
!الزمالء  	األعزاء  	في  	تحالفات  	صندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني

 
	يسرنا  	اطالعكم  	على  	النشرة  	الجديدة  	لصندوق  

	تضم  –	  2015		األولى  	للعام    –		تعليم  	املجتمع  	املدني    
	طيفا  	واسعا  	من  	املعلومات  	والتحديثات  	والتقارير  

	اإلخبارية  	حول  	البرنامج.  	ولدينا  	الكثير  	من  
	االنجازات  	التي  	هي  	محط  	فخر  	لنا  	في  	هذه  	املرحلة  

	من  	برنامج  	صندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني،  
	ومؤشرات  	كثيرة  	حول  	النتائج  	واملمارسات  	الجيدة  

2013		.امللموسة  	منذ  	نيسان/  	ابريل  	عام    

	وعموما  	لقد  	شهدنا  	تركيزا  	واسعا  	ومتنوعا  	للسياسة  
	املوضوعية  	لدى  	متلقي  	صندوق  	تعليم  	املجتمع  

	املدني،  	على  	الرغم  	من  	وضوح  	بعض  	االتجاهات.  
	فعلى  	سبيل  	املثال،  	تنامى  	حجم  	العمل  	بشأن  	تمويل  

	يرجع  	ذلك  	جزئيا  	إلى  	فعالية  	التجديد  -‐		التعليم    
	الشراكة  	العاملية  	للتعليم  	التي  	تجري  	في  	وقت  	مبكر  
	وزادت  	تحالفات  	صندوق  	تعليم  	املجتمع  .2014		من    

	املدني  	أيضا  	من  	مشاركتها  	في  	عمليات  	ما  	بعد  
	وذلك  	من  	خالل  	إجراء  	منظمات  	املجتمع  2015	  

	املدني  	لتقييمات  	مستقلة  	للتعليم  	للجميع،  	والوصول  
	للمواقع  	الحكومية،  	واملشاركة  	في  	منتديات  	النقاش  

	اإلقليمية  	والعاملية  	التي  	تساعد  	على  	تشكيل  
	الهيكلة/البنية  	املستقبلية  	للتعليم  	واملساعدات.  

	وباإلضافة  	إلى  	ذلك،  	شهدنا  	قدرا  	كبيرا  	من  	النشاط  
	لتعزيز  	التعليم  	لذوي  	اإلعاقة‐-  	الكثير  	منها  	يتعلق  

	.بأسبوع  	العمل  	العاملي  

	وبشكل  	عام،  	فقد  	زادت  	املشاركة  	في  	حوار  	قطاع  
	التعليم  	وعمليات  	السياسة  	وبصورة  	كبيرة.  	وحاليا،  

	تحالفا  	من  	صندوق  	تعليم  	املجتمع  35		ينخرط    
	املدني  	وبنشاط  	مع  	مجموعات  	التعليم  	املحلية  

.2014		تحالفات  	منذ  	مطلع  	عام    6		وبزيادة  	قدرها    
	كما  

	أجرت  	معظم  	التحالفات  	تدريبات  	بحوث  	أو  	تتبع،  
	واستخدام  	النتائج  	في  	التخطيط  	ووضع  

	طلب  	سياسة  132		السياسات.  	وتم  	إجراء  	أكثر  	من    
	إلى  	هيئات  	صنع  	السياسات  	ذات  	الصلة  	خالل  

	فقط،  	بما  2014		كانون  	الثاني/  	يناير  	وتموز/يوليو    
	في  	ذلك  	نقد  	السياسات  	والتحليالت  	واملقترحات.  
	وفي  	بعض  	البلدان،  	مثل  	هندوراس  	وموريتانيا  

	وساحل  	العاج،  	ال  	زال  	املجتمع  	املدني  	مستبعدا  	من  
	هذه  	املساحات  	الهامة،  	وغالبا  	ما  	يتم  	اتخاذ  

	القرارات  	في  	املحافل  	املغلقة  	حيث  	يتعذر  	على  
	املجتمع  	املدني  	الوصول.  	وسنواصل  	الضغط  	على  
	صناع  	القرار  	لفتح  	حوار  	مع  	املواطنني،  	وضمان  	أن  

	تكون  	املساهمات  	والنقاشات  	مثرية  	وذات  	فعالية.  
	وقد  	تم  	إصدار  	كتيب  	جديد  	من  	قبل  	الحملة  	العاملية  
	للتعليم  	حول  	املشاركة  	في  	عمليات  	تخطيط  	قطاع  
-‐		بعنوان:  	مسائل  	التخطيط  	في  	التعليم    –		التعليم    

