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!تحالفات  	صندوق  	تعليم  	المجتمع  	المدني  	العزيزة
	والذي  	سيتبع  	بأعداد  	تصدر  	أساس  	ربع  	سنوي.  	ونحن  	نهدف  	من  	وراء  	إصدار  	هذه  	النشرة  	الى  ،2014		:أهال  	وسهال  	بكم  	في  	العدد  	األول  	من  	نشرة  	أخبار  	صندوق  	تعليم  	المجتمع  	المدني  	لعام    

•	   	نشر  	التحديثات  	حول  	البرنامج  	  	  	  	  	  	  	  
•	   	تسليط  	الضوء  	حول  	فرص  	المشاركة  	والتعاون  	  	  	  	  	  	  	  

•	   	مشاركة  	المشورات  	حول  	الدعم  	والمنشورات  	والموارد  	التعليمية  	  	  	  	  	  	  	  
•	   	تسهيل  	الحوار  	والتبادل  	بين  	تحالفات  	صندوق  	تعليم  	المجتمع  	المدني  	  	  	  	  	  	  	  	  

	لضمان  	تحقيق  	التعلم  	داخل  	صندوق  	تعليم  	المجتمع  	المدني  	فإننا  	نعتمد  	على  	مداخالت  	تحالفات  	صندوق  	تعليم  	المجتمع  	المدني  	حول  	األمور  	الواجب  	التركيز  	عليها،  	وصياغة  	المحتوى  	على  	شكل  	قصص  	وأمثلة  
	وعلى  	شبكة  	اإلنترنت،  	وعلى  	منتدى  	النقاش  	عبر  	اإلنترنت،  	وعبر  	الموارد  	  		للممارسات  	الجيدة  	وتعميمها  	على  	اآلخرين،  	وسيتم  	تبادل  	عملية  	التعلم  	هذه  	من  	خالل  	هذه  	النشرة،  	وكذلك  	على  	مدونة  	الحملة  	العالمية  	للتعليم    

	:وندوات  	اإلنترنت  	ودوائر  	التعلم.  	فعليكم  	الكتابة  	لما  	من  	خالل  
	  learning@campaignforeducation.org	  !

		:وإبالغنا  	بما  	يلي    
•	   	.لديكم  	قصص  	للممارسات  	الجيدة  	ترغبون  	بمشاركتها  	مع  	التحالفات  	األخرى  	  	  	  	  	  	  	  

•	   		.ترغبون  	بإجراء  	مقابلة  	من  	خالل  	النشرة  	القادمة  	ألخبار  	صندوق  	تعليم  	المجتمع  	المدني    	  	  	  	  	  	  	  
•	   	أو  	الموقع؟  	لذلك  	نعمل  	مع  	الشراكة  	العالمية  	للتعليم  	لضمان  	مساهمات  	المجتمع  	المدني  	من  	خالل  	مدونتهم  	  		.ترغبون  	بالكتابة  	على  	مدونة  	الحملة  	العالمية  	للتعليم    	  	  	  	  	  	  	  

•	   	بالتركيز  	عليها  	  		.لديكم  	اقتراحات  	لمواضيع  	لتقوم  	نشرة  	أخبار  	صندوق  	تعليم  	المجتمع  	المدني  	أو  	موقع  	الحملة  	العالمية  	للتعليم    	  	  	  	  	  	  	  
•	   	على  	اإلنترنت  	أو  	من  	خالل  	دوائر  	التعلم  	  		.لديكم  	اقتراحات  	لمواضيع  	للتباحث  	حولها  	مع  	التحالفات  	والشركاء  	اآلخرين  	من  	خالل  	منتدى  	نقاش  	الحملة  	العالمية  	للتعليم    	  	  	  	  	  	  	  

•	   	.تبحثون  	عن  	موارد  	محددة  	أو  	أدوات  	يمكن  	أن  	تدعم  	مجاالت  	عملكم  	  	  	  	  	  	  	  
•	   	.تسعون  	للحصول  	على  	مشورة  	الخبراء،  	مثل  	أمانة  	الشراكة  	العالمية  	للتعليم  	أو  	الشركاء  	من  	المنظمات  	غير  	الحكومية  	الدولية  	أو  	غيرها  	حول  	المجاالت  	المتعلقة  	بعملكم  	  	  	  	  	  	  	  

•	   	.لديكم  	معرفة  	أو  	خبرة  	محددة  	تغبون  	بتعميمها  	أو  	إصدار  	بحوث  	ومنشورات  	ذات  	قيمة  	لآلخرين  	  	  	  	  	  	  	   !
	تحديث:  	صندوق  	تعليم  	المجتمع  	المدني  	  

	قمنا  	مؤخرا  	برفع  	أول  	تقرير  	نصف  	سنوي  	كامل  	لليونسكو  	(هيئة  	إشراف  	في  	صندوق  	تعليم  	المجتمع  	المدني)  	استنادا  	إلى  	التقارير  	الواردة  	من  	جميع  	تحالفات  	صندوق  	تعليم  	المجتمع  	المدني  	وتمت  	صياغتها  	بصيغ  
	جديدة  	حسب  	نظام  	صندوق  	تعليم  	المجتمع  	المدني  	الجديد  	للرصد  	والتقييم،  	وفي  	حين  	نقر  	(انتم)  	ونحن  	أن  	صيغة  	القوالب  	طويلة،  	وأن  	عملية  	كتابة  	التقارير  	ليست  	ممتعة،  	إال  	أن  	هذه  	التقارير  	قدمت  	ثروة  	معلوماتية  

