
مشاركة المواطنين والحق في 
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CSEF صندوق تعليم المجتمع المدني
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الحق  هذا  بضمان  الحكومات  وتلتزم  األساسية  اإلنسان  من حقوق  حقا  التعليم  يعد 
للجميع مسؤولية كبيرة تتطلب  المجاني والنوعي  التعليم  لجميع مواطنيها، فضمان 
الفاعلة  الجهات  واسع من  يتوفر طيف  الحظ،  وااللتزام. ولحسن  السياسية  اإلرادة 
المجتمع  ويمثل  التعليم،  خدمة  تقديم  في  تشارك  أن  وينبغي  يمكن  التي  البلد  داخل 
المدني واحد من هؤالء الشركاء، حيث يمكنه أن يلعب دورا حاسما في استقطاب 

األصوات معا تحت منصات مشتركة للدفاع عن قضية التعليم.

المجتمع المدني كمحفز في حكم التعليم 

ومن خالل هذه المنابر، يمكن للمجتمع المدني توفير أدلة ومدخالت لتخطيط القطاع 
زيادة  وتشجيع  المحلي،  المستوى  على  الحالية  والممارسات  السياسات  ورصد 
إلى  األموال  تصل  وأن  التعليم  ميزانيات  تنفق  أن  وضمان  التعليم،  على  اإلنفاق 
األهداف المقصودة. وعن طريق تجميع المنظمات غير الحكومية ونقابات المعلمين 
ومجموعات اآلباء والمنظمات المجتمعية والحركات االجتماعية في تحالفات، يمكن 
للمجتمع المدني تقديم مساهمات هامة على أساس المعرفة والحصول على المعلومات 

على أرض الواقع. 

ذا  شريكا  ليصبح  المدني  للمجتمع  الطريق  المدني  المجتمع  تعليم  صندوق  مهد 
مصداقية ومؤثرا في حوار قطاع التعليم من خالل عمله مع تحالفات التعليم الوطنية 

التي تمثل منظمات المجتمع المدني المحلية داخل بلد ما.

أهداف  تحقيق  أن  مفهوم  أساس  على  المدني  المجتمع  تعليم  صندوق  تأسس  وقد 
التعليم يتطلب مشاركة قاعدة عريضة من المواطنين، وأن هذه المشاركة تعتمد على 
تشكيالت المجتمع المدني الفعالة والمنسقة لتسهيل المشاركة، وبالتالي فإن البرنامج 
يركز دعمه على هياكل المجتمع المدني الوطنية، ذات األجندات واألهداف مدفوعة 

بدوافع وطنية، والتي تستجيب للسياقات المحلية وأولويات المواطن.

العمل مع واحد من  يكمن مبدأ  المدني  المجتمع  تعليم  نموذج صندوق  ومن صميم 
تحالفات التعليم الوطنية في كل بلد: الهدف هو بالتالي دعم إشراك مجموعة واسعة 
وممثلة لمنظمات المجتمع المدني في تسيير النشاط المنسق. وهذا من شأنه أن يقوي 
تأثير المشاركة ويضمن تمثيل أفضل لألصوات المتنوعة على حد سواء. ويشجع 
الهياكل  والعمل من خالل  لتطوير  التحالفات  وبقوة  المدني  المجتمع  تعليم  صندوق 

محلية لزيادة انتشارها ونفوذها.

دعم وتمثل المجتمع المدني 
خلفية برنامج صندوق تعليم المجتمع المدني

تم إطالق البرنامج من قبل الحملة العالمية للتعليم عام 2009 لدعم العمل األساسي 
للتحالفات الوطنية للتعليم، بحيث يمكن إشراك المجتمع المدني بشكل كامل مع وتتبع 
التقدم المحرز لدى الحكومات الوطنية والمجموعات المانحة في العمل نحو تحقيق 
من  متنوعة  مجموعة  من  مالي  دعم  على  أن حصل  وبعد  للجميع.  التعليم  أهداف 
والوكالة   AusAid الدولية  للتنمية  األسترالية  الوكالة  فيها  بما  التمويل،  مصادر 
التعليم  أثبت صندوق  للتعليم  العالمية  والشراكة   AECID الدولي  للتعاون  األسبانية 
الدوليين  المانحين  ومجتمع  للتعليم  العالمية  الشراكة  تثمين  كيفية  المدني  للمجتمع 

للمجتمع المدني باعتباره حجر الزاوية في عمليات قطاع التعليم.