	.لدعم  	هذا  	النوع  	من  	املشاركة  
 

	ولرفع  	مكانة  	التعليم  	على  	املستوى  	الوطني،  	فقد  
	تواصلت  	التحالفات  	مع  	املواطنني  	لخلق  	الوعي  

	وتشجيع  	النقاش  	العام  	بشأن  	التعليم،  	بما  	في  	ذلك  
	من  	خالل  	املسيرات  	والحمالت  	واملناسبات  	العامة  
	والدورات  	التدريبية  	واملشاركة  	اإلعالمية.  	ويجري  
	استخدام  	البرامج  	اإلذاعية  	والتلفزيونية  	في  	كثير  
	من  	األحيان  	لتبادل  	املعلومات  	وإثارة  	النقاش،  	كما  
	هو  	الحال  	مثال  	في  	بنغالديش  	وألبانيا  	وجمهورية  
	الكونغو  	الديمقراطية  	وبوليفيا  	وزيادة  	التركيز  	على  
	وسائل  	اإلعالم  	االجتماعية  	غدا  	جليا  	في  	بعض  

	.الدول  	مثل  	غينيا  	بيساو  	وكمبوديا  

	ويساهم  	صندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني  	أيضا  	في  
	توسيع  	تمثيل  	مختلف  	أصحاب  	املصلحة  	ضمن  

	املجتمع  	املدني،  	حيث  	تشمل  	العضوية  	التحالفية  

	منظمة،  	بما  	في  	ذلك  	املنظمات  4200		اآلن  	أكثر  	من    
	الشعبية  	والحركات  	النسائية،  	ونقابات  	املعلمني  
	وجمعيات  	اآلباء  	وشبكات  	الشباب  	الخ،  	وسيتم  

	التركيز  	على  	املزيد  	من  	تبادل  	املمارسات  	الجيدة  
	والخبرات  	بهذا  	الشأن  	سيتم  	خالل  	العام  	املقبل،  
	على  	سبيل  	املثال  	من  	خالل  	أداة  	تعليمية  	بشأن  
	تمثيل  	أصحاب  	املصلحة  	في  	تحالفات  	املجتمع  
	املدني  	والتي  	ستطورها  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  
	بالتعاون  	مع  	تحالفات  	صندوق  	تعليم  	املجتمع  

	.املدني  
 

	حيث  	يقر  	املاليني  	من  –		انها  	لحظة  	رائعة  	للتعليم    
	الناس  	بكون  	التعليم  	أمرا  	حيويا  	بالنسبة  	للتنمية  	من  
	خالل  	املسح  	العاملي  MyWorld		ومن  	خالل  	التقدم    
-‐		الهام  	في  	النقاشات  	حول  	أهداف  	التعليم  	ملا  	بعد    
	وحصول  	املؤسس  	املشارك  	للحملة  	العاملية  ،2015	  

	للتعليم/  	كايالش  	ساتيارثي  	على  	جائزة  	نوبل  
	جنبا  	إلى  	جنب  	مع  	الناشط  	الشابة  2014		للسالم    
	في  	مجال  	التعليم  	ماالال  	يوسف  	زاي!  	وبالطبع،  
	القرار  	األخير  	ملجلس  	الشراكة  	العاملية  	للتعليم  

	باإلبقاء  	على  	صندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني  	على  
	ومن  	املرجح  	جدا  –	  2015		األقل  	حتى  	نهاية  	العام    
	لذا  	ينبغي  	علينا  	جميعا  	أن  	نكون  .2018		حتى  	عام    
	بحماسة  	وشجاعة  	وطاقة!  2015		متحفزين  	بحلول    
	حيث  	يمكننا  –		هو  	عام  	الفرص  	الهامة    2015		فعام    

	كمجتمع  	مدني  	أن  	تساعد  	في  	صنع  	التاريخ  
	وضمان  	أن  	يحتل  	التعليم  	كأولوية  	في  	األجندة  

	.العاملية،  	بأهداف  	وغايات  	ذات  	صلة  	وقابلة  	للتحقيق  
 

	،بالتضامن  
	األمانة  	العامة  	للحملة  	العاملية  	للتعليم  

 صندوق  	التعليم  	للمجتمع  	املدني
األخبار

2015	كانون  	الثاني/يناير  

http://data.myworld2015.org/
http://data.myworld2015.org/


	!االحتفال  	بنجاح  	التجديد  	للشراكة  	العاملية  	للتعليم  
	تم  	إطالق  	النشرة  	األخيرة  	لرسالة  	صندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني  	في  	منتصف  	حملة  	التجديد  	للشراكة  

	العاملية  	للتعليم،  	وخالل  	التحضير  	ملؤتمر  	إعالن  	تجديد  	التبرعات  	للشراكة  	العاملية  	للتعليم  	الذي  	انعقد  	في  
	حيث  	عملنا  	على  	تعميم  	املعلومات  	واألدوات  	الالزمة  	على  ،2014		حزيران/يونيو    26		بروكسل  	في    