	.قيمة.،  	مما  	مكننا  	من  	إثبات  	النجاح  	وتقاسم  	أهمية  	مشاركة  	المجتمع  	المدني  	مع  	المجتمع  	الدولي  	في  	عملية  	التعليم،  	كما  	أقرت  	معظم  	التحالفات  	بقيمة  	التقارير  	لتحقيق  	أغراض  	التخطيط.  	انقر  	هنا  	لقراءة  	تقرير  	التقدم  
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	تحالفا  	في  	جميع  	أنحاء  	أفريقيا  	وآسيا  53		ويظهر  	أول  	تقرير  	تقدم  	لصندوق  	تعليم  	المجتمع  	المدني2013‐-2015  	العمل  	واألثر  	الرائع  	رغم  	من  	التحديات:  	كتأخر  	التمويل  	ومحدودية  	وقت  	التنفيذ،  	ويشمل  	البرنامج  	اآلن    
	وبمشاركة  	اآلالف  	من  	أعضاء  	منظمات  	المجتمع  	المدني  	والمواطنين  	في  	النقاش  	العام  	والحوار  	حول  	السياسات  	ورصد  	أنشطة  	الحكومة  	لضمان  	توفير  	التعليم  -‐		وأمريكا  	الالتينية  	والشرق  	األوسط  	وأوروبا  	الشرقية    

	.الجيد  	للجميع،  	ومن  	هنا  	فإن  	صندوق  	تعليم  	المجتمع  	المدني  	يعد  	بنية  	هيكلية  	قوية  	وفريدة  	من  	نوعها  	يتميز  	عن  	غيره  	من  	البرامج  !
	:لقطات  	عبر  	األشهر  	الست  	الماضية  

-‐	   	موضوعا  	للحكومات  	والبرلمانات  	والجهات  	المانحة،  	بما  	في  	ذلك  	التحليالت  	والمداخالت  	حول  	صياغة  	القوانين  	أو  	السياسات  	ونتائج  	البحوث  	وتمارين  	تتبع  	المجتمع  	ونتائج  	المشاورات  115		قمتم  	برفع  	ما  	مجموعه    	  	  	  	  	  	  	  	  
	فعاليات  	لحمالت  	مختلفة  	تركزت  	على  	تعليم  	الفئات  	المستبعدة  	والتعليم  	باللغة  	األم  	والجودة  	والمعلمين  	والحكم  	واإلصالح  	القانوني  	والزيادة  	الفعالة  	لتمويل  	التعليم  	والمساهمات  	في  83		مع  	المواطنين.  	كما  	قمتم  	بتنظيم    

2015	  –		.إطار  	ما  	بعد    
	دراسات  	بحثية  	تهدف  	للتأثير  	في  	سياسة  	الحكومة  	وتحديد  	المواقف،  	فيما  	ركز  	أمانات  	صندوق  	تعليم  	المجتمع  	المدني  	على  	أعمال  	المناصرة  	الوطنية  	إلثراء  	مناقشات  	السياسة  	اإلقليمية  46		كما  	قمتم  	بالمبادرة  	بإطالق    

2015	  –		.والعالمية  	أي  	من  	خالل  	الشراكة  	العالمية  	للتعليم  	ومناقشات  	إطار  	ما  	بعد    
-‐	   	قام  	تحالف  	الحملة  	الوطنية  	للتعليم  	في  	غانا  GNECC		بنشر  	بحث  	حول  	الفجوة  	في  	أعداد  	المعلمين  	واستخدام  	نتائج  	البحث  	للضغط  	على  	صناع  	القرار  	لمعالجة  	النقص  	في  	أعداد  	المعلمين  	في  	المناطق    	  	  	  	  	  	  	  	  

	.المحرومة  	وزيادة  	تدريب  	المعلمين  
-‐	   	PEANردا  	على  	البحوث  	التي  	قامت  	بها  	تحالف  	شبكة  	الدفاع  	عن  	التعليم  	في  	بابو  	غينيا  	الجديدة  		حول  	الجهات  	المسؤولة  	عن  	محو  	أمية  	الكبار،  	طلبت  	الحكومة  	من  	التحالف  	صياغة  	استراتيجيات  	بديلة  	لمعالجة    	  	  	  	  	  	  	  	  

