجتمع املـدنـي، أشـار 35 تـحالـفا إلـى أن لـديـهم مـقاعـد ضـمن مجـموعـات الـتعليم املحـلية (أو مـا يـعادلـها). والـبعض
 قــادر عــلى اســتخدام مجــموعــات الــتعليم املحــلية ملــمارســة الــتأثــير وإحــداث الــتغيير الــفعلي، فــي حــني تــم اســتبعاد اآلخــريــن مــن هــذه
 املــنتديــات، أو لــربــما لــديــهم مــقاعــد فــيها، ولــكن ال يــتم االســتماع إلــيهم. ال تــوجــد إســتراتــيجية واحــدة لــلتغلب عــلى التحــديــات الــقائــمة،

 ولـــكن هـــناك الـــعديـــد مـــن األمـــثلة اإليـــجابـــية لـــجهود املـــناصـــرة املـــجتمع املـــدنـــي الـــتي أدت إلـــى زيـــادة االعـــتراف وتـــعزيـــز الـــحوار مـــع
 الـحكومـة. وهـذا هـو مـحور دلـيل الحـملة الـعاملـية لـلتعليم مـسائـل التخـطيط فـي الـتعليم - مجـموعـة أدوات املـجتمع املـدنـي، والـذي يـتم
//:http .اســــــــــــتخدامــــــــــــه مــــــــــــن قــــــــــــبل الــــــــــــتحالــــــــــــفات لــــــــــــلتعامــــــــــــل مــــــــــــع قــــــــــــطاع التخــــــــــــطيط وعــــــــــــمليات مجــــــــــــموعــــــــــــات الــــــــــــتعليم املحــــــــــــلية
www.campaignforeducation.org/docs/csef/Planning%20Matters%20in%20Education_AR_.pdf	  	  

وهناك  	أمثلة  	متعددة  	حول  	كيفية  	دعم  	صندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني  	للتحالفات  	قد  	استخدمت  	استراتيجيات  	مختلفة  	لتحقيق اختراق فعال ملجموعات التعليم املحلية، وفيما يلي بعض منها: 

فـي سـري النـكا، بـدأ الـتحالـف مـن أجـل الـتطويـر الـتربـوي (CED) بـبناء عـالقـة عـمل 
مـع وزارة الـتعليم كخـطوة تـمهيديـة لـلوصـول إلـى دوائـر صـنع الـسياسـات الـتي بـقيت حـتى 
اآلن مـغلقة أمـام مـنظمات املـجتمع املـدنـي. وقـد أعـربـت الـوزارة عـن اسـتعدادهـا لـلعمل مـع 

التحالف، ويواصل التحالف متابعة هذا األمر.

فــي الــعام املــاضــي، اســتخدم تـحالـف نـيو انـدونـيسيا 
الـتغيير الـحكومـي كـفرصـة لـلضغط مـن أجـل مـساحـة أكـبر 
لــلمجتمع املــدنــي، مــن خــالل عــقد اجــتماعــات محــلية، ونــدوة 

وطنية، واجتماعات متكررة مع وزراء الحكومة.

 نفذ تحالف التعليم للجميع في ألبانيا وبنجاح استراتيجيات لتفعيل مجموعات
 التعليم املحلية في ألبانيا. فمنذ عام 2014، أجرى التحالف اجتماعات تشاورية مع

 وزارة التعليم والرياضة، قدم خاللها ممثلو التحالف الوثائق التي كانت بمثابة أداة
 توجيهية إلنشاء مجموعات التعليم املحلية، والتي وجدت اآلن وتدعى/ مجموعة شركاء
.املانحني

عــــــــــلى مــــــــــدى الــــــــــسنوات املــــــــــاضــــــــــية صــــــــــعد تــــــــــحالــــــــــف الــــــــــتعليم 
للجـــــميع/ ECOZI زيـــمبابـــوي مـــــن الـــــجهود لـــــلوصـــــول إلـــــى 
مجــموعــات الــتعليم املحــلية وال ســيما مــن خــالل إشــراك شــركــاء 
الـــــــتعليم الـــــــرئـــــــيسيني مـــــــثل الـــــــيونـــــــيسيف والشـــــــراكـــــــة الـــــــعاملـــــــية 
لـلتعليم. وأخـيرا، وفـي شـباط/فـبرايـر مـن هـذا الـعام، دعـت وزارة 
الـــــــتعليم االبـــــــتدائـــــــي والـــــــثانـــــــوي الـــــــتحالـــــــف لـــــــحضور اجـــــــتماع 
مجـــموعـــات الـــتعليم املحـــلية، كـــضيوف ويجـــري الـــتفاوض حـــول 

تحقيق العضوية الكاملة.

حشـــــد الـــتحالـــف الـــوطـــني لـــلتعليم للجـــميع فـــي الـــكونـــغو 
(CONEPT-DRC) املــــــواطــــــنني لــــــلقيام بــــــدور نشــــــط فــــــي عــــــمليات 
الـــتأثـــير عـــلى الـــحوار بـــشأن الـــسياســـات ووضـــع خـــطة قـــطاع الـــتعليم 
الجـــديـــدة، بـــما فـــي ذلـــك مـــن خـــالل إشـــراك وســـائـــل اإلعـــالم، وتـــنظيم 
مـشاورات واسـعة الـنطاق، وقـد وثـق جـاك تـشمبالنـغا /املـنسق الـوطـني 
hUp:// ،لــلتحالــف ذلــك عــلى مــدونــة الحــملة الــعاملــية لــلتعليم للجــميع
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انـــــــــــــــطلقت، 
وفـــي أعـــقاب املـــنتدى الـــعاملـــي لـــلتعليم فـــي داكـــار عـــام 2000، حـــركـــة قـــويـــة لشـــبكات وتـــحالـــفات 
املــــجتمع املــــدنــــي – وواصــــل نجــــمها بــــالــــصعود - وفــــي جــــميع أنــــحاء الــــعالــــم. وقــــد لــــعبت هــــذه 
الشــــــــبكات دورا هــــــــامــــــــا فــــــــي مــــــــساءلــــــــة الــــــــحكومــــــــات بــــــــشأن االلــــــــتزامــــــــات الــــــــتي قــــــــطعتها فــــــــي 
داكـــار. واآلن، وفـــي عـــام 2015، ال يـــزال الـــطريـــق طـــويـــال نـــحو تـــحقيق الـــتعليم للجـــميع. وحـــيث 
يشــرع الــعالــم فــي تــنفيذ األهــداف اإلنــمائــية املســتدامــة، يــبرز دور املــجتمع املــدنــي فــي ضــمان 
املــــــساءلــــــة بــــــاعــــــتباره أكــــــثر أهــــــمية مــــــن أي وقــــــت مــــــضى، مــــــما دفــــــع الحــــــملة الــــــعاملــــــية لــــــلتعليم 
للجــــميع ومــــبادرة املــــجتمع املــــفتوح لــــجنوب أفــــريــــقيا (OSISA) لــــتنظيم ورشــــة عــــمل تــــدريــــبية 
لـتعزيـز الـقيادة والـتنظيم والـعمل ضـمن تـحالـفات الـتعليم املـجتمع املـدنـي الـوطـنية لـتمكينها مـن 

مواصلة بناء مشاركة للمواطنني موحدة وتمثيلية وأكثر فعالية.