	التحالفات  	للتعامل  	مع  	عملية  	التجديد  	من  	خالل  	الدعوة  	اللتزامات  	قوية  	من  	قبل  	الحكومة  	واملانحني  	تجاه  
	وتجاه  	امليزانيات  	الوطنية  	للتعليم  	بشكل  	عام  2015‐-2018		.الشراكة  	العاملية  	للتعليم  	للفترة  	من    

 
	بلدا  	وأسفر  91		مشارك  	من    800		وقد  	ضم  	مؤتمر  	إعالن  	جمع  	التبرعات  	للشراكة  	العاملية  	للتعليم  	أكثر  	من    
	مليار  	دوالر  	على  	شكل  28.5		وجمع  	ما  	قيمته    –		تعهدا  	من  	التعهدات  	املالية  	وتعهدات  	السياسة    85		عن    

	حكومة  	من  	حكومات  	البلدان  	النامية  	بزيادة  27		والتزمت    .2015‐-2018		التزامات  	إضافية  	للتعليم  	لألعوام    
	مليار  	دوالر  	على  	مدى  	فترة  	التجديد،  	وهو  	ما  26		التمويل  	املحلي  	للتعليم  	وبصورة  	غير  	مسبوقة  	لتصل  	إلى    
2.1		جهة  	مانحة  	بتقديم    11		مليار  	دوالر  	أمريكي.  	وباإلضافة  	إلى  	ذلك،  	التزمت    16		يتجاوز  	بكثير  	هدف  	الـ    

	.مليار  	دوالر  	أمريكي  	لصندوق  	الشراكة  	العاملية  	للتعليم  

	كيف  	شارك  	املجتمع  	املدني  	في  	حملة  	التجديد  	الشراكة  	العاملية  	للتعليم؟  
	تعمل  	العديد  	من  	تحالفات  	صندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني  	وبنشاط  	عن  	طريق  	الضغط  	على  	حكوماتها  

	:لزيادة  	وضمان  	اإلنفاق  	املحلي  	األكثر  	إنصافا  	على  	التعليم.  	مثال  
	رفعت  	حملة  	التعليم  	للجميع  	في  	سيراليون  	رسالة  	خطية  	إلى  	منتدى  	شركاء  	تطوير  	التعليم،  	تدعو  	الحكومة  

	لزيادة  	املوارد  	واملشاركة  	بنشاط  	في  	عملية  	التجديد  
	في  	جمهورية  	الكونغو  	الديمقراطية،  	أطلقت  	حملة  	التعليم  	للجميع  	حملة  	إعالمية  	من  	خالل  	اإلعالنات  

	اإلذاعية  	حول  	حملة  	التجديد  
	/التقت  	شبكة  	التعليم  	للجميع  CN	  /	  EPT		في  	بوركينا  	فاسو  	مع  	وزير  	التعليم  	الذي  	أكد  	دعمه  	لحملة    

	التجديد  
	/قدمت  	شبكة  	التعليم  	للجميع  EFANet		في  	غامبيا  	اقتراح  	ضغط/لوبي  	بدعم  	من  	مجموعة  	التعليم  	املحلية    

	إلى  	الحكومة  	من  	خالل  	وزارة  	التعليم  	األساسي  	والثانوي  
	/أرسلت  	حملة  	التعليم  	للجميع  	في  	تيمور  	الشرقية  TLCE		رسالة  	ضغط/لوبي  	عبر  	البريد  	إلكتروني  	اللوبي    

	إلى  	وزارة  	التعليم  	ومتابعتها  	من  	خالل  	االجتماعات  	الوجاهية  

	/وحضرت  	عدة  	تحالفات  	أيضا  	مؤتمر  	التجديد،  	كما  	وشارك  	ممثلو  	شبكة  	التعليم  	للجميع  	في  	بنغالديش  
CAMPE		Elimuوحملة  	التعليم  	للجميع  	في  	مالوي،  	و    Yetu		في  	كينيا  	وحملة  	التعليم  	للجميع  	في  	زامبيا    

ZANEC		في  	مناقشات  	اللجان  	مع  	وزراء  	التعليم  	ورؤساء  	الدوائر  	املانحة  	واملنظمات  	غير  	الحكومية    
	الدولية،  	مما  	سمح  	بوصول  	أصوات  	املجتمع  	املدني  	خالل  	املناقشات  	العاملية  	املتعلقة  	بالتعليم.  	ومن  	خالل  