	.تحديات  	محو  	األمية  	في  	بابو  	غينيا  	الجديدة  
-‐	   	.ساعد  	تحالف  	جمهورية  	الدومينيكان  	في  	تحسين  	جمع  	البيانات  	من  	المكاتب  	الحكومية  	من  	خالل  	نشرات  	مراقبة  	التعليم  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐	   	عمم  	تحالف  	شبكة  	التعليم  	للجميع  	في  	الصومال  EFANET		.نتائج  	أوجه  	التفاوت  	الجندري  	في  	المدارس،  	وحث  	وزارة  	التعليم  	على  	التركيز  	على  	المساواة  	الجندرية  	في  	نظام  	التعليم    	  	  	  	  	  	  	  	   !
	وهذه  	ليست  	سوى  	بعض  	األمثلة  	العديدة  	على  	التقدم  	الذي  	تم  	إحرازه  	حتى  	اآلن،  	وفيما  	يلي  	المزيد  	من  	القصص  	التي  	تركز  	على  	سبيل  	المثال  	على  	مبادرات  	المساءلة  	االجتماعية  	والحمالت  	حول  	الرسوم،  	نأمل  	أن  	تكون  

	!مصدر  	الهام  	لكم،  	وان  	تتواصلوا  	معنا  	حول  	إنجازاتكم،  	ونتطلع  	للسماع  	منكم  !
	بالتضامن  	معا  

Kjersti	  Mowe	  (GCE	  Networks	  &	  Learning	  Manager)	  ,	  
Wolfgang	  Leumer	  (CSEF	  Program	  Manager)	  &	  

Maren	  Jesaitis	  (CSEF	  Program	  Officer)	  
	أمانة  	الحملة  	العالمية  	للتعليم  !!!

	نشرة  	أخبار  	صندوق  	تعليم  
	المجتمع  	المدني  
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	تمويل  	المستقبل:  	حملة  	المجتمع  	المدني  	للتجديد  	للشراكة  	العالمية  	للتعليم  	  !
	ما  	هو  	التجديد  	للشراكة  	العالمية  	للتعليم؟  

	في  	شهر  2015‐-2018		أطلقت  	الشراكة  	العالمية  	للتعليم  	حملة  	"التجديد"  	لألعوام    
	حيث  	تقوم  	الشراكة  	العالمية  	للتعليم  	بتمويل  	خطط  	التعليم  2013		أيلول/  	سبتمبر    

	الحكومي  	في  	البلدان  	المنخفضة  	والمتوسطة  	الدخل  	وتمويل  	المجتمع  	المدني  	من  	خالل  	صندوق  	تعليم  
	وهذا  	يتطلب  	جمع  	األموال  	من  	حكومات  	الدول  	المانحة،  	ومن  	هنا  	،EIالمجتمع  	المدني  	والدولية  	للتعليم  
	مليار  	دوالر  	من  	خالل  	تعهدات  	المانحين  	وضمان  	التزامات  	حكومة  	البلد  3.5		تهدف  	حملة  	تجديد  	لتوفير    
	من  	الميزانيات  	الوطنية  	على  	التعليم،  	وسيتم  	الحشد  	لهذا  	األمر  	خالل  	مؤتمر  	التعهدات  	في  %20		بإنفاق    

2014		حزيران/يونيو    26		.بروكسل  	بتاريخ    
www.globalpartnership.org/	  !

	!تمويل  	المستقبل  
	مع  	شركاء  	المجتمع  	المدني  	في  	إطالق  	حملة  	تمويل  	المستقبل  	لحشد  	  		تكاتفت  	الحملة  	العالمية  	للتعليم    

	مليار  	دوالر  	في  4		الدعم  	لعملية  	التجديد.  	وتطالب  	الحملة  	الجهات  	المانحة  	بالتعهد  	بما  	مجموعه    
	وطالبت  	البلدان  	النامية  	بزيادة  ،2015‐-2018		بروكسل،  	و500  	مليون  	دوالر  	إضافية  	خالل  	العوام    

	من  	الميزانيات  	الحكومية  	بوجه  	عام،  	وتخصيص  	ما  	ال  	يقل  	عن  	نصف  	هذا  ٪	  20		اإلنفاق  	على  	التعليم  	بـ    
	االبتدائي.  	وقد  	وضعت  	الشراكة  	العالمية  	للتعليم  	إطارا  	للتعهد  	بإعالن  	التبرعات،  	يحدد  	أنواع  	  		للتعليم    

	.االلتزامات  	المتوقعة  	من  	الشركاء  	في  	مؤتمر  	إعالن  	التبرعات  !
	لماذا  	المشاركة؟  

	استخدام  	حملة  	التجديد  	لتسليط  	الضوء  	على  	  		يمكن  	للتحالفات  	األعضاء  	في  	الحملة  	العالمية  	للتعليم    
	حملة  	المناصرة  	التي  	أطلقناها  	لتمويل  	التعليم  	والقضايا  	ذات  	األولوية  	مثل  	العدالة  	الضريبية.  	ويعد  
	مؤتمر  	بروكسل  	لحظة  	حاسمة  	لتأمين  	التعهدات  	السياسية  	والمالية  	الكبرى  	للتعليم  	األساسي  	الجيد  
	في  	البلدان  	ذات  	الدخل  	المنخفض.  	وبالتالي  	فإنه  	يعد  	أيضا  	مساحة  	هامة  	لعرض  	أعمالكم  	في  	إطار  
	صندوق  	تعليم  	المجتمع  	المدني  	إلقناع  	المانحين  	للتعهد  	بالمزيد  	لدعم  	تمويل  	صندوق  	تعليم  	المجتمع  