	هـذا  	وقـد  	جـرت  	فـعالـيات  
	الــــــتدريــــــب  	فــــــي  	الــــــفترة  
	نـــــــيسان/  13‐-18	مـــــــن  
	فــــــــــــــــــــي   	   أبــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــل
	جــوهــانســبرغ،  	جــنوب  
	أفــــــريــــــقيا.  	وكــــــان  	مــــــن  
	بـــــــــــــــني  	املـــــــــــــــشاركـــــــــــــــني  
	مـمثلني  	عـن  	مجـموعـة  
	مــــــــــــــــــن  	تــــــــــــــــــحــالــــــــــــــــــفــات  

	املـــــــجتمع  	املـــــــدنـــــــي  	والشـــــــبكات  	ونـــــــقابـــــــات  	املـــــــعلمني  	فـــــــي  
	بــوتــسوانــا  	وكــينيا  	ومــالوي  	ومــوزمــبيق  	ونــامــيبيا  	ونــيجيريــا  	وجــنوب  	أفــريــقيا  	وســوازيــالنــد  	وزامــبيا،  

	وبحضور  	الشبكة  	األفريقية  	للتعليم  	للجميع  	وموظفو  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	للجميع.  

	وخـــالل  	الـــتدريـــب،  	والـــذي  	تـــم  	بـــإشـــراف  	خـــبراء  	مـــن  	شـــبكة  	قـــيادة  	الـــتغيير،  	تـــمكن  	املـــشاركـــون  	مـــن  
	مــمارســة  	إطــار  	فــريــد  	لــتنظيم  	وتــعبئة  	املــواطــنني  	حــول  	قــضية  	مشــتركــة  	لــلعدالــة  	االجــتماعــية،  	حــيث  
	اســتخدم  	هــذا  	الــنهج  	املحــدد  	فــي  	الــعديــد  	مــن  	جــهود  	الحــملة  	واملــناصــرة  	فــي  	جــميع  	أنــحاء  	الــعالــم،  
	مـــن  	بـــناء  	املـــجتمع  	املـــدنـــي  	فـــي  	الـــصني  	ومـــحاربـــة  	الـــفساد  	فـــي  	صـــربـــيا،  	لـــتنظيم  	الـــربـــيع  	الـــعربـــي  
	والـنضال  	التحـرري  	لـلشعب  	الفلسـطيني.  	وأكـدت  	فـعالـيات  	الـتدريـب،  	والـذي  	تـضمن  	أيـضا  	عـنصر  
		والــذي  	يهــدف  	إلــى  	بــناء  	روح    –		مــثل  	الســرد  	الــعام    -‐	تــدريــب  	املــدربــني،  	واألدوات  	الــعملية  	واآللــيات  
الـــنشاط،  	وتـــعزيـــز  	مـــنصات مـــشاركـــة مـــنظمات املـــجتمع املـــدنـــي حـــول قـــضايـــا مشـــتركـــة. الـــدلـــيل 

تدريبي لورشة العمل؛ مرفق هنا.
	  leadingchangenetwork.org/
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عــــلما بــــأنــــه وفــــي عــــام 2016، تــــعتزم الحــــملة الــــعاملــــية لــــلتعليم إنــــتاج أداة تــــعليمية حــــول تــــمثيل 
الـــــجهات املـــــعنية داخـــــل الـــــتحالـــــفات، وبـــــناء الحـــــركـــــة والـــــقيادة، والـــــتي تـــــعتمد عـــــلى الـــــتعلم مـــــن 
الــــفعالــــية الــــتدريــــبية أعــــاله ومــــن الــــخبرات والــــدروس املســــتفادة عــــبر تــــحالــــفات صــــندوق تــــعليم 
املـجتمع املـدنـي. لـلحصول عـلى مـعلومـات حـول الـتدريـب، أو االنخـراط فـي إنـتاج األداة أعـاله، 

.kjersH@campaignforeducaHon.org يرجى االتصال بـ كجيرستي

ورشة عمل تدريبية: القيادة، والتنظيم والعمل

		دول،    8		شهـرا  	املـاضـية،  	عـملت  	عـدد  	مـن  	املـنظمات  	الـدولـية  	والـوطـنية  	واملحـلية  	مـعا  	لـلبحث  	وتـقييم  	اآلثـار  	املـترتـبة  	عـلى  	تـنامـي  	الـقطاع  	الـخاص  	فـي  	الـتعليم  	مـن  	مـنظور  	حـقوق  	اإلنـسان  	فـي    18	خـالل  	الـ  
	شـملت  	املـغرب  	وغـانـا  	وأوغـندا  	وكـينيا  	والـبرازيـل  	وشـيلي  	ونـيبال،  	وفـي  	املـملكة  	املتحـدة،  	وقـد  	درسـت  	هـذه  	املـنظمات  	تـأثـير  	املـساعـدات  	الـتنمويـة  	لـدعـم  	الـتعليم  	الـخاص  	فـي  	الـبلدان  	الـنامـية.  	وهـذا  	الـعمل  
		قـد    ،)RTE(		ومشـروع  	الـحق  	فـي  	الـتعليم    )PERI(	وبـقيادة  	املـبادرة الـعاملـية لـلحقوق االجـتماعـية واالقـتصاديـة والـثقافـية (GIESCR) بـالشـراكـة  	مـع  	مـبادرة  	الـبحوث  	حـول  	الـخصخصة  	فـي  	الـتعليم  
أفـضى  	إلـى  	انـتاج  	بـيانـات  	وتـوصـيات صـادرة عـن الـهيئات الـحقوقـية الـرئـيسية لـألمـم املتحـدة، وسـاهـم فـي تـقاريـر املـقرر الـخاص املـعني بـالـحق فـي الـتعليم إلـى الجـمعية الـعامـة لـألمـم املتحـدة 
ومجـلس حـقوق اإلنـسان بـشأن تـأثـير الـقطاع الـخاص عـلى الـحق فـي الـتعليم. وأثـارت الـجهود الـوطـنية فـي مـجال املـناصـرة والـحوار مـع الـحكومـات والـجهات الـخاصـة والـجهات املـعنية األخـرى 
بــشأن مــسألــة الــخصخصة - وخــلق مـنهجية فــعالــة يـمكن لـلمجتمع املـدنـي اسـتخدامـها ملـعالـجة قـضايـا الـخصخصة فـي الـتعليم كــل فــي بــلده. ويــمكن وبــسهولــة اســتنساخ هــذه 

املنهجية من قبل التحالفات، بما في ذلك أولئك الذين ليس لهم خبرة سابقة في استخدام آليات حقوق اإلنسان. اإلحاطات الثالث أدناه توفر مدخال لهذا العمل وتشرح كيفية املشاركة.