فمن خالل تمويل الشراكة العالمية للتعليم واإلشراف من قبل منظمة اليونسكو، يقدم 
صندوق تعليم المجتمع المدني الدعم لـ49 تحالفا من تحالفات التعليم المجتمع المدني 
األوسط  والشرق  الالتينية  وأمريكا  الهادئ  والمحيط  وآسيا  أفريقيا  أنحاء  في جميع 
وأوروبا الشرقية، والمزيد من الخطط التوسعية. وتلعب هذه التحالفات دورا نشطا 
المانحة، والعمل من  الحكومات والجهات  الحمالت والمناصرة واالنخراط مع  في 

أجل توفير التعليم النوعي لجميع المواطنين، بمن فيهم المستبعدين والضعفاء.



يعمل صندوق التعليم للمجتمع المدني لتحقيق األهداف التالية:

1.  المشاركة السياسة:
تعزيز وإبراز مشاركة المجتمع المدني في عمليات السياسات الرسمية قطاع 

التعليم والمراجعة والمشاركة مع واضعي السياسات والبرلمانيين.

2.  التوعية العامة وبناء التحالفات:
للوصول  الشعبية  القدرات  بتعزيز  وبنشاط  الوطنية  التعليم  تحالفات  تقوم 
والمعرفة  الوعي  بناء  خالل  من  التعليم،  قطاع  مناقشات  في  والمشاركة 

والمهارات، وفرص االنفتاح على المشاركة.

3.  البحوث النوعية والرصد والتحليل:
الوطنية  بفعالية في الخطط الحكومية  المدني  المجتمع  تسهم بحوث وتحليالت 
والسياسات والتمويل والممارسات التي تحقق أفضل الحق في التعليم النوعي 

للجميع واألهداف الستة للتعليم للجميع.

4.  التعلم عبر البالد وشبكات التغيير:
مشاركة  وتأثير  نوعية   CSEF المدني  المجتمع  تعليم  صندوق  مشروع  يبني 
التعاون  وتعزيز  الشراكة  تعزيز  من خالل  التعليم  قطاع  في  المدني  المجتمع 

بين بلدان الجنوب وتقاسم التعلم وتسهيل عمليات تأثير على السياسة العالمية.

ويتم تنسيق برنامج صندوق تعليم المجتمع المدني من خالل الوكاالت اإلقليمية التي تقدم الدعم البرنامجي للتحالفات: حملة 
شبكة أفريقيا للتعليم للجميع ANCEFA في أفريقيا، وحملة أمريكا الالتينية من أجل الحق في التعليم /CLADE في 

أمريكا الالتينية، ورابطة جنوب آسيا المحيط الهادئ للتعليم األساسي وتعليم الكبار ASPBAE والتحالف العربي للتعليم 
للجميع ACEA لمنطقة الشرق األوسط وأوروبا الشرقية.

تأسس عام 2009 كشبكة مستقلة غير ربحية تضم تحالفات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية 
ونقابات المعلمين والجمعيات العاملة لضمان إعمال الحق في التعليم وأهداف التعليم للجميع في الدول العربية. وفي صندوق تعليم 

المجتمع المدني يلعب التحالف العربي للتعليم للجميع ACEA دور األمانة اإلقليمية للتحالفات في الشرق األوسط وأوربا الشرقية.
www.arabcampaignforeducation.org

 ACEA التحالف العربي للتعليم للجميع

تأسست حملة شبكة أفريقيا للتعليم للجميع ANCEFA في شهر أيار/مايو 2000 في أعقاب اعتراف المجتمع المدني األفريقي 
بغياب اإلعداد للمساهمة بفعالية وبشكل منظم في عملية التعليم للجميع)EFA( وتتضمن رؤيتها ورسالتها مكافحة األمية من خالل 

التأثير اإليجابي على السياسات والممارسات التعليمية على المستويين الوطني والدولي. واليوم تعمل حملة شبكة أفريقيا للتعليم 
 للجميع ANCEFA في 34 بلدا أفريقيا من خالل تحالفات وطنية تعمل في مجال التعليم وحقوق اإلنسان بشكل عام.

www.ancefa.org

ANCEFA حملة شبكة أفريقيا للتعليم للجميع

تأسست رابطة جنوب آسيا المحيط الهادئ للتعليم األساسي وتعليم الكبار ASPBAEعام 1964 وتسعى جاهدة لتعزيز حركة 
آسيا والمحيط الهادئ لدعم المجتمع المحلي والمنظمات الشعبية وتحالفات التعليم الوطنية ونقابات المعلمين وشبكات الحمالت 
والجماعات ومؤسسات المجتمع المدني األخرى في مساءلة الحكومات ومجتمع المانحين الدوليين من حيث في التزاماتها نحو 

www.aspbae.org .تلبية أهداف التعليم

ASPBAE رابطة جنوب آسيا المحيط الهادئ للتعليم األساسي وتعليم الكبار

وهي عبارة عن شبكة من منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الدفاع وتعزيز الحق في التعليم المجاني العام للجميع 
 باعتبارها مسؤولية الدولة، استنادا إلى مبادئ توافر واإلمكانية والقبول والقدرة على التكيف والمساءلة. 