	.المدني  	في  	المستقبل  !
	كيف  	يمكن  	إشراك  	تحالفات  	صندوق  	تعليم  	المجتمع  	المدني؟  

	جميع  	التحالفات  	الوطنية  	للتعليم  	الضغط  	على  	حكوماتكم  	والمطالبة  	  		تحث  	الحملة  	العالمية  	للتعليم    
	بتعهدات  	واضحة  	ومحددة  	زمنيا  	للتجديد،  	ولدعم  	مشاركتكم  	في  	الحملة،  	قمنا  	بإعداد  	مجموعة  	متنوعة  
	من  	مواد  	وأدوات  	الحملة:  	مثل  	معلومات  	أساسية  	وورق  	سياسات  	وقوالب  	رسائل،  	ونعمل  	مع  	التحالفات  
	لتطوير  	استراتيجيات  	مناصرة  	وكسب  	التأييد.  	ونحن  	نشجع  	جميع  	تحالفات  	وأعضاء  	صندوق  	تعليم  

	المجتمع  	المدني  	التوقيع  	على  	رسالة  	ضغط  	عبر  	البريد  	اإللكتروني  	اللوبي  	لتشجيع  	جميع  	رؤساء  	الدول  
	وكلما  	زادت  	أعداد  	الموقعين  	على  	هذه  	الرسالة  	زادت  –		لتقديم  	التعهدات  	الالزمة  	خالل  	فعالية  	التجديد    

	!فرصتنا  	للتأثير  	في  	فعاليات  	التجديد  	ونجاحها  
	:لمزيد  	من  	المعلومات  	يمكن  	زيارة  	الموقع  	اإللكتروني  	لتمويل  	المستقبل  

www.fund-‐the-‐future.org	  
	و  	مراسلتنا  	على  	  

sherry@campaignforeducation.org	  
	!إذا  	رغبتم  	باالنضمام  	للحملة  

http://www.fund-‐the-‐future.org/files/FUND_THE_FUTURE_2014_AR.pdf	  !
	فرصة  	لصندوق  	تعليم  	المجتمع  	المدني  -‐		!التجديد    

	بوجود  	الشراكة  	العالمية  	للتعليم  	كممول  	رئيسي  	لصندوق  	تعليم  	المجتمع  	المدني  	يعد  	مؤتمر  	التجديد  
	للتبرعات  	لحظة  	حاسمة  	إلثبات  	قيمة  	صندوق  	تعليم  	المجتمع  	المدني،  	وبالتالي،  	سنقوم  	بجمع  	قصص  
	للممارسة  	الجيدة  	لنشرها  	في  	بروكسل،  	وسوف  	يكون  	هناك  	فرصة  	لممثلي  	التحالفات  	لحضور  	مؤتمر  

	التجديد  	وإظهار  	قيمة  	المجتمع  	المدني  	من  	خالل  	المشاركة  	في  	مناقشات  	موضوعية  	على  	هامش  
	:المؤتمر،  	مع  	التركيز  	على  !

	يرجى  	الحصول  	يعود  	الينا  	على  
	  kjersti@campaignforeducation.org	  	  !!

2014		الفعاليات  	والحمالت  	القادمة    !!!
• 	   2014		أسبوع  	العمل  	العالمي    

	بشأن  	التعليم  	الجامع  	لألطفال  	ذوي  	اإلعاقة،  

	فعالية  	عالمية  	تجري  	خالل  	الفترة  	ما  	بين  

	مواد  	الحملة  .2014		أيار  	مايو  	عام    05‐-10	  

	متوفرة  	هنا:  	يرجى  	إعالمنا  	بخطط  	تحالفكم  	من  	خالل  	إرسال  	األخبار  	والصور  

	!وقصاصات  	وسائل  	اإلعالم  	وغيرها  

http://campaignforeducation.org/en/global-‐action-‐week/global-‐
action-‐week-‐2014	   	  

• 	االجتماع  	العالمي  	للتعليم  	للجميع  )GEM(		أيار/  	مايو:  	سيقوم  	ممثلين    12‐-14		دبي،    

	وماريا  	خان  	من  	رابطة  	  		عن  	المجتمع  	المدني  	(كاميال  	كروسو  	للحملة  	العالمية  	للتعليم    

	آسيا  	والباسفيك  	للتعليم  	األساسي  	وتعليم  	الكبار  ASPBAE)		في  	النقاش  	حول  	ما  	بعد    

2015	  –.	  