	جلسات  	املناقشة  	هذه،  	تم  	تطوير  	مجموعة  	متنوعة  	من  	الدعوات  	التخاذ  	إجراءات  	بشأن  	التعليم،  	لقراءة  
	.هذه  	الدعوات  	(وغيرها  	من  	املعلومات  	بشأن  	التجديد)  	هنا  

	فرصة  	لصندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني  -‐		التجديد    
	لكون  	الشراكة  	العاملية  	للتعليم  	املمول  	الرئيسي  	لصندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني،  	فقد  	أعتبر  	مؤتمر  	التجديد  
	أيضا  	لحظة  	حاسمة  	إلثبات  	قيمة  	صندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني  	واملناصرة  	لدعم  	صندوق  	تعليم  	املجتمع  
	املدني  	في  	املستقبل.  	وهكذا،  	تقاسمت  	تحالفات  	صندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني  	عرض  	أعمالها،  	والتي  	تم  
	تجميعها  	في  	مواد  	نشرها  	في  	بروكسل،  	بما  	في  	ذلك  	تقرير  	نتائج  	وخريطة  	صندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني  

	.ونشرة  	دراسة  	حالة  	محدثة  
http://www.campaignforeducation.org/docs/csef/CSEF%20PROGRESS%20REPORT

%20JUNE%202014.pdf	  
http://www.campaignforeducation.org/docs/csef/GCE%20MAP%20A2_AR_WEB.pdf	  
http://www.campaignforeducation.org/docs/csef/reports/CSEF%20CASE%20STUDY

%20LEAFLET_AFRICA_JUNE2014_AR.pdf	  

	.لقراءة  	التقرير  	الكامل  	حول  	التجديد  	للشراكة  	العاملية  	للتعليم  
globalpartnership.org/content/pledge-‐report-‐gpe-‐replenishment-‐conference-‐june-‐2014

2015		الفعاليات  	القادمة  	عام    

 
	العديد  	من  	الفرص  	للعمل  	حول  	قضية  	التعليم،  	وال  	سيما  	من  	حيث  2015		يقدم  	العام    
	املساهمة  	في  	املناقشات  	لتشكيل  	األهداف  	واألطر  	املستقبلية.  	تضم  	القائمة  	أدناه  

 :بعض  	الفعاليات  	الرئيسية  	التي  	قد  	ترغب  	التحالفات  	باالنخراط  	فيها

	كانون  	الثاني/يناير  	شرم  	الشيخ  	(مصر  27‐-29		(املؤتمر  	العربي  	الوزاري  	اإلقليمي:    
http://en.unesco.org/events/arab-‐ministerial-‐regional-‐

conference 
	شباط/فبراير  	كيغالي  9‐-11		املؤتمر  	اإلقليمي  	للتعليم  	في  	شبه  	الصحراء  	األفريقية:    

	((رواندا  
www.unesco.org/new/en/dakar/education/education-‐for-‐all-‐in-‐

africa/sub-‐saharan-‐africa-‐regional-‐conference-‐on-‐education-‐
beyond-‐2015/  

	(أوروبا  	وشمال  	أمريكا):  2015	  -‐		املؤتمر  	الوزاري  	اإلقليمي  	حول  	التعليم  	ما  	بعد    
	شباط/فبراير  	باريس  	(فرنسا  19‐-20)  

en.unesco.org/events/regional-‐ministerial-‐conference-‐
education-‐post-‐2015	  

	شباط/فبراير  	جوهانسبرغ  	(جنوب  23‐-26		الجمعية  	العاملية  	للحملة  	العاملية  	للتعليم:    
	(أفريقيا  

	الفعالية  	العاملية  	للتعليم  	لصندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني  	(بالتكاتف  	للتعليم  	مع  
	شباط/فبراير  	جوهانسبرغ  	(جنوب  	أفريقيا  27‐-28	(الجمعية  	العاملية):    

http://assembly.campaignforeducation.org/ar/	  
	مارس،  	تونس  	(تونس  24‐-28	(املنتدى  	االجتماعي  	العاملي:    

https://fsm2015.org/ar	  
	نيسان/أبريل  09‐-10	  :2015	إطالق  	تقرير  	الرصد  	العاملي  	التعليم  	للجميع    

www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-‐the-‐
international-‐agenda/efareport/reports/2015/	  

	نيسان/أبريل،  17‐-19		اجتماعات  	الربيع  	للبنك  	الدولي  	وصندوق  	النقد  	الدولي:    
(واشنطن  	دي  	سي  	(الواليات  	املتحدة  

http://www.imf.org/external/am/index.htm	  
	أيار/مايو،  	في  	جميع  	أنحاء  2	  -‐		نيسان/أبريل    26		أسبوع  	العمل  	العاملي/2015:    