القطاع الخاص في التعليم وحقوق اإلنسان: منهجية عملية ملعالجة اآلثار السلبية للخصخصة في مجال التعليم على الحق في التعليم

دراسات حالة عن: التقارير املوازية ملعالجة الخصخصة في التعليم

كيفية استخدام آليات حقوق اإلنسان

املزيد من املوارد متوفرة هنا:  bit.ly/PrivaHsaHonMethodo ولالستفسار يرجى االتصال بـ سيلفان أوبري / املبادرة العاملية للحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية 
GIESCR): sylvain@globaliniHaHve-‐escr.org)
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MEPT /مقابلة: زايدة كابرال منسقة حركة التعليم للجميع في موزامبيق
		تــحالــفا  	وطــنيا  	لــلمجتمع  	املــدنــي  	الــتي  	يــدعــمها  	صــندوق  	تــعليم    54	تــتولــى  	زايــدة  	كــابــرال،  	مــنصب  	مــنسقة  	حــركــة  	الــتعليم  	للجــميع  	فــي  	مــوزامــبيق،  	وهــو  	أحــد  
	املـجتمع  	املـدنـي.  	وفـي  	هـذه  	املـقابـلة،  	تـروي  	لـنا  	زايـدة  	كـابـرال  	أهـمية  	تـعليم  	الـبنات  	كـواحـد  	مـن  	مـجاالت  	الـتركـيز  	الـرئـيسية  	لـعمل  	الـتحالـف،  	وقـضية  	رئـيسية  

	لحمالت  	األعضاء.  

	س:  	كيف  	أظهرت  	الحكومة  	املوزمبيقية  	التزامها  	نحو  	قضية  	تعليم  	البنات؟  
		اعــتبرت  	الــحكومــة  	الــتعليم  	كــحق  	أســاســي  	لجــميع  	املــواطــنني  	وكخــطوة  	حــاســمة  	نــحو  	الــتنمية  	والحــد  	مــن  	الــفقر  	وعــدم    ،1975	زايـدة:  	مــنذ  	اســتقاللــنا  	عــام  
		بـعد  	االسـتقالل،  	وأغـلقت  	املـدارس  	فـي  	مـناطـق  	مـعينة  	خـالل  	الـصراع    16	املـساواة.  	ومـع  	ذلـك،  	دخـلت  	مـوزمـبيق  	فـي  	آتـون  	الحـرب  	األهـلية  	والـتي  	اسـتمرت  
	بســـبب  	انـــعدام  	األمـــن  	وتـــدمـــير  	الـــبنية  	الـــتحتية.  	وعـــلى  	الـــرغـــم  	مـــن  	ذلـــك،  	حـــققت  	الـــبالد  	تـــقدمـــا  	كـــبيرا  	فـــي  	قـــطاع  	الـــتعليم،  	وتـــلقت  	دعـــما  	كـــبيرا  	مـــن  	الشـــركـــاء  
	الـخارجـيني،  	بـما  	فـي  	ذلـك  	ضـمان  	تـأمـني  	تـعليم  	الـفتيات.  	وقـد  	سـاعـد  	إدراج  	هـدف  	الـجندر  	فـي  	قـطاع  	الـتعليم  	فـي  	خـطط  	الـحكومـة  	فـي  	تـقدم  	مـوزامـبيق  	نـحو  
تـحقيق املـساواة الـجندريـة فـي الـتعليم االبـتدائـي مـنذ عـام 2000، عـلى الـرغـم مـن أن املـشوار ال يـزال طـويـال لـلوصـول ألفـقر الـفتيات. وعـالوة عـلى ذلـك، خـلقت سـياسـة الـحكومـة الـظروف لـزيـادة 
فــرص الــحصول عــلى الــتعليم مــا بــعد األســاســي وســاعــدت عــلى ضــمان إدراج واملــساواة فــي الــوصــول إلــى املــدرســة، فــضال عــن ضــمان بــقاء الــفتيات والــفتيان فــي املــدارس. وهــذا األمــر مــهم 
بالنسبة للتحالف والذي يدعو وبدعم صندوق تعليم املجتمع املدني للتعليم الجامع كحقيقة واقعة، وخاصة بالنسبة للفئات املهمشة مثل األطفال ذوي اإلعاقة، والفتيات واأليتام واألشد فقرا.

س: ما هي التحديات القائمة بشأن قضية تعليم الفتيات؟
زايـدة: عــلى الــرغــم مــن كــل الــجهود الــتي بــذلــت مــن قــبل الــحكومــة والــجهات املــانــحة والــجهات الــفاعــلة فــي املــجتمع املــدنــي مــثل تــحالــف الــتعليم للجــميع فــي مــوزمــبيق، ال تــزال الــفتيات يــواجــهن 
تحـديـات كـبيرة عـندمـا يـتعلق األمـر بـالـحصول عـلى كـامـل حـقهن بـالـتعليم. فـمعدالت اسـتمراريـة الـفتيات فـي املـدارس االبـتدائـية والـثانـويـة مـنخفضة، وهـذه الـقضية تـعد مـن بـني الـقضايـا األكـثر 
أهــمية فــي هــذا املــجال. فــالــعديــد مــن الــفتيات فــي مــوزامــبيق يتســربــن مــن املــدرســة إمــا بســبب الــفقر أو الحــمل فــي ســن مــبكرة. ومــعظم الــفتيات ال يــعدن إلــى املــدرســة بــعد الــوالدة بســبب الــقيود 

املالية والواجبات املنزلية، وكذلك عدم وجود سياسات إلعادة ألمهات الشابات للمدارس.

س: هل تأخذ الحكومة هذه القضايا على محمل الجد؟
زايـدة: فـي عـام 2003، وافــقت الــحكومــة عــلى قــانــون ديســباتــش GM / 2003 / 39 – كتشــريــع لحــمايــة الــفتيات فــي املــدارس ضــد التحــرش الــجنسي وإســاءة املــعامــلة، بــما فــي ذلــك داخــل 
الـبيئة املـدرسـية. ولـألسـف، ال يـشمل هـذا التشـريـع تـدابـير ملـنع الـتلميذات الـحوامـل مـن التسـرب أو تـقديـم الـدعـم لـهن لـلعودة إلـى املـدرسـة بـعد أن يـصبحن أمـهات. هـذا بـاإلضـافـة إلـى الـضغوط 
الـتي يـواجـهونـها مـن املـعلمني ومـديـري املـدارس وأولـياء األمـور واألقـارب واملـجتمع. وهـذه الـثغرات فـي الـسياسـة تـشير إلـى أن هـناك الـكثير مـن الـعمل يـتوجـب الـقيام بـه - ولـكن التحـديـات تـتجاوز 
الــسياســة. فــبعض املــدارس ال تــزال ال تــؤيــد الــسماح بــتواجــد الــفتيات الــحوامــل فــي املــدرســة. بــاإلضــافــة إلــى ذلــك، هــناك مــعتقدات اجــتماعــية وثــقافــية وتــقالــيد وســلوكــيات أبــويــة راســخة بــقوة فــي 
مـــعظم مـــجتمعاتـــنا تـــكرس أن الـــدور األســـاســـي لـــلفتاة هـــو رعـــايـــة األســـر وتـــربـــية األطـــفال. فـــمن األهـــمية بـــمكان إقـــناع الـــحكومـــة وصـــناع الـــقرار واملـــواطـــنني بـــضرورة الـــسماح لـــلفتيات الـــحوامـــل 

باالستمرار في املدرسة.

