أن تصبح عضوا في الحملة العالمية للتعليم

حول الحملة العالمية للتعليم

ما هي الحملة العالمية للتعليم؟
الحملة العالمية للتعليم هي حركة للمجتمع المدني تهدف إلى إنهاء أزمة التعليم العالمية .فمعا نستطيع مساءلة الحكومات إزاء الوعود
التي قطعتها مررااا تتكررااا لتروفير التعلريم للجميرع .تمهمرة الحملرة العالميرة للتعلريم هري ضرما أ تعمر الحكومرات منر اآل علرى
تحقيق حق ك فرد في التمتع بالتعليم العام تالنوعي تالمجاني .تمن تأسيسها عام  ،9111اتحد أكثر من  06مليو شخص للمطالبرة
بتوفير التعليم للجميع .تانضمت منظمات المجتمع المدني تنقابرات المعلمرين تالنشرطاء فري مجراق حقروط الطور  ،تالمعلمرين تأتليراء
األموا تالطالب معا للمطالبة بتعميم التعليم الشام .

لماذا التعليم؟
التعليم حق أساسي من حقوط اإلنسا  ،تمع ذلر ،،بقري  85مليرو فور فري سرن المداسرة ائبتدا يرة ت 06مليرو فور ر رر فري سرن
المداسة اإلعدادية ااج المداسة ،كما ئ زاق  159من الكباا غير قاداين على القراءة تالكتابرة .تغالبيرة هرءئء األفوراق تالكبراا
هم من اإلناث .تليس التعليم حقا أساسيا فقط ،ب يعد أيضا حاسما لمعالجة الوقرر العرالمي ،تتحسرين ال،رحة ،تتقرش انتشراا فيررت
نقص المناعة البشرية تاإليدز تتمكين النا من لعب دتا نشط تكام في مجتمعاتهم.

أين نحن اآل ؟
نمت الحملة العالمية للتعليم من سنة إلى أ رى .تهناك اآل تحالوات للتعلريم فري أكثرر مرن  16بلردا .تقرد شرهد أسربول العمر العرالمي
السررنول للحملررة العالميررة للتعلرريم ترردفق الماليررين مررن جميررع أنحرراء العررالم معررا ئتخرراذ إجررراء بشررأ التعلرريم .تحضررر فعاليررات الحملررة
شخ،يات مشهواة عالميا ،بما في ذل ،نيلسو مانديال ،أنجلينا جولي ،مي ،جاغر تغراسا ماشي  ،كما شااك العشرات من اؤسراء
الدتق فري أحرداث حملتنرا .تسراعد أعضراء الحملرة العالميرة للتعلريم أيضرا فري تحقيرق تغييررات عديردة فري السياسرات .تعمومرا شرهدنا
انخواضا في عدد األفواق غير الملتحقين بالمداا ائبتدا ية من  966مليو في عام  0666إلى  85مليو اآل  .تشرهدنا زيرادة فري
المعونة المخ،،ة للتعليم من معظم البلدا المتقدمة ،على الرغم من أ ه ا األمر قد تبافأ الق السنوات األ يرة ،مما يهدد التقدم
المحرز الق العقد الماضي .تأعلنت دتق في رسيا تأفريقيا تأمريكرا الالتينيرة عرن قررااات سياسرة عقرب أنشرطة تفعاليرات حمالتنرا
الوفنية بما في ذل ،توظيش معلمين جدد تزيادة ميزانيات التعليم ،تإلغاء الرسوم تبرامج اصة لزيادة التحاط الوتيات بالمداا .
لماذا يجب علينا االنضمام الحملة العالمية للتعليم؟
هناك العديد من المزايا لكون ،عضوا في الحملة العالمية للتعليم:
 ستحظى منظمتكم بكونها جز ًء من حركة دتلية حقيقية لديها أعضاء في  966بلدا .إي،اق صوت منظمتكم للساحة
العالمية.