العالم  
http://www.campaignforeducation.org/ar/	  

19-‐18		منتدى  	املنظمات  	غير  	الحكومية  	(بالتكاتف  	مع  	املنتدى  	العاملي  	للتعليم):    
 أيار/مايو  	انشيون  	(كوريا)

	أيار/مايو،  	انشيون  	(كوريا  19‐-22	(املنتدى  	العاملي  	للتعليم:    
www.unesco.org/new/en/World-‐Education-‐Forum-‐2015/	  
	أيار/مايو  	انشيون  	(كوريا  26‐-27	(اجتماع  	مجلس  	الشراكة  	العاملية  	للتعليم:    

www.globalpartnership.org/board-‐of-‐directors	  
	حزيران/يونيو،  	جزر  22‐-26		لرابطة  	وزراء  	التعليم  	في  	دول  	الكومنولث:    19		املؤتمر  	الـ    

(البهاما  	(الواليات  	املتحدة  
thecommonwealth.org/media/event/19th-‐conference-‐

commonwealth-‐education-‐ministers	  
	يوليو  	أوسلو  	(النرويج  6‐-7		(مؤتمر  	حول  	التعليم  	من  	أجل  	التنمية:    

	املؤتمر  	الدولي  	الثالث  	لتمويل  	التنمية  )FfD(:	  13-‐16		تموز/يوليو،  	أديس  	أبابا    
((إثيوبيا  

www.un.org/esa/ffd/overview/third-‐conference-‐ffd.html	  
	أيلول/سبتمبر،  	نيويورك  	(الواليات  15‐-28	  :70		الجمعية  	العامة  	لألمم  	املتحدة  	الـ    

(املتحدة  
www.un.org/en/ga/	  

	أيلول/سبتمبر  	في  25‐-27	  :2015	  -‐		قمة  	األمم  	املتحدة  	لتبني  	أجندة  	التنمية  	ملا  	بعد    
(نيويورك  	(الواليات  	املتحدة  

www.un.org/millenniumgoals/	  
	تشرين  	الثاني/نوفمبر  	باريس  	(فرنسا  10‐-25		العام  	لليونسكو:    38		(املؤتمر  	الـ    

en.unesco.org/events/general-‐conference-‐38th-‐session	  

	األداة  	القادمة:  	مساءلة  	الحكومات  	على  	االلتزامات  	بشأن  	التجديد  	للشراكة  	العاملية  	للتعليم  
	في  	محاولة  	للحفاظ  	على  	زخم  	التجديد  	للشراكة  	العاملية  	للتعليم،  	تعمل  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	على  	تطوير  	مجموعة  	أدوات  	لدعم  	أنشطة  	التحالفات  	في  	مجال  	املتابعة،  	فبينما  	كان  	مؤتمر  	التجديد  	ناجحا،  

	مليار  	دوالر  	أمريكي  	لفترة  	تجديد  	املوارد.  	وستركز  	األداة  	على  3.5		لعب  	املجتمع  	املدني  	دورا  	هاما  	في  	املساءلة  	عن  	الوعود  	التي  	قطعت  	ودعوة  	الحكومات  	والجهات  	املانحة  	لتلبية  	الهدف  	املالي  	بقيمة    
	.إجراءات  	لضمان  	الرصد  	الفعال  	لتعهدات  	الشراكة  	العاملية  	للتعليم،  	والضغط  	على  	البلدان  	التي  	لم  	تعلن  	التزامها  	تجاه  	التعليم  

	بشأن  	استمرار  	مشاركة  	املجتمع  	املدني  	في  2015		وسيتاح  	للتحالفات  	فرصة  	املشاركة  	في  	املناقشات  	عبر  	االنترنت  	خالل    ،2015		سيتم  	تعميم  	األداة  	على  	أعضاء  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	مطلع    
	:الشراكة  	العاملية  	للتعليم  	وتمويل  	التعليم.  	ملزيد  	من  	املعلومات  	يرجى  	مراسلة  	كجيرستي  kjersti@campaignforeducation.org	  

mailto:kjersti@campaignforeducation.org
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	رصد  	اإلنفاق  	الحكومي  )GSW(:		قاعدة  	بيانات  	امليزانية  	املفتوحة    

www.governmentspendingwatch.org/	  

	من  	قبل  	منظمة  	أوكسفام  	ومؤسسة  	تنمية  	التمويل  	الدولية  2013		تم  	إلطالق  	قاعدة  	بيانات  	رصد  	اإلنفاق  	الحكومي  	عام    )DFI(		استجابة  	ملحدودية  	توافر  	البيانات  	املتراكمة  	للموازنة  	والتحليل  	حول    
	ما  	تنفقه  	الحكومات  	الوطنية  	لتحقيق  	األهداف  	اإلنمائية  	لأللفية،  	وهي  	تعد  	أول  	قاعدة  	بيانات  	عاملية  	لتوفير  	معلومات  	شاملة  	ومحدثة  	من  	املعلومات  	عن  	اإلنفاق  	الحكومي  	عبر  	القطاعات  	ذات  	الصلة  