• 	   	اجتماع  	المشاورة  	الجماعية  	لمنظمات  	المجتمع  	المدني  CCNGO		في    

	حيث  	سيحضر  	ممثلين  	اثنين  	من  	كل  	منظمة  2014		أيار/مايو    23-‐	  21		سانتياغو:    

	عضو،  	علما  	بأن  	التسجيل  	قد  	انتهى،  	ولكن  	يمكنكم  	االتصال  	بالحملة  	العالمية  	للتعليم  	  	  

	.أو  	التحالف  	اإلقليمي  	للسؤال  	عن  	األجندة  	والمشاركة  

• 	   	حملة  	الدولية  	للتعليم  EI		معا  	من  	أجل  	تعليم  	نوعي"  	والتي  	تدعو  	لجودة"    

	المعلمين  	ومواد  	التعليم  	والتعلم  	وبيئات  	التعلم،  	حيث  	سيتم  	تسليط  	الضوء  	على  	الحملة  

	أيار/مايو  	ويوم  	العمل  26‐-31		في  	مؤتمر  	التعليم  	العالمي  	في  	مونتريال  	في  	الفترة  	من    

	تشرين  	األول/أكتوبر.  	ونحث  	تحالفات  	صندوق  	تعليم  	المجتمع  	المدني  5		العالمي  	في    

	!للعمل  	مع  	األعضاء  	فيها  	بشأن  	هذه  	الفعالية  

www.unite4education.org/	   	  

• 	مؤتمر  	التجديد  	للشراكة  	العالمية  	للتعليم  GPE		حزيران/  	يونيو    26		في  	بروكسل  	بتاريخ    

	لمزيد  	من  	المعلومات  	وكيفية  	االنخراط  	في  (2		انظر  	قسم  	"تمويل  	المستقبل  	(صفحة    

.حملة  	التجديد،  	والمساعدة  	في  	إبراز  	وعرض  	صندوق  	تعليم  	المجتمع  	المدني  
www.globalpartnership.org/replenishment	  

• 	   	و28  27		اجتماع  	مجلس  	إدارة  	الشراكة  	العالمية  	للتعليم  	في  	بروكسل  	يومي    

	حزيران/  	يونيو،  	يرجى  	التنسيق  	مع  	ممثليكم  	في  	مجلس  	منظمات  	المجتمع  	المدني  

	حول  	قضايا  	الشراكة  	العالمية  	للتعليم  	مقدما،  	وسيتم  	التواصل  	والتنسيق  	قريبا،  	ولطرح  

	:األسئلة  	من  	خالل  

• 	  cheikhmbow@gmail.com	  

• 	   	على  	سبيل  	المثال  2015		:المشاركة  	في  	األنشطة  	حول  	ما  	بعد‐-    

• 	   	المراجعة  	الوطنية  	للتعليم  	للجميع  EFA		وعمليات  	التقييم  	التشبيهية    

	!وإعالمنا  	بما  	تقومون  	به  

• 	   	االتصال  	بوزراء  	التعليم  	والمساهمة  	في  	صياغة  	مالمح  	الخطط  	الوطنية  

	.(للتعليم  	للجميع  	والمسوحات  	(سيتم  	قريبا  	تعميم  	المستجدات  	في  	بعض  	البلدان  

• 	   		أيار/مايو  	لوضع  	التعليم  	على    8		التصويت  	خالل  	يوم  	التصويت  	العالمي    

	!رأس  	األجندة  	الدولية  

• 	   		االجتماع  	اإلقليمي  	آلسيا  	والمحيط  	الهادئ  	للتعليم  	للجميع،  	بانكوك:    

	آب/أغسطس  06‐-08	  

• 	   	أيلول/سبتمبر  16‐-19		اجتماع  	الجمعية  	العامة  	لألمم  	المتحدة،  	نيويورك:    

• 	   االجتماع  	اإلقليمي  	للتعليم  	للجميع  	في  	أفريقيا،  	كيغالي:  	تشرين  	األول/
	أكتوبر  

• 	   	/تشرين  30‐-31		اجتماع  	أمريكا  	الالتينية  	اإلقليمي  	للتعليم  	للجميع،  	ليما:    

	األول/أكتوبر  

• 	   		االحتفال  	الخمسين  	لرابطة  	آسيا  	والباسفيك  	للتعليم  	األساسي  	وتعليم    

	تشرين  	الثاني/نوفمبر  	ASPBAE/الكبار  17‐-21		.جاكرتا:    

• !
• 	فهي  	مجرد  	عينة  	للفرص  	والفعاليات  –		يرجى  	مالحظة  	أن  	القائمة  	أعاله  	ليست  	شاملة    

	.الرئيسية  	القادمة  !!!!!!!!
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!
 المساءلة االجتماعية في قطاع التعليم

 تعد عملية إشراك المواطنين في المساءلة االجتماعية والرصد عنصرا حاسما لصندوق تعليم المجتمع المدني، فمن خالل البحث والرصد
 التشاركي، يمكن للمجتمع المدني طرح األدلة ذات الصلة على طاولة - إثراء التخطيط القطاعي ووضع الميزانية والسياسات وتحديد عيوب

 التخطيط والمخالفات في اإلنفاق - خاصة في سياقات العمليات السياسية الضعيفة، كما يوفر المجتمع المدني وسائل بديلة لضمان
 تحسين الحكم، ومن همنا تنخرط تحالفات صندوق تعليم المجتمع المدني في مجموعة واسعة من األنشطة: مثل تحليل وتتبع الميزانيات
 وجمع المعلومات من خالل بطاقات أداء المواطنين الخدماتي والتوعية اإلعالمية والتحقيقات الصحفية لزيادة الوعي العام والنقاش حول