س: كيف يقوم التحالف املوزمبيقي للتعليم للجميع باملناصرة والحمالت للتغلب على هذه املشكلة، وماذا حققتم؟
زايـدة: مــن خــالل الــدعــم الــذي نــتلقاه مــن صــندوق تــعليم املــجتمع املــدنــي واملــمولــني اآلخــريــن، حشــد الــتحالــف املــواطــنني لــلضغط عــلى الــحكومــة لــاللــتزام بــتوفــير الــتعليم الــشامــل لــلبنات وتــعزيــز 
 GM / / 39 الـــقراءة والـــكتابـــة واملـــهارات الـــحسابـــية فـــي وقـــت مـــبكر. ومـــنذ عـــام 2012، وجـــنبا إلـــى جـــنب مـــع املـــنظمات األعـــضاء األخـــرى، نـــاصـــر الـــتحالـــف عـــملية مـــراجـــعة قـــانـــون ديســـباتـــش
2003، وتحـليل هـذا التشـريـع، والـذي سـلط الـضوء عـلى ثـغرات هـامـة مـثل مـنع الـفتيات مـن التسـرب، والـتمييز ضـد الـحوامـل مـن طـالـبات املـدارس. وتـم رفـع الـتقريـر إلـى وزارة الـتعليم مـع طـلب 
لـعقد مـراجـعات مـعينة، كـما اسـتثمر الـتحالـف أسـبوع الـعمل الـعاملـي 2015 إلثـارة هـذه الـقضية، مـما أدى إلـى الشـروع فـي حـوار الـسياسـات مـع وزيـر الـتعليم الجـديـد، وإنـشاء مجـموعـة عـمل 

إلعادة النظر في قانون ديسباتش بمشاركة العديد من أعضاء التحالف.

س: ما هي خططكم للمضي قدما في حملتكم حول تعليم الفتيات؟
زايـدة: سـيواصـل الـتحالـف الـعمل مـع األعـضاء لـلضغط عـلى الـحكومـة إلعـادة الـنظر فـي قـانـون ديسـباتـش مـن خـالل مـشاركـتنا فـي مجـموعـة الـعمل، كـما تـسهم مـشاركـتنا مـع مجـموعـة الـتعليم 
محـلية ومـختلف املجـموعـات الـعمل الـفرعـية واملـوضـوعـية (بـتنسيق مـن قـبل وزارة الـتربـية والـتعليم ووزارة الـتنمية البشـريـة) فـي تـعزيـز عـمل املـناصـرة. وبـتمويـل مـن صـندوق تـعليم املـجتمع املـدنـي، 
وبــيغ لــوتــري ونــوراد وبــالــتعاون مــع أكــشن أيــد، نــقوم حــالــيا بــإدارة املــشاريــع مــن خــالل املــشاركــة مــع املــجالــس املــدرســية لــلترويــج لــتوفــير الــتعليم الــنوعــي لــلفتيات وجــمع املــمارســات الــجيدة بــشأن 

استمرار بقاء الفتيات باملدارس.
hUp://ancefa.org/?Mozambique&lang=en /ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بالتحالف املوزمبيقي للتعليم للجميع

موزمبيق

تحسني  	السياسات  	التعليمية  	للفتيات

http://ancefa.org/?Mozambique&lang=en
http://ancefa.org/?Mozambique&lang=en


www.unesco.org/new/ الثاني/نوفمبر	• ااالجتماعع االرفيیع االمستوىى االخاصص لليیونسكو٬، العتمادد إإططارر االعمل االخاصص بالتعليیم 2030 (FFA)٬، بارريیس٬، فرنسا٬،  	03-04 تشرين  
fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/FFA-‐ENG-‐27Oct15.pdf

  https://en.unesco.org/events/general-conference-38th-session	 • االمؤتمر االعامم االـ 38 لليیونسكو٬، بارريیس٬، فرنسا٬،  	03-18 تشرين  	الثاني/نوفمبر  

	 • مؤتمر االقمة االعالمي لالبتكارر في االتعليیم (WISE)٬، االدووحة٬، قطر٬،  	03-05 تشرين  	الثاني/نوفمبر  

hUp://www.wise-‐qatar.org/2015-‐summit-‐educaHon-‐invest-‐impact	  	  

  www.campaignforeducation.org	 • ااجتماعع مجلس إإددااررةة االحملة االعالميیة للتعليیم للجميیع٬، بارريیس٬، فرنسا٬،  	5-06 تشرين  	الثاني/نوفمبر  

  www.ancefa.org/		الشبكة  	األفريقية  	للتعليم  	للجميع، االجمعيیة االعامة منتدىى االسيیاسة لعمومم أأفريیقيیا للتعليیم٬، ددااكارر٬، االسنغالل٬،  	10-12 تشرين  	الثاني/نوفمبر     •	  

  www.aspbae.org/		هھھھوتشي منهھ٬، فيیتنامم٬، 17-22 تشرين  	الثاني/نوفمبر    ،)٬BLDCالكبار ددووررةة االتأسيیسيیة لتطويیر االقيیاددةة (	 • رراابطة آآسيیا وواالمحيیط االهھاددئئ  	لتعليم  

	 • ااالجتماعع ااألوولل لراابطة آآسيیا وواالمحيیط االهھاددئئ  	لتعليم  	الكبار 2030 (APMED)٬، بانكوكك٬، تايیالند٬،  	25-27 تشرين  	الثاني/نوفمبر  

hUp://www.unescobkk.org/educaHon/educaHon-‐2030/	  	  

	أأمريیكا االالتيینيیة وومنطقة االبحر االكارريیبي CLADE /االفعاليیاتت ااإلقليیميیة:  	حواارر بيین االمجتمع االمدني وواالبرلمانيیيین.  	ووررشة عمل حولل ررصد االحق في االتعليیم؛  	ووندووةة حولل عوااقب   	   •	  
  http://www.campanaderechoeducacion.org/v2/ األول /دديیسمبر	االخصخصة في االتعليیم؛  	ساوو باوولو٬،  	االبرااززيیل٬،  	30 تشرين  	الثاني/نوفمبر  	- 4 كانون  