حرية الوصوق تالتواص ضمن شبكة من المنظمات ذات التوكير المماث تالمحترفين العاملين نحو تحقيق نوس
األهداف ،تفرص تبادق المعااف لتطوير المهااات ،تزيادة تأثير عملكم تإجراءاتكم.
دعم حمالت المناصرة الوفنية تالدتلية من رالق الوصروق للمروااد تالمرواد تكر ل ،األ براا بشرأ عمر الحملرة ترسر
مباشرة لكم.
تقاد الحملة العالمية للتعليم من قب أعضا ها :األمر يعود ل ،بالنسبة للطريقة التي تتطوا بها الحملة.

يجب على أعضاء الحملة العالمية للتعليم ائلتزام بمباد نا تمطالبنا تالتمس ،بدستوانا .متوفر هنا:
www.campaignforeducation.org
يمكن للمنظمات تالتحالوات ال ين يتمتعو بكام العضوية المشرااكة فري الجمعيرة العالميرة للحملرة العالميرة للتعلريم تالت،رويت علرى
مواقرش تاسرتراتيجيات تسياسرات الحملرة العالميرة للتعلريم تالترشر ئنتخابرات هياكر إدااة الحملرة العالميرة للتعلريم تاسرتخدام شرعاا
الحملة العالمية للتعليم علرى المرواد ،تهرم مءهلرو لتقرديم فلبرات للح،روق علرى إعانرات لحضروا الجمعيرة العالميرة للحملرة العالميرة
للتعليم.
تءمن الحملة العالمية للتعليم في توحيد المجتمع المدني فري السرعي المشرترك نحرو تحقيرق الحرق فري التعلريم  -تبالترالي يرتم ائعترراف
بتحالش تاحد للتعليم فقط في ك بلد .تيتم تشرجيع األفرراد تالمنظمرات الوفنيرة أت النقابرات العماليرة علرى ائنضرمام لتحالورات التعلريم
الوفنية ،تلكنها غير مءهلة لالنضمام للحملة العالمية للتعليم كأعضاء مستقلين .تإذا كنتم تمثلرو منظمرة فري بلردكم فيهرا عضرو فري
الحملة العالمية للتعليم فال تتردد في ائت،اق به لمناقشة ائنضمام للتحالش الوفني.
ماذا تتضمن عضوية الحملة العالمية للتعليم؟

ما هي حقوط أعضاء الحملة العالمية للتعليم؟








المشااكة الكاملة في حركة تحظى بائحترام تمعترف بها عالميا تعم من أج التعليم للجميع.
المشااكة بنشاف في صياغة سياسرات تاسرتراتيجية الحملرة العالميرة للتعلريم مرن رالق المشرااكة فري المحافر الديمقرافيرة
للحملة العالمية للتعليم ،بما في ذل ،الجمعية العالمية.
الترشي لهياك إدااة الحملة العالمية للتعليم.
استخدام الشعاا على المواد تالوثا ق تالموااد (بإذ من األمانة العامة للحملة العالمية للتعليم).
تلقي التحديثات تاأل باا حوق التطواات في مجاق التعليم عبر البريد اإللكترتني.
تلقى مواد الحملة تالمنشواات تالموااد.
في حاق الحاجة للموااد ،يمكن لألعضاء التقدم بطلب للح،وق على الدعم لحضوا الجمعية العالمية.

ما هي التزامات أعضاء الحملة العالمية للتعليم؟
 يلتزم األعضاء بالدفال عن حقوط التعليم الق أسبول العم العالمي.
 على األعضاء إعداد التقااير حوق أعماق مناصرة التعليم إلى األمانة العامرة للحملرة العالميرة للتعلريم بحير يمكرن تقاسرمها
مع أعضاء ر رين.
 على األعضاء دفع اسوم العضوية السنوية ليكونوا مءهلين للت،ويت في الجمعية العالميرة .انظرر دسرتوا الحملرة العالميرة
للتعليم على موقعنا على اإلنترنت أت لمزيد من المعلومات ائت،اق عبر البريد اإللكترتني:
becka@campaignforeducation.org


علرى األعضراء مراقبررة نجراال حمررالت التعلريم تتنوير أهررداف التعلريم للجميررع علرى المسرتويات المحليررة تالوفنيرة تاإلقليميررة
تالدتلية.