! .قضايا التعليم ذات العالقة
 ماالوي: تتبع المخصصات وضمان المعامالت السليمة

 في مالوي مسحا لتتبع النفقات العامة، في مناطق مختارة، مع التركيز على بناء المدارس وسكن المعلمين والمنح المقدمة للمدارس، حيث أظهرت (CSEC) نفذ تحالف المجتمع المدني للتعليم
 بإخطار وزارة التعليم والسلطات (CSEC) النتائج أنه وفي منطقة كاسنغو، تم شراء المواد التعليمية من شركة مختارة ولم يتم تسليمها للمدارس مطلقا، حيث قام تحالف المجتمع المدني للتعليم

! .المحلية، ,اجبرت الشركة على إعادة األموال لسلطات المنطقة
  نيكاراغوا: المساءلة من خالل موائد التعليم المستديرة

 يعمل منتدى مبادرة التعليم والتنمية البشرية من خالل الموائد المستديرة في 44 بلدية في نيكاراغوا، ومن خالل جمع البيانات وتحليل الميزانيات، تمارس الموائد التعليم المستديرة على الساحل
 الكاريبي الضغط على سلطات البلدية وتمكنت من انتزاع التزاما باستثمار 8 ٪ من اإلنفاق على المستوى المحلي من أجل التعليم، وفي بلدية كوكرا هيأل أعلن رئيس عن التزامه بتقديم المنح الدراسية

! .وترميم الفصول الدراسية وتوفير وسائل النقل للمعلمين لحضور البرامج التدريبية
 بنغالديش: رصد التعليم من خالل وسائل اإلعالم

 بالتعاون مع أكبر قناة تلفزيونية في البالد إلنتاج سلسلة أخبار حول التعليم لخلق الوعي حول المظالم في قطاعCAMPE  في عام 2012 عملت الحملة الشعبية للتعليم للجميع في بنغالديش
! .التعليم، وقد دفعت قصة المدارس التي دمرتها الفيضانات في ضفة النهر في دكا الحكومة أن تعيد إعمار المباني في غضون ستة أشهر

 وتعمل الحملة العالمية للتعليم حاليا على وضع دليل للممارسات الجيدة بشأن آليات المساءلة االجتماعية في قطاع التعليم، والذي سيستند إلى الخبرات والممارسات التي على المستوى
! :القطري، فإذا رغبتم بالمساهمة، يرجى التواصل معنا من خالل

 kjersti@campaignforeducation.org 

	!دعوة  	التعليم  

 Yetu Elimu  مقابلة مع جانيت المنسق الوطني للتحالف الكيني للتعليم للجميع

 تعليمنا" باللغة السواحيلية، وبالنسبة لـ جانيت موثوني فإنها تعني القتال نيابة عن جميع الكينيين "من أجل تعليمنا" وبلسان حالهم." Elimu Yetu تعني عبارة
 .وجانيت ناشطة في مجال تعليم األطفال في األحياء الفقيرة في المدن وفي مجال جودة التعليم، وتتولى حاليا الدفاع والمناصرة حول القضايا المتعلقة بالرسوم

 كيف أصبحت ناشطة في مجال التعليم؟

 جانيت: اكتشفت االنسانة الناشطة في أثناء الدراسة، وكزعيمة اتحاد طالبي فقد خضت مختلف معارك المناصرة من أجل تحسين نوعية التعليم في جامعتنا
 وتأمين حق الفتيات الحوامل للعيش في الحرم الجامعي – كالشباب! وخالل وقت الفراغ، تزعمت حمالت بشأن جمع األطفال الذين تسربوا من المدارس وتوفير

 .بيئات تعلم آمنة وخالية من العنف، وتعلمت أنه وبالكفاح يتم التأثير

 ما هي أكبر التحديات التي يواجهها التعليم في كينيا حاليا؟

 جانيت: تعد قضية الرسوم المدرسية تحديا كبيرا، فالدستور الكيني الجديد ينص على حق كل طفل في الحصول على التعليم األساسي المجاني والعام منذ مرحلة الطفولة المبكرة
 وحتى المدرسة الثانوية - لكننا ال نرى تطبيقا لهذه النصوص على أرض الواقع، فالمدارس الثانوية العامة خاصة تتقاضى رسوما باهظة تفوق طاقة األسر الفقيرة. واألمر اآلخر المثير

 للقلق يتمثل في تنامي المدارس الخاصة منخفضة الرسوم في المستوطنات غير الرسمية في نيروبي. فألن المدارس الحكومية تفتقر إلى الجودة الكافية والبنية التحتية، تتقدم
 .المدارس الربحية لملء هذه الفجوة، وهذا من شأنه تقويض الحق الدستوري بمجانية التعليم العام لألطفال الذين يعيشون في األحياء الفقيرة، وبالتالي استثناء الفقراء من هذا الحق

 كيف تواجهين هذا التحدي؟

 البحوث حول الرسوم في المدرسة الثانوية، بغية استخدام النتائج للتأثير على المناقشات مع مجموعات العمل الفنية Yetu Elimu  جانيت: يجري التحالف الكيني للتعليم للجميع
 .الرسمية في وزارة التعليم - حيث أمثل التحالف – لحث الحكومة الكينية على التعامل مع المظالم المتعلقة بالجودة والرسوم في نظام التعليم األساسي