 • ااجتماعع مجلس إإددااررةة االحملة االعالميیة للتعليیم للجميیع٬، ددااكارر٬، االسنغالل٬،  	08-10 كانون  	األول /دديیسمبر 

 • فرقة عمل االمعلميین للتعليیم للجميیع: االمنتدىى االثامن لحواارر االسيیاسة٬، كاررااكاسس٬، فنزوويیال٬،  	14-17 كانون  	األول /دديیسمبر 

hUp://www.teachersforefa.unesco.org/v2/index.php/en/	  	  

 • صندووقق تعليیم االمجتمع االمدني/ آآسيیا وواالمحيیط االهھاددئئ /االمشاووررةة ااإلقليیميیة٬، بإددااررةة رراابطة آآسيیا وواالمحيیط االهھاددئئ  	لتعليم  	الكبار٬، سيیم رريیب٬، كمبودديیا٬، 09-11 كانون  	األول /دديیسمبر 

hUp://www.aspbae.org/	  

	فعاليات  	وأحداث  	تشرين  	الثاني/نوفمبر  	وكانون  

املصادر:

	جودة  	التعليم  
2015)		(الحملة  	العاملية  	للتعليم/  	بيان  	املوقف:  	صوت  	لجودة  	التعليم    http://campaignforeducation.org/docs/post2015/QUALITY_18MAY.pdf  

	تقرير  	سياسات  	حول  	الحاجة  	ملعلمني  	مدربني  	لتحقيق  	جودة  ،(2013)		كل  	طفل  	يحتاج  	ملعلم:  	سد  	الفجوة  	في  	املعلمني  	املدربني،  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	والدولية  	للتربية    
	التعليم  http://campaignforeducation.org/docs/reports/GCE%20ECNAT_A4_ARA.Screen.pdf	  

2013)	(الحق  	في  	التعلم:  	مشاركة  	املجتمع  	املحلي  	في  	تحسني  	التعلم،  	مؤسسة  	إنقاذ  	الطفل    
http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-‐10ae-‐432c-‐9bd0-‐df91d2eba74a%7D/THE_RIGHT_TO_LEARN.PDF	  

	.للمزيد  	عن  	حملة  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	حول  	املعلمني  	والتعليم  	النوعي  	هنا  
http://www.campaignforeducation.org/en/campaigns/teachers	  

املساواة  	والدمج  	في  	التعليم  
	تقرير  	األسبوع  	العمل  	العاملي  	حول  	التعليم  	الجامع  	لألطفال  	ذوي  	اإلعاقة  ،(2014)		املساواة  	في  	الحقوق،  	وتكافؤ  	الفرص،  	الحملة  	العاملية  	للتعليم    

http://www.campaignforeducation.org/docs/reports/Equal%20Right,%20Equal%20Opportunity_AR.pdf	    
		إحاطة  	السياسة  	حول  	أهمية  	التعليم  	باللغة  	األم  	ال  	سيما  	في  	السنوات  	األولى    ،2013		التعليم  	باللغة  	األم:  	دروس  	سياسة  	للجودة  	واإلدماج،  	الحملة  	العاملية  	للتعليم/      

http://www.campaignforeducation.org/docs/reports/Mother%20Tongue_AR.pdf	  
	تقرير  	السياسات  	بشأن  	الحق  	في  	التعليم  	للفتيات  ،(2011)	جعل  	التعليم  	حق  	للفتيات،  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	وريزلتس    

http://www.campaignforeducation.org/docs/reports/makeitright/MakeItRight_Report_Arabic_04.pdf	  
	التركيز  	على  	التحدي  	املتمثل  	في  	معالجة  	التفاوت  	املتزايد  	في  	العالم  (2014)	املساواة  	في  	التعليم:  	حان  	الوقت  	إلنهاء  	املغاالة  	في  	عدم  	املساواة،  	أوكسفام    

www.oxfam.org/en/campaigns/even-‐it-‐up	  
www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/cr-‐even-‐it-‐up-‐extreme-‐inequality-‐291014-‐en.pdf	  

	لقراءة  	املزيد  	عن  	حمالت  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	حول  	التعليم  	لألشخاص  	ذوي  	اإلعاقة  	هنا  
http://www.campaignforeducation.org/en/campaigns/education-‐and-‐disability	  

	التمويل  	في  	التعليم  
رصــد مــساعــدات الــتعليم (الحـملة الـعاملـية لـلتعليم، 2015)، تــقريــر أعــدتــه الحــملة الــعاملــية لــلتعليم وأعــضائــها فــي الــبلدان املــانــحة، يــشير إلــى أنــه وفــي حــني كــثف عــدد قــليل مــن املــانــحني مــن تــقديــم 

مساعدات كبيرة وذات نوعية جيدة، أهمل بعضها اآلخر تعهداتهم، مما أدى إلى عدم كفاية الدعم لألهداف التي اتفق عليها العالم كله منذ 15 عاما 
http://campaignforeducation.org/docs/reports/Education%20Aid%20Watch_2015_EN_WEB.pdf  

	إحاطة  	حول  	دور  	الشراكة  	العاملية  	للتعليم  	في  	تمويل  	التعليم  ،2014	 تمويل  	املستقبل:  	خطة  	عمل  	لتمويل  	الشراكة  	العاملية  	للتعليم،  	الحملة  	العاملية  	للتعليم/  
http://fund-‐the-‐future.org/files/FUND_THE_FUTURE_2014_AR.pdf	  

	إحاطة  	بشأن  	التمويل  	املحلي  	والعدالة  	الضريبية  	للتعليم،  	الستخدامها  	في  	أعمال  	مناصرة  	التحالفات  ،(2013)		فرض  	ضرائب  	على  	األعمال،  	الحملة  	العاملية  	للتعليم    	  
http://campaignforeducation.org/docs/reports/GCE_A%20TAXING%20BUSINESS_AR.pdf	  

	دليل  	امليزانية  	ملنظمات  	املجتمع  	املدني  	العاملة  	في  	مجال  	التعليم،  	صندوق  	الكومنولث  	للتعليم  (CEF،	  2008) 
http://www.campaignforeducation.org/docs/csef/CEF%20Budget%20Guide%20for%20CSOs.pdf	  

	دولة  50		رصد  	اإلنفاق  	الحكومي،  	موقع  	تديره  	الدولية  	لتمويل  	التنمية  	وأوكسفام  	يتضمن  	البيانات  	وتحليلها  	حول  	اإلنفاق  	الحكومي  	في  	أكثر  	من    
www.governmentspendingwatch.org/