www.campanaderechoeducacion.org

CLADE حملة أمريكا الالتينية من أجل الحق في التعليم

وهناك أربع وكاالت إدارة مالية مسؤولة عن إدارة الصندوق وبناء قدراته التقنية: أوكسفام في غرب أفريقيا، أكشن أيد 
في األمريكتين والدولية للتربية والدولية في آسيا والمحيط الهادئ والحملة العالمية للتعليم.



بنين: بعد سنوات من المناصرة تم تأمين زيادة كبيرة في ميزانية التعليم- من 
19 ٪ إلى 30 ٪ )2012(.

بوركينا فاسو: وزارة التربية والتعليم توافق على المشاركة الرسمية للمجتمع 
المدني في تخطيط خطط عمل التعليم وعمليات الميزانية.

كمبوديا: باستخدام البحوث على المعلمين والمناصرة لزيادة الرواتب تم تشجيع 
الحكومة على االلتزام بزيادة رواتب المعلمين بنسبة 20 ٪ سنويا.

جيبوتي: تقدم في مجال تدريب المعلمين وتطبيق السياسات اثناء.

عن  يقل  ال  ما  بتخصيص  الرئيس  من  التزام  تأمين  الدومينيكان:  جمهورية 
4 ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي للتعليم، والعمل مع منظمات المجتمع المدني 

للضغط من أجل التنفيذ الفوري.

المشاركة  المبكرة من خالل  الطفولة  تغيير في سياسة رعاية وتعليم  إثيوبيا: 
المباشرة من شبكة التعليم األساسي – إثيوبيا.

غامبيا: إلغاء الرسوم المدرسية.

الدراسية  والمناهج  الرئيسية  السياسات  وثائق  في  /مداخلة  مراجعة  ليبيريا: 
المعلمين وزيادة ميزانية  إلى زيادة رواتب  التعليم، مما أدى  الوطنية وقانون 

التعليم من 13-9 ٪.

العمل ضد اختالس  للتعليم من خالل  الشفافية والحكم أفضل  ماالوي: تعزيز 
األموال المخصصة للتعليم.

باكستان: تعاقد تحالف التعليم للجميع PCE مع شركة محاماة مرموقة للتقاضي 
في أربع محاكم إقليمية عليا وحث السلطات على إعمال الحق الدستوري حول 

مجانية التعليم.

الحكومة  التأييد على  الطويل وكسب  المدى  الحمالت على  أثرت  سيراليون: 
إلى   2011 عام   ٪ 11.3 أي من  تقريبا،   ٪ 100 بنسبة  التعليم  ميزانية  لزيادة 

20 ٪ عام 2012.

العاشرة  سن  حتى  المجاني  التعليم  بتوفير  السياسي  التحليل  أوصى  فانواتو: 
خالل  التوصية  هذه  وقدمت  األطفال،  رياض  معلمات  بدور  واالعتراف 
السياسية  األحزاب  أحد  قبل  من  كسياسة  اعتمادها  وتم  الوطنية،  االنتخابات 

المشاركة في تشكيل الحكومة االئتالفية )2012(.

برامج  تعزيز  على  والتدريب  التعليم  وزارة  مع  استباقي  بشكل  تعمل  فيتنام: 
التعليم غير النظامي من خالل تقديم توصيات ومؤشرات ملموسة للرصد، مما 

أدى إلى تبني سياسات جديدة.

زامبيا: ضمان إدخال إطار السياسة بشأن تدريب المعلمين.