 ما هي برأيك القيمة المضافة لصندوق تعليم المجتمع المدني؟

 جانيت: بالنسبة لي، صندوق تعليم المجتمع المدني شريان الحياة بالنسبة لنا ضمن فعاليات وأعمال المناصرة حيث ساعدنا صندوق تعليم المجتمع المدني في تحقيق السياسات
 ذات الصلة في وسائل اإلعالم وبناء قدرات المجتمع المدني للمشاركة الفعالة في هذه المنتديات. فبدون هذا الدعم لن نكون على ما نحن عليه اآلن: صوت أصيل ذا مصداقية وشريك

 .في حوار بناء بشأن التعليم

 ما هو أكبر مصدر للفخر في عملك؟

 مشاورات شاملة مع المواطنين والحركات خالل صيتغة دستور كينيا الجديد عام 2010، وعند قراءة الدستور اآلن Yetu Elimu  جانيت: نظم التحالف الكيني للتعليم للجميع
 !تستطيع قراءة العبارات التي اقترحناها، وهذا يعد إنجازا كبيرا.. اآلن مهمتنا هي ضمان تنفيذها على أرض الواقع

 ما هي نصيحتك للتحالفات األخرى؟

 جانيت: المطالبة بمساحة على طاولة النقاش من خالل الفعالية وإظهار قيمة مضافة في بناء عالقات قوية مع وسائل اإلعالم كأمر حيوي لنشر رسائلك وخلق الوعي وتعزيز المجتمع
 المدني للضغط على صانعي القرار، فإذا افتقد الصحفيون االهتمام بقضيتك، حاول استقطابهم من خالل المعلومات والقصص الهامة، وكن مبادرا ومثابرا، وال تتغيب عن أي اجتماع

  .أو لقاء

www.elimuyetu.net

http://www.elimuyetu.net
mailto:kjersti@campaignforeducation.org
http://www.elimuyetu.net
mailto:kjersti@campaignforeducation.org


!
	التقارير  	والكتب  	واألدوات  

•	   		تقرير  	الحملة  	العالمية  	للتعليم  	على  	التعليم  	الجامع  	لألطفال  	ذوي  	اإلعاقة    2014		.حقوق  	متساوية  	وفرص  	متساوية:  	أسبوع  	العمل  	العالمي    	  
http://campaignforeducation.org/docs/reports/Equal%20Right,%20Equal%20Opportunity_AR.pdf	  

•	   	العام  	الماضي  	يتناول  	التمويل  	المحلي  	والعدالة  	الضريبية  	للتعليم  	الستخدامها  	في  	أعمال  	المناصرة  	وكسب  	التأييد  	من  	قبل  	  		أعباء  	مضنية:  	تقرير  	صدر  	عن  	الحملة  	العالمية  	للتعليم    
	.التحالفات  	  

http://campaignforeducation.org/docs/reports/GCE_A%20TAXING%20BUSINESS_AR.pdf	  
•	   	يسلط  	الضوء  	على  	أهمية  	اللغة  	األم  	خالل  	سنوات  	التعليم  	المبكر  	  		.التعليم  	بالغة  	األم:  	دروس  	سياسة  	حول  	الجودة  	واإلدماج:  	تقرير  	السياسة  	للحملة  	العالمية  	للتعليم    	  

http://campaignforeducation.org/docs/reports/GCE%20Mother%20Tongue_EN.pdf	  
•	   	ردم  	الفجوة  	في  	أعداد  	المعلمين  	المدربين:  	موارد  	الحملة  	العالمية  	للتعليم  	والدولية  	للتعليم  EI	  2013		.ألسبوع  	العمل  	العالمي    	  

http://campaignforeducation.org/docs/reports/GCE%20ECNAT_A4_ARA.Screen.pdf	  
•	   	أدوات  	المناصرة  	لمنظمة  Plan		نيسان/أبريل،  	وتعد  	مرجعية  	لتمكين  	الشباب  	من  	أن  	يصبحوا  	نشطاء  	في  	مجال  	الحق    10		الدولية  	لتعليم  	الشباب،  	التي  	أطلقت  	في  	واشنطن  	بتاريخ    

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

•	   	التعليم  	والخصخصة  	والعدالة  	االجتماعية:  	كتاب  	جديد  	عن  	الخصخصة  	صادر  	عن  	مبادرة  	بحوث  	التعليم  PERI.	  	  
www.periglobal.org/role-‐state/news/new-‐book-‐education-‐privatisation-‐and-‐social-‐justice	  !