	باألهداف  	اإلنمائية  	لأللفية  	السبعة:  	الزراعة  	والتعليم  	والبيئة  	والجندر  	والصحة  	والحماية  	االجتماعية  	واملياه  	والصرف  	الصحي  	والنظافة  	الصحية.  	ويمكن  	لدخول  	للموقع  	االلكتروني  	لقاعدة  
	.بيانات  	رصد  	اإلنفاق  	الحكومي  	من  	قبل  	الجميع،  	وبالتالي  	تعزيز  	الشفافية  	املالية  	ومساءلة  	الحكومة  	بصورة  	أكبر  

	يمكن  	التحالفات  	صندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني  	ومنظمات  	املجتمع  	املدني  	األخرى  	استخدام  	رصد  	اإلنفاق  	الحكومي  	كأداة  	لتتبع  	اإلنفاق  	الحكومي  	في  	قطاع  	التعليم  	وتحديد  	الثغرات  	التي  
2015	  -‐		.يمكن  	أن  	توجه  	أولويات  	عملية  	املناصرة  	والحمالت  	املتعلقة  	بتمويل  	التعليم،  	باإلضافة  	الستخدامها  	كمصدر  	مفيد  	لجمع  	البيانات  	لتغذية  	عمليات  	تقييم  	التعليم  	للجميع  	ومواقف  	ما  	بعد    

	يمكن  	الوصول  	الى  	ورقة  	خلفية  	رصد  	اإلنفاق  	الحكومي  	من  	خالل  www.campaignforeducation.org/docs/csef/GSW_Backgroundinfo_Oct_2014.pdf		أو  	االتصال  	بفريق    
	رصد  	اإلنفاق  	الحكومي  gsw@development-‐finance.org	  

:		مقابلة  	مع    CheikhMbow		املنسق  	الوطني  	لتحالف  	املنظمات  	للدفاع  	التعليم  	العام  	في    
	السنغال  

	يتولى  CheikhMbow		منصب  	املنسق  	الوطني  	لتحالف  	املنظمات  	للدفاع  	التعليم  	العام  	في  	السنغال،  	عضو  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	وتحالف  	ممول  	من    
	التي  	تغطي  	منظمات  	املجتمع  	املدني  2		صندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني،  	وعضو  	مجلس  	الشراكة  	العاملية  	للتعليم،  	حيث  	يمثل  	دائرة  	منظمات  	املجتمع  	املدني/    

	في  	البلدان  	النامية  	في  	الشراكة  	العاملية  	للتعليم.  	وفي  	هذه  	املقابلة  	يشارك  CheikhMbow		الدافع  	وراء  	كونه  	ناشطا  	في  	مجال  	التعليم  	ويدعو  	تحالفات    
	.صندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني  	لالنخراط  	في  	مناقشات  	الشراكة  	العاملية  	للتعليم  	  

http://www.cosydep.org	  

	من  	أين  	جاء  	هذا  	الشغف  	بالتعليم؟  
CheikhMbow:		لقد  	جئت  	من  	أسرة  	مكونة  	من  	والدين  	أميني.  	وعلى  	الرغم  	من  	ذلك،  	فقد  	حصلت  	على  	تعليم  	جيد  	وأكملت  	دراستي  	من  	خالل  	دعمهما    

	إلدراكهما  	بأهمية  	التعليم  	بالنسبة  	ألطفالهما،  	حيث  	أتاحا  	لي  	الفرصة  	التي  	لم  	تتوفر  	لهما،  	وبالتالي،  	قد  	كان  	لي  	وفي  	سن  	مبكرة  	اهتماما  	كبيرا  	بالتعليم،  	وتأثيره  	على  	حياة  	الناس،  	وبدأت  	كمعلم  
	األداة  	األكثر  	أهمية  	للمجتمعات  	الضعيفة  	ولتمكينها  	من  	التغلب  	على  	الفقر  -‐		.مجتمعي،  	ثم  	أصبحت  	ناشطا  	ملتزما  	بحشد  	مختلف  	الجهات  	الفاعلة  	لتحسني  	التعليم    

 
	ملاذا  	تؤمن  	بالتركيز  	على  	التعليم  	باعتباره  	وسيلة  	تسهم  	في  	بناء  	عالم  	أفضل؟  