كيف نصبح أعضاء في الحملة العالمية للتعليم؟

 .9حدد الوئة التي ستتقدم لها بطلب العضوية
عضوية الحملة العالمية للتعليم موتوحرة للتحالورات المسرتقلة تالديمقرافيرة الوفنيرة تاإلقليميرة لمنظمرات المجتمرع المردني ،تالشربكات
الدتلية تالمنظمات غير الحكومية العاملة لتحقيق التعليم العام النوعي للجميع.

هناك أابع فئات للعضوية:
 تحالش/منظمة دتلية.
 تحالش/منظمة دتلية تعم في مجاق حقوط عمالة األفواق  /حقوط الشباب  /حقوط الطو
 الشبكة اإلقليمية
 التحالش الوفني
فعليكم ا تياا فئة العضوية التي ترغبو بها.

 .0الدعوة لعقد اجتمال لتحالوكم  /شبكتكم  /منظمتكم
تعد دعوة جميع المدعوين لالنضمام للحملة العالمية للتعليم قرااا جماعيا .تيجب إ طاا األمانة الحملة العالمية للتعليم به ا ائجتمال
مقدما ،لضما إفالل النشطاء اآل رين في مجاق التعليم ال ين ات،رلوا بالحملرة العالميرة للتعلريم فري الماضري مرن بلردكم  /منطقرتكم /
دا ررتكم ائنتخابيرة علرى معلومرات ائجتمرال .تمرن الممكرن أيضرا حضروا عضرو مجلرس الحملرة العالميرة للتعلريم أت األمانرة العامرة
اجتماعكم إذا كنتم ترغبو ب ل.،

 .6الق ائجتمال ،يجب اتخاذ قراا جماعي بشأ فيما إذا كنتم تريدت أ ت،بحوا أعضاء في الحملة العالمية للتعليم اسميا.
عليكم معا م ء فلب العضوية ،متوفر في قسم األعضاء على موقعنا على اإلنترنت:
www.campaignforeducation.org
تعليكم تأكيد ائشتراك بمبادئ تمطالب الحملة العالمية للتعليم تالموافقة على دعم دسرتوانا ،تكيويرة دفرع اسروم العضروية تأهميتهرا
اغم ضآلتها.

 .4إاساق النموذج المعبأ إلى األمانة الحملة العالمية للتعليم
يرجى إاساق النموذج إلى بيكا تايت في األمانة العامة للحملة العالمية للتعليمbecka@campaignforeducation.org:
تسيتم افع الطلب في اجتمال المجلس المقب تيمكنكم معرفة فيما إذا تمت الموافقة على العضوية .تنحرن نقردم الردعم المرالي لربع
األعضاء للمشااكة في المحاف الديمقرافية ،تئ سيما الجمعية العالمية للحملة العالمية للتعليم.
يرجى مالحظة أنه يرتم ائعترراف بالتحرالش تاحرد للتعلريم فري كر بلرد ،تيشرم ذلر ،نقابرة المعلمرين .تئ يحرق لألفرراد أت المنظمرات
الوفنية أت النقابات التقدم بطلب العضوية من تلقاء نوسها – حي عليها ائنضمام عن فريق التحالش الوفني.
المزيد من المعلومات
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة قسم األعضاء على موقعنا على اإلنترنت ،أت ائت،اق بـ بيكا تايت من الق:
becka@campaignforeducation.org
هاتش+44 20 7209 4917 :