	مواد  	التعليم  	لصندوق  	تعليم  	المجتمع  	المدني  	  
•	   2013		تحديث  	عام    ،		.مناصرة  	المجتمع  	المدني:  	الممارسات  	الجيدة  	ودراسات  	الحالة  	(أفريقيا)  	الحملة  	العالمية  	للتعليم    

http://campaignforeducation.org/docs/csef/CSEF%20CASE%20STUDY%20LEAFLET2%20NOV%202012.pdf	  
•	   	.مناصرة  	المجتمع  	المدني  	من  	أجل  	الحق  	في  	التعليم:  	القصص  	والدروس  	المستفادة  	من  	أمريكا  	الالتينية  	ومنطقة  	البحر  	الكاريبي،  	كليد  

http://campaignforeducation.org/docs/csef/CLADE%20Lessons%20Learned%20-‐%20Casos%20EPDF%20Final_INGLES_baixa.pdf	  
•	   	إقناع  	القوى:  	قصص  	من  	تحالفات  	التعليم  	في  	آسيا  	والمحيط  	الهادئ،  	رابطة  	آسيا  	والباسفيك  	للتعليم  	األساسي  	وتعليم  	الكبار  ASPBAE	  2012.	  

www.aspbae.org/sites/default/files/pdf/ASPBAECompendiumFINAL.pdf	  
•	   	فيلم  	صندوق  	تعليم  	المجتمع  	المدني  	  

https://www.youtube.com/watch?v=qLzDmGZNGvM	  
•	   2013	  	  		.كتيب  	المعلومات  	الصادر  	عن  	صندوق  	تعليم  	المجتمع  	المدني  	تحديث  	الحملة  	العالمية  	للتعليم    

http://campaignforeducation.org/docs/csef/CSEF%20GENERAL%20LEAFLET_WEB.pdf	  !
	.إصدارات  	مترجمة  	لجميع  	المواد  	بطور  	النشر،  	ويمكن  	إرسال  	نسخ  	ورقية،  	فيرجى  	إعالمنا  	إذا  	رغبتم  	بذلك  

	:المواقع  	والموارد  	على  	اإلنترنت  
•	   	على  	موقع  	الحملة  	العالمية  	للتعليم  	هنا  2015	  -‐		الخلفية  	والتحديثات:  	يرجى  	االطالع  	على  	قسم  	ما  	بعد    2015	  -‐		المواقف  	في  	مرحلة  	ما  	بعد    

www.campaignforeducation.org/en/campaigns/education-‐post-‐2015	  
•	   	بلدا.  	وسيتم  	عقد  	لقاء  	عبر  	االنترنت  50		رصد  	اإلنفاق  	الحكومي:  	موقع  	تديره  	منظمة  	تنمية  	التمويل  	الدولية  	وأوكسفام  	ويتضمن  	البيانات  	وتحليلها  	لإلنفاق  	الحكومي  	في  	أكثر  	من    

	.خالل  	شهر  	تموز/يوليو.  	المزيد  	من  	المعلومات  	قريبا  
www.governmentspendingwatch.org	  

•	   	.مشروع  	الحق  	في  	التعليم  	جرى  	إطالقه  	مؤخرا،  	الموقع  	على  	اإلنترنت  	هنا  
www.right-‐to-‐education.org/	  

•	   	مدونة/بلوق  	ومنتدى  	النقاش  	للحملة  	العالمية  	للتعليم  	  	  	  
www.facebook.com/campaignforeducation?fref=ts	  

•	   	مدونة/بلوق  	شبكة  	التحالف  	الوطني  	للتعليم  	للجميع  EFANet		حول  	رسوم  	المدارس  	االبتدائية  	في  	غامبيا.  	لمزيد  	من  	األسئلة  	يرجى  	االتصال  	مع  	منسق    	  
• www.globalpartnership.org/blog/gambia-‐no-‐more-‐extra-‐school-‐fees-‐primary-‐schools	  
•	   	مبادرة  	دعم  	التعليم،  	برعاية  GIZ		نيابة  	عن  	الحكومة  	األلمانية،  	لفرص  	التمويل:  	دعم  	المجتمع  	المدني  	في  	أفريقيا  	إلعداد  	وتنفيذ  	ورصد  	خطط  	قطاع  	التعليم  	الوطني  	وبرنامج  	الشراكة    

	:العالمية  	للتعليم  	المكمل  	لصندوق  	تعليم  	المجتمع  	المدني  	لمزيد  	من  	المعلومات  
	  backup-‐education@giz.de	  !

	:للمزيد  	من  	الموارد  	يرجى  	الدخول  	لموقع  	الحملة  	العالمية  	للتعليم،  	وإذا  	توفرت  	لديكم  	مواد  	أخرى  	للمشاركة!  	االتصال  	بنا  	من  	خالل  
	  learning@campaignforeducation.org.	  www.campaignforeducation.org	  

:الموارد  	والدعم

!
	حول  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  

	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	هي  	تحالف  	مجتمع  	مدني  	تدعو  	الحكومات  	إلى  	تحقيق  	حق  	كل  	فرد  	في  	التعليم  	العام  	املجاني  	والنوعي  	والجيد،  	وهي  	تعمل  
		بلدا  	ولديها  	العشرات  	من  	الشبكات  	اإلقليمية  	والدولية،  	وتتضمن  	عضويتها  	املنظمات  	الشعبية  	ونقابات  	املعلمني،  	وجماعات    90	وتنشط  	في  

	  	حقوق  	الطفل  	واملنظمات  	غير  	الحكومية  	الدولية.   !
	  www.campaignforeduca9on.org
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