CheikhMbow:		أنا  	مقتنع  	تماما  	بأن  	التنمية  	لن  	تتحقق  	إال  	إذا  	أعطينا  	األولوية  	لتعليم  	وتمكني  	املواطنني.  	فتحقيق  	أهداف  	التنمية  	مشروط  	حتما  	بإيصال  	التعليم  	أوال،  	وإذا  	أردنا  	إشراك  	الناس    
	في  	الكفاح  	ضد  	تغير  	املناخ،  	والحد  	من  	العنف  	وانتهاكات  	حقوق  	اإلنسان،  	والتصدي  	للفساد  	ودعم  	الحوار  	بني  	األديان  	أو  	التفاهم  	بني  	الثقافات،  	فمن  	الضروري  	أن  	نوفر  	لهم  	التعليم  	النوعي  

	.بحيث  	يتم  	تمكينهم  	وتسليحهم  	بمهارات  	بشأن  	هذه  	القضايا  	بحيث  	يمكنهم  	املساهمة  	في  	تحقيقها  
 

	بشأن  	التعليم؟  2015		ما  	هي  	مطالبكم  	للمناصرة  	الرئيسية  	املتعلقة  	بأجندة  	ما  	بعد    
CheikhMbow:		لجعل  	التعليم  	حقا  	أساسيا  	من  	حقوق  	اإلنسان!  	وعلينا  	أن  	نضمن  	أن  	يحتل  	التعليم  	مركز  	أطر  	ما  	بعد    2000		من  	املهم  	أن  	نذكر  	أوال  	التزامات  	رؤساء  	الدول  	في  	قمة  	األلفية  	عام    
	كحق  	أساسي  	من  	حقوق  	اإلنسان  	للجميع،  	ونؤكد  	أيضا  	على  	حاجة  	أنظمة  	التعليم  	لتجاوز  	إنتاج  	املواطنني  	الذين  	يحملون  	الدرجات  	العلمية  	فقط،  	بل  	ضمان  	تمكينهم  	فعليا  	على  	التكيف  2015	  
	والتعامل  	مع  	التحديات  	العاملية  	والقضايا  	الناشئة.  	وعلى  	إطار  	التعليم  	في  	املستقبل  	أيضا  	أن  	يأخذ  	بعني  	االعتبار  	احتياجات  	وتطلعات  	الفئات  	الضعيفة  	بصورة  	خاصة،  	ويؤكد  	على  	''األهداف  
	والقضايا  	التي  	غالبا  	ما  	يتم  	تجاهلها  	من  	قبل  	الحكومات  	(وأحيانا  	حتى  	من  	قبل  	دعاة  	املجتمع  	املدني)،  	كالتعليم  	في  	مرحلة  	الطفولة  	املبكرة  	والتقنية  	والتعليم  	والتدريب  	املهني  	وتعليك  ''		املهملة    

	الشباب  	والكبار  	القراءة  	والكتابة،  	والتعليم  	من  	خالل  	اللغات  	املحلية  	والوطنية  	التي  	هي  	مكونات  	فعالة  	للتعلم  	النوعي.  	ويؤمن  	تحالف  	املنظمات  	للدفاع  	التعليم  	العام  	في  	السنغال  	بأن  	مسؤولية  	جودة  
	التعليم  	والتعلم  	يجب  	أن  	تكون  	مضمونة  	من  	قبل  	الحكومات،  	في  	حني  	يلعب  	املجتمع  	املدني  	أيضا  	دورا  	رئيسيا  	في  	تبادل  	املعلومات  	وتوفير  	التوجيه  	أثناء  	عمليات  	املفاوضات  	الوطنية  	والعاملية.  

	وكان  	دعم  	صندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني  	حيويا  	في  	هذا  	الصدد  -‐		.ونحن  	نعمل  	بجد  	ملعالجة  	''األهداف  	املهملة''  	هذه  	كجزء  	من  	املناصرة  	واألنشطة    

	هل  	أنت  	راض  	عن  	النتائج؟  .2014		كنت  	قد  	حضرت  	مؤتمر  	التجديد  	للشراكة  	العاملية  	في  	حزيران/  	يونيو    
CheikhMbow:		لقد  	رحبت  	بالتعهدات  	وااللتزامات  	التي  	أعلنت  	في  	مؤتمر  	التجديد.  	والسنغال  	هي  	واحدة  	من  	البلدان  	التي  	تلتزم  	بتمويل  	التعليم  	في  	أفريقيا.  	ومع  	ذلك،  	وبعد  	االحتفال  	هذه    
	اإلنجازات،  	علينا  	أن  	ندرك  	أن  	الحكومات  	قد  	تعلن  	االلتزام  	بعض  	األحيان  	ولكن  	وفي  	وقت  	الحق  	ال  	تحترم  	الوعود  	التي  	قطعتها.  	فالتعليم  	الشامل  	والنوعي  	يتطلب  	توفير  	املوارد،  	وتقع  	على  	عاتق  