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/FFA-ENG-27Oct15.pdf
https://en.unesco.org/events/general-conference-38th-session
http://www.wise-qatar.org/2015-summit-education-invest-impact
http://www.campaignforeducation.org
http://www.ancefa.org/
http://www.aspbae.org/
http://www.unescobkk.org/education/education-2030/
http://www.campanaderechoeducacion.org/v2/
http://www.teachersforefa.unesco.org/v2/index.php/en/
http://www.aspbae.org/
http://campaignforeducation.org/docs/post2015/QUALITY_18MAY.pdf
http://campaignforeducation.org/docs/reports/GCE%20ECNAT_A4_ARA.Screen.pdf
http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/THE_RIGHT_TO_LEARN.PDF
http://www.campaignforeducation.org/en/campaigns/teachers
http://www.campaignforeducation.org/docs/reports/Equal%20Right,%20Equal%20Opportunity_AR.pdf
http://www.campaignforeducation.org/docs/reports/Mother%20Tongue_AR.pdf
http://www.campaignforeducation.org/docs/reports/makeitright/MakeItRight_Report_Arabic_04.pdf
http://www.oxfam.org/en/campaigns/even-it-up
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/cr-even-it-up-extreme-inequality-291014-en.pdf
http://www.campaignforeducation.org/en/campaigns/education-and-disability
http://campaignforeducation.org/docs/reports/Education%20Aid%20Watch_2015_EN_WEB.pdf
http://fund-the-future.org/files/FUND_THE_FUTURE_2014_AR.pdf
http://campaignforeducation.org/docs/reports/GCE_A%20TAXING%20BUSINESS_AR.pdf
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http://campaignforeducation.org/docs/post2015/QUALITY_18MAY.pdf
http://campaignforeducation.org/docs/reports/GCE%20ECNAT_A4_ARA.Screen.pdf
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http://www.campaignforeducation.org/docs/reports/Equal%20Right,%20Equal%20Opportunity_AR.pdf
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http://www.campaignforeducation.org/docs/reports/makeitright/MakeItRight_Report_Arabic_04.pdf
http://www.oxfam.org/en/campaigns/even-it-up
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/cr-even-it-up-extreme-inequality-291014-en.pdf
http://www.campaignforeducation.org/en/campaigns/education-and-disability
http://campaignforeducation.org/docs/reports/Education%20Aid%20Watch_2015_EN_WEB.pdf
http://fund-the-future.org/files/FUND_THE_FUTURE_2014_AR.pdf
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http://www.campaignforeducation.org/docs/csef/CEF%20Budget%20Guide%20for%20CSOs.pdf
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http://www.campaignforeducation.org
http://www.ancefa.org/
http://www.aspbae.org/
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	:موارد  	الحملة  	العاملية  	للتعليم/  	قريبا  
2016		مطلع  	عام    –		أدوات  	التمويل  	الداخلي    

	  www.campaignforeducation.org/en/campaigns/education-‐financing		.لقراءة  	املزيد  	عن  	حمالت  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	حول  	تمويل  	التعليم  	هنا    

	الخصخصة  	في  	التعليم  

		مبادرة  	بحوث  	الخصخصة  	في  	التعليم  	ومشروع  	الحق  	في  	التعليم:  	موارد  	جديدة    ،)GIESCR(	املبادرة  	العاملية  	املعنية  	بالحقوق  	االقتصادية  	واالجتماعية  
	للمجتمع  	املدني  	/تحالفات  	التعليم:  	باستخدام  	أدوات  	حقوق  	اإلنسان  	ملعالجة  	اآلثار  	السلبية  	للخصخصة  	في  	التعليم  

		الجهات  	الخاصة  	في  	التعليم  	وحقوق  	اإلنسان:  	منهجية  	عملية  	ملعالجة  	اآلثار  	السلبية  	للخصخصة  	في  	مجال  	التعليم  	والحق  	في  	التعليم:     •	  

	  hUp://globaliniHaHve-‐escr.org/wp-‐content/uploads/2015/10/PrivaHsaHon-‐explainer-‐1-‐Methodology.pdf	  

		دراسات  	حالة  	عن:  	التقارير  	املوازية  	ملعالجة  	الخصخصة  	في  	التعليم:     •	  

	  hUp://globaliniHaHve-‐escr.org/wp-‐content/uploads/2015/10/PrivaHsaHon-‐explainer-‐2-‐Step-‐by-‐step-‐mechanisms.pdf	  	  

	  		كيفية  	استخدام  	آليات  	حقوق  	اإلنسان:     •	  

 hUp://globaliniHaHve-‐escr.org/wp-‐content/uploads/2015/10/PrivaHsaHon-‐explainer-‐3-‐Case-‐Studies.pdf	  

كسب أو استنزاف: فهم الشراكات بني القطاعني العام والخاص في التعليم (2013)، مبادرة رابطة آلسيا واملحيط الهادئ لتعليم الكبار بشأن الشراكة بيم 
.PPP /القطاعني العام والخاص في مجال التعليم

hUp://www.periglobal.org/sites/periglobal.org/files/Gain%20or%20Drain%20Understanding%20Public%20Private%20Partnerships%20in
  %20EducaHon.pdf

قريبا:
الربح للقطاع الخاص، والخسارة للشعوب، تقرير الحملة العاملية للتعليم والشركاء حول نتائج الخصخصة في التعليم - 2015 

	:موارد  	الحملة  	العاملية  	للتعليم/  	قريبا  
	تموز/يوليو  /		حزيران/يونيو    –		الربح  	الخ  	الربح  	الخاص،  	خسارة  	للعامة،  	تقرير  	صادر  	عن  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	والشركاء  	حول  	عواقب  	الخصخصة  	في  	التعليم    

أجندة التعليم 2030 
	في  	باريس،  	فرنسا  ،2015		تشرين  	الثاني/نوفمبر    4		والذي  	اعتمد  	في  	االجتماع  	الخاص  	رفيع  	املستوى  	لليونسكو،    ،2030		.إطار  	العمل  	الخاص  	بالتعليم    

www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/FFA-‐ENG-‐27Oct15.pdf	  	  
2015		الحملة  	العاملية  	للتعليم    ،2016‐-2030		حان  	الوقت  	للحصول  	على  	الحق  	في  	التعليم:  	دروس  	من  	التعليم  	للجميع  	واألهداف  	اإلنمائية  	لأللفية  	للتعليم    

	  http://www.campaignforeducation.org/docs/post2015/EFA_REPORT_AR_FINAL.pdf	  	  
	الفرنسية،  (2015)		أدوات  	الحملة،  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	للجميع،  	الدولية  	للتربية  	واملجلس  	العاملي  	لتعليم  	الكبار    -‐	  2030-‐2000		أسبوع  	العمل  	العاملي:  	صوت  	للتعليم:  	الحق  	في  	التعليم    

	واألسبانية،  	والبرتغالية،  	والعربية  

http://campaignforeducation.org/docs/actionweek/2015/AR/VoteforEducation%20Toolkit_AR.pdf	  
	:لقراءة  	حول  	ما  	فعاليات  	التحالفات  	خالل  	أسبوع  	العمل  	العاملي  	  http://actionweek.campaignforeducation.org/en/around-‐the-‐world	  