المزيد من األمثلة لتأثير المجتمع المدني

إنجازات صندوق تعليم المجتمع المدني/CSEF  منذ عام 2009: لمحة

هايتي
جمهورية 
الدومينيكان

بوليفيا

نيكاراغوا

منغوليا

الباكستان

الهند

إثيوبيا

كينيا 

الرأس األخضر

موريتانيا
مالي

النيجر
نيجيريا

الكاميرون

أنغوال

جمهورية الكونغو 
الديمقراطية

أوغندا

تنزانيا

سيراليون
ليبيريا

السنغال

غامبيا 
غينيا بيساو 

بوركينا فاسو

توغو
بنين

غانا

زامبيا
زيمبابوي

موزمبيق

بوروندي

ماالوي

ليسوتو

نيبال
بنغالديش

سريالنكا
كمبوديا

فيتنام

إندونيسيا بابوا غينيا الجديدة

جزر سليمان

فانواتو

تيمور الشرقية

جيبوتي

رواندا

كوت ديفوار

هندوراس

الصومال

السودان

اليمن

ألبانيا

ميانمار

أفغانستان

مولدوفا

جورجيا

األرجنتين

البرازيل

شيلي فورو

كولومبيا

كوستاريكا

االكوادور

غواتيماال

المكسيك

البيرو

باراغواي

بوليفيا :
تم تضمين توصيات 

المجتمع المدني للحملة 
البوليفية للتعليم للجميع 

CBDE حول حقوق المرأة 
والفئات المستبعدة في قانون 

التعليم الجديد )2010(.

باكستان :
تعاقد تحالف التعليم للجميع PCE مع شركة محاماة مرموقة 
للتقاضي في أربع محاكم إقليمية عليا وحث السلطات على 

إعمال الحق الدستوري حول مجانية التعليم )2012(.

بنين :
بعد سنوات من المناصرة اسهم تحالف 

CBO- /المنظمات التعليمية في بنين
EPT في تأمين زيادة كبيرة في ميزانية 

التعليم- من 19٪ إلى ٪30 )2012(.

ماالوي :
 CSECتحالف المجتمع المدني للتعليم
عمليات تعقب للميزانيات كشف jعن 

تناقضات في تقديم الخدمات على مستوى 
المنطقة وعملت على تشجيع الحكومة على 

اتخاذ إجراءات عالجية لذلك )2013(.

السنغال :
ساهمت الضغوط التي مارستها تنسيقية 

منظمات الدفاع عن الحق في التعليم العام 
والنوعي COSYDEP في إلغاء اآلليات 

التمييزية في تعيين المعلمين )2011(.

اليمن :
قام التحالف اليمني للتعليم للجميع YCEA بحشد دعم 

األئمة وشيوخ القبائل كدعاة لحقوق المعلمين وتعزيز 
الوعي في المجتمعات المحلية )2013(.

جزر سليمان:
نفذ تحالف التعليم 

COESI بإجراء بحوث 
بالتعاون مع الحكومة 
لوضع سياسة جديدة 

لمحو األمية )2012(.

كمبوديا :
بإستخدام بحوثها الخاصة، 

طالبت شراكة المنظمات غير 
 NEP /الحكومية للتعليم للجميع

بتحسين ظروف المعلمين، 
وتشجيع الحكومة على االلتزام 

بزيادة رواتب المعلمين بنسبة 
٪20 سنويا )2012(.



التحالفات الممولة من صندوق تعليم المجتمع المدني

جمهورية 
الدومينيكان

بوليفيا

نيكاراغوا

منغوليا

الباكستان

الهند

إثيوبيا

كينيا 

مالي
النيجر

نيجيريا

الكاميرون
أوغنداجمهورية الكونغو الديمقراطية

سيراليون
ليبيريا

بوركينا 
فاسو

توغو
بنين

غانا
كوت ديفوار

زامبيا

بوروندي

ماالوي

نيبال
بنغالديش

سريالنكا

كمبوديا

فيتنام

إندونيسيا
جزر سليمان

بابوا غينيا الجديدة

فانواتو
تيمور الشرقية

رواندا

هندوراس

الصومال

السودان

اليمن

ألبانيا

ميانمار

أفغانستان

مولدوفا

جورجيا

البرازيل

شيلي فورو

كولومبيا

كوستاريكا

االكوادور

غواتيماال

المكسيك

البيرو

باراغواي

األرجنتين ممولة من قبل الشراكة العالمية للتعليم

ايالح ةلوممال

ةيريضحتال ةلحرمال

اقبسم ةلومم

ايالح ةلومم

هايتي موريتانيا

الرأس األخضرغامبيا 
غينيا بيساو 

السنغال

ليسوتو

موزمبيق
زيمبابوي

أنغوال

تنزانيا

جيبوتي

تزايد رقعة انتشار المجتمع المدني 
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من

منظمة عام 2009
1129

لـ

منظمة عام 2014
3948

    

بيانات صندوق تعليم المجتمع المدني 2009-2014

من خالل صندوق 
تعليم المجتمع المدني 

تزايدت عضوية 
التحالفات بشكل كبير

منذ عام 2009 دعم 
صندوق تعليم المجتمع 

المدني تطوير 14 تحالف 
وطني جديد للتعليم.

تزايدت التحالفات 
المعترف بها من قبل 

مجموعات التعليم المحلية 
أو مجموعات العمل الفنية 