2015		:ملزيد  	من  	املعلومات  	حول  	مواقف  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	للجميع،  	الخلفية،  	وتحديثات  	بشأن  	ما  	بعد    

http://campaignforeducation.org/en/campaigns/education-‐post-‐2015	  

	التعليم في حاالت الطوارئ والنزاعات  
	SAFE (2015) /الحملة العاملية للتعليم/ بيان املوقف: التصويت للتعليم اآلمن  http://campaignforeducation.org/docs/post2015/

SAFE_EDUCATION_18MAY.pdf	  
	موقع  	املوارد  	لنشطاء  	التعليم  	تديره  	الدولية  	للتربية:  	التعليم  	في  	األزما  http://www.educationincrisis.net/	  

	واملبادئ  	التوجيهية  	لحماية  	املدارس  	والجامعات  	من  	االستخدام  	العسكري  ،2015		دولة  	في  	مؤتمر  	أوسلو،  	أيار/مايو    37		حماية  	التعليم  	من  	االعتداء:  	إعالن  	املدارس  	اآلمنة،  	وقعته    
hUp://www.protecHngeducaHon.org/sites/default/files/documents/safe_schools_declaraHon_-‐_arabic-‐final.pdf	  

		.أثناء  	النزاعات  	املسلحة،  	الذي  	وضعه  	التحالف  	العاملي  	لحماية  	التعليم  	من  	الهجوم،  	بقيادة  	الحكومات  	النرويجية  	واألرجنتينية    
hUp://protecHngeducaHon.org/sites/default/files/documents/guidelines_ar.pdf	  

 مشاركة  	املجتمع  	املدني
	 .القيادة والتنظيم والعمل - دليل ورشة عمل تدريبية عقدتها الحملة العاملية للتعليم في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، نيسان/أبريل عام 2015  

http://campaignforeducation.org/docs/csef/Organising%20Training%20Manual_GCE%20Workshop,%20Johannesburg,%202015_WEB.docx	  	  
2014)	(مسائل  	التخطيط  	في  	التعليم،  	الحملة  	العاملية  	للتعليم    

http://www.campaignforeducation.org/docs/csef/Planning%20Matters%20in%20Education_AR_.pdf	  
2007)	(قيادة  	الحافلة:  	رحلة  	التحالفات  	الوطنية  	للتعليم،  	صندوق  	تعليم  	الكومنولث    

http://www.campaignforeducation.org/docs/csef/CEFEN%20Driving%20the%20Bus.pdf	  
2012)	(أدوات  	املناصرة  	التشاركية،  	منظمة  	الخدمة  	التطوعية  	الخارجية    

http://www.intrac.org/data/files/resources/674/Participatory-‐Advocacy-‐A-‐toolkit-‐for-‐VSO-‐staff-‐volunteers-‐and-‐partners.pdf	  
	تعليم  	الشباب  	أدوات  	املناصرة،  	منظمة  Plan		املوارد  	للشباب  	ليصبحوا  	دعاة  	لحقهم  	في  	التعليم    ،(2014)		الدولية    

http://plan-‐international.org/girls/reports-‐and-‐publications/youth-‐advocacy-‐toolkit-‐the-‐education-‐we-‐want.php	  

:املصادر

http://www.campaignforeducation.org/en/campaigns/education-financing
http://campaignforeducation.org/docs/privatisation/OSF_privatisation_methodology_1.pdf
http://campaignforeducation.org/docs/privatisation/OSF%20Case%20Studies_Parallel%20Reporting_3.pdf
http://globalinitiative-escr.org/wp-content/uploads/2015/10/Privatisation-explainer-3-Case-Studies.pdf
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http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/FFA-ENG-27Oct15.pdf
http://www.campaignforeducation.org/docs/post2015/EFA_REPORT_AR_FINAL.pdf
http://campaignforeducation.org/docs/actionweek/2015/AR/VoteforEducation%20Toolkit_AR.pdf
http://actionweek.campaignforeducation.org/en/around-the-world
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http://www.campaignforeducation.org/docs/csef/Planning%20Matters%20in%20Education_AR_.pdf
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املواد  	التعليمية  	لصندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني:  
2015		مشاركة  	املواطنني  	والحق  	في  	التعليم،  	تحديث  	الكتيب  	املعلومات  	والنتائج  	لصندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني،  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	للجميع  	حزيران/يونيو    http://

campaignforeducation.org/docs/csef/CSEF%20GEN%20LEAFLET%20MAY%202015%20RGB.pdf	  	  
2014	(صندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني/  	نشرة  	النتائج،  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	(كانون  	األول/ديسمبر    

http://www.campaignforeducation.org/docs/csef/CSEF%20results%20leaflet_dec14_FINAL_EN.pdf	  

2014)	(ملصق  	صندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني  	مع  	أمثلة  	املمارسات  	الجيدة،  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	حزيران/يونيو    
http://www.campaignforeducation.org/docs/csef/GCE%20MAP%20A2_AR_WEB.pdf	  

2014	(صندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني/  	تقرير  	النتائج،  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	(حزيران/يونيو    
http://www.campaignforeducation.org/docs/csef/CSEF%20PROGRESS%20REPORT%20JUNE%202014.pdf	  

2014	(كتيب  	معلومات  	صندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني،  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	(تحديث  	حزيران/يونيو    
http://www.campaignforeducation.org/docs/csef/reports/CSEF%20GEN%20LEAFLET%20JUNE%202014_AR.pdf	  

2014	(مناصرة  	املجتمع  	املدني:  	املمارسات  	الجيدة  	ودراسات  	الحالة  	من  	أفريقيا.  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	(تحديث  	حزيران/يونيو    
http://www.campaignforeducation.org/docs/csef/reports/CSEF%20CASE%20STUDY%20LEAFLET_AFRICA_JUNE2014_AR.pdf	  

	/مناصرة  	املجتمع  	املدني  	من  	أجل  	الحق  	في  	التعليم:  	القصص  	والدروس  	املستفادة  	من  	أمريكا  	الالتينية  	ومنطقة  	البحر  	الكاريبي،  	حملة  	أمريكيا  	الالتينية  	للحق  	في  	التعليم  CLADE		تحديث)    
2013)  

http://www.campaignforeducation.org/docs/csef/CLADE%20Lessons%20Learned%20-‐%20Casos%20EPDF%20Final_INGLES_baixa.pdf	  
	/قوة  	اإلقناع:  	قصص  	من  	تحالفات  	التعليم  	في  	آسيا  	واملحيط  	الهادئ،  	رابطة  	آسيا  	وجنوب  	املحيط  	الهادي  	للتعليم  	األساسي  	وتعليم  	الكبار  ASPBAE.	  (2012)  

http://www.aspbae.org/sites/default/files/pdf/ASPBAECompendiumFINAL.pdf	  
2012)		(فيلم  	صندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني،  	الحملة  	العاملية  	للتعليم    

https://www.youtube.com/watch?v=qLzDmGZNGvM	  

	مدونة  	صندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني:  
	  :2015	"اآلثار  	اإليجابية  	لتعبئة  	املجتمع  	املدني  	في  	كينيا"،  	نشر  	على  	موقع  	مدونة  	الشراكة  	العاملية  	للتعليم  	في  	تموز/يونيو  

	  	  www.globalpartnership.org/blog/he-‐posiHve-‐impacts-‐mobilizing-‐civil-‐society-‐kenya
	  :2015	''تأثير  	املجتمع  	املدني  	على  	سياسة  	التعليم  	في  	بنغالديش''،  	نشر  	على  	موقع  	مدونة  	الشراكة  	العاملية  	للتعليم  	في  	آب/أغسطس  

http://www.globalpartnership.org/blog/how-‐civil-‐society-‐influences-‐education-‐policy-‐bangladesh	  
	  	  :2015		نشر  	على  	موقع  	مدونة  	الحملة  	العاملية  	للتعليم،  	أيلول/سبتمبر    ،''		إشراك  	املواطنني  	في  	مراجعة  	خطة  	قطاع  	التعليم  	في  	جمهورية  	الكونغو  	الديمقراطية    ''

http://blog.campaignforeducation.org/engaging-‐citizens-‐in-‐education-‐sector-‐plan-‐review-‐in-‐drc/	  
	  :2015		نشر  	على  	موقع  	مدونة  	الشراكة  	العاملية  	للتعليم،  	تشرين  	األول/أكتوبر    ،''	  2030		من  	نيبال  	إلى  	نيجيريا:  	صياغة  	أجندة  	التعليم    ''

http://www.globalpartnership.org/blog/nepal-‐nigeria-‐shaping-‐2030-‐education-‐agenda	  

موارد التحالف التي أنتجت من خالل برنامج صندوق تعليم املجتمع املدني 2015-2013:
	من  	خالل  	دعم  	صندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني  	أنتجت  	التحالفات  	عددا  	من  	املنشورات  	واملواد  	واألدوات،  	وبحوث  	الرصد  	وتتبع  	والدراسات  	والتحليل  	الستخدامها  	في  	املناصرة  	وعمل  

	السياسة.  	وقد  	غطت  	هذه  	النشاطات  	مجموعة  	من  	مجاالت  	التركيز  	املواضيعية،  	اعتمادا  	على  	أولويات  	كل  	تحالف.  	توفر  	الروابط  	أدناه  	جداول  	ملوارد  	التحالفات،  	مع  	التركيز  	على  	أ)  	املطبوعات  
	واألدوات،  	وب)  	البحوث  	والرصد  	والتحليل.  	وتحتوي  	الجداول  	على  	معلومات  	حول  	موارد  	محددة،  	بما  	في  	ذلك  	العنوان،  	ووصف  	موجز  	ومجال  	التركيز  	والفئة  	(أي  	فيما  	إذا  	كانت  	إخبارية،  	أدوات،  

	تحليل  	امليزانية  	وغيرها)،  	واللغة.  	يمكنكم  	الوصول  	إلى  	املوارد  	هنا:  
	  	  	  		أدوات    /		املنشورات     •	  

hUp://www.campaignforeducaHon.org/docs/csef/CoaliHons%20PublicaHons%20and%20Tools_April%202013%20-‐%20June
	  	  %202015.pdf

		تحليل    /		رصد    /		بحث     •	  
hUp://www.campaignforeducaHon.org/docs/csef/CoaliHons%20Research%20Monitoring%20and%20Analysis%20Exercises_April

	  	  %202013%20to%20June%202015.pdf
	يمكن  	للتحالفات  	التي  	ترغب  	في  	الحصول  	على  	أي  	من  	هذه  	املوارد  	االتصال  	بـ  	الحملة  	العاملية  	للتعليم:  

	  	  kjersH@campaignforeducaHon.org	  
	أو  	لويز  

	  louise@campaignforeducaHon.org	  
		هنا    (2015	ويمكن  	تحميل  	التقرير  	النصف  	سنوي  	لصندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني  	(من  	كانون  	الثاني/يناير  	إلى  	حزيران/يونيو  

	تقرير  	مرحلي  
	  	  hUp://campaignforeducaHon.org/docs/csef/CSEF%206th%20PROGRESS%20REPORT%202015%20-‐%2004%2009%2015.pdf

	النشرات  	اإلخبارية  	لصندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني  	هنا  

 hUp://campaignforeducaHon.org/en/component/content/arHcle?id=25
لقراءة املزيد عن صندوق تعليم املجتمع املدني هنا 

  www.campaignforeducaHon.org/en/building-‐the-‐movement/civil-‐society-‐educaHon-‐fund
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About	  the	  Global	  Campaign	  for	  EducaHon	  
The	  Global	  Campaign	  for	  EducaHon	  is	  a	  civil	  society	  coaliHon	  that	  calls	  on	  governments	  to	  deliver	  the	  right	  of	  everyone	  to	  a	  
free,	  quality,	  public	  educaHon.	  OperaHng	  in	  90	  countries	  and	  dozens	  more	  across	  our	  regional	  and	  internaHonal	  networks,	  
GCE	  members	  include	  grassroots	  organisaHons,	  teachers’	  unions,	  child	  rights	  groups	  and	  internaHonal	  NGOs.	  	  	  

www.campaignforeducaHon.org	  

	موارد  	أخرى  	حديثة  	ومثيرة  	لالهتمام  
	الحق  	في  	مشروع  	التعليم:  	موقع  	ومدونة.  	ولالشتراك  	في  	النشرات  	اإللكترونية  	هنا  

hUp://www.right-‐to-‐educaHon.org/	  
hUp://www.right-‐to-‐educaHon.org/blogs	  
www.right-‐to-‐educaHon.org/node/157	  

	أدوات  	االتصال  	واملناقشة  	للحملة  	العاملية  	للتعليم  	للجميع  
	:هناك  	العديد  	من  	اآلليات  	واألدوات  	للبقاء  	على  	علم  	وتبادل  	التعلم  	والدخول  	في  	حوار  	مع  	التحالفات  	والشركاء  	التعليميني  	اآلخرين،  	على  	سبيل  	املثال  

	منتدى  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	للجميع  	  
	قائمة  	املجتمع  	املدني  	بشأن  	مسائل  	الشراكة  	العاملية  	للتعليم  

	صفحة  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	للجميع  	على  	الفيسبوك  
www.facebook.com/campaignforeducation?fref=ts	  	  

	وتويتر  )globaleducation(	  
	:ملزيد  	من  	املعلومات  	حول  	املوارد،  	والقوائم  	واملنتديات  	أعاله،  	أو  	لتبادل  	املواد  	من  	خالل  	نشرة  	صندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني،  	يرجى  	االتصال  	بـ  	جان  	بول  

	  kjersti@campaignforeducation.org	  	  
	مزيد  	من  	املوارد  	من  	خالل  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	والشركاء،  	موقع  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  
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