	املجتمع  	املدني  	مسؤولية  	الدعم  	والضغط  	على  	حكوماتنا  	بأن  	ترقى  	إلى  	مستوى  	مسؤولياتها.  	وباإلضافة  	إلى  	ذلك،  	علينا  	محاسبتها  	لضمان  	أن  	وصول  	امليزانيات  	الالمركزية  	للمستفيدين  	مباشرة،  
	.وضرورة  	تعزيز  	الحكومات  	املحلية  	واملواطنني  	لرصد  	امليزانيات  	املخصصة  	لقطاع  	التعليم  

 
	لقد  	عملت  	ما  	يقرب  	من  	عامني  	في  	مجلس  	الشراكة  	العاملية  	للتعليم.  	هل  	لديك  	بعض  	الدروس  	ملشاركتها  	مع  	تحالفات  	صندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني؟  

CheikhMbow:		أن  	تكون  	عضوا  	في  	مجلس  	الشراكة  	العاملية  	للتعليم  	يتطلب  	مسؤولية  	عالية  	تنطوي  	على  	الكثير  	من  	الفرص  	املثيرة  	للمضي  	قدما  	في  	دور  	املجتمع  	املدني  	في  	قطاع  	التعليم.  	ومع    
	ذلك،  	هذا  	ليس  	من  	السهل  	تحقيقه،  	وفي  	املستقبل  	هناك  	حاجة  	للمزيد  	من  	التنسيق  	والتواصل  	مع  	الدائرة  	االنتخابية.  	وأنا  	أشجع  	تحالفات  	صندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني  	الستخدام  	هذه  	املساحة  

	.للتعبير  	عن  	مخاوفهم  	حول  	قضايا  	التعليم  	على  	املستوى  	الوطني  	بحيث  	يمكن  	من  	خاللها  	إثراء  	مناقشات  	السياسة  	على  	الصعيد  	العاملي  
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	دراسة  	حالة:  	"العار  	القبلي  	األسود"  	وتحسني  	تعليم  	الفتيات  	في  	اليمن  

 
	تعد  	األمية  	مشكلة  	خطيرة  	في  	اليمن،  	وخاصة  	في  	أوساط  	الفتيات.  	ومن  	خالل  	املشاركة  	في  
	/ورشة  	عمل  	نظمتها  	الحملة  	العربية  	للتعليم  	للجميع  ACEA،		بدعم  	من  	الحملة  	العاملية  	للتعليم    

	وصندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني،  	حول  	استراتيجيات  	وتكتيكات  	املناصرة،  	حد  	التحالف  
	/اليمني  	للتعليم  	للجميع  YCEA		قضية  	األمية  	بني  	الفتيات  	باعتبارها  	واحدة  	من  	التحديات    

	الرئيسية  	فيما  	يتعلق  	بالتعليم  	في  	اليمن،  	ومن  	خالل  	املناقشات  	والتخطيط  	االستراتيجي  	كان  
	من  	املسلم  	به  	أن  	الضغط  	على  	الحكومة  	لن  	يكون  	كافيا  	لوضع  	نص  	واضح  	في  	الدستور  	بشأن  
	تعليم  	الفتيات.  	وبدال  	من  	ذلك،  	قرروا  	استقطاب  	املمثلني  	والالعبني  	الرئيسيني  	في  	اليمن،  	بما  

	.في  	ذلك  	زعماء  	القبائل  
 

	وكنقطة  	انطالق،  	استهدف  	التحالف  	قرية  Hawory		كم  	خارج  	العاصمة  	صنعاء،    30		على  	بعد    
	كموقع  	يضم  	أعلى  	نسبة  	لألمية  	في  	اليمن.  	وبدأ  	التحالف  	بإجراء  	محادثات  	مع  	زعماء  	القبائل  

	والشخصيات  	العامة  	إلقناعهم  	لكي  	يصبحوا  	حلفاء  	لحملتهم.  	ولتعزيز  	هذا  	العمل،  	أشرك  
	التحالف  	خبراء  	متخصصني  	في  	العادات  	والتقاليد  	القبلية  	لصياغة  	وثيقة  	محلية،  	تقر  	بأن  

	"األمية  	هي  	العار  	القبلي  	األسود"  	والضغط  	من  	أجل  	زيادة  	التركيز  	على  	توفير  	التعليم  	لجميع  
	الفتيات.  	وتم  	إطالق  	حملة  	ضخمة  	لدعم  	تعليم  	الفتيات،  	وأقنع  	التحالف  	املواطنني  	واملجتمع  
	وزعماء  	القبائل  	بالتوقيع  	على  	الوثيقة  	ودعمها.  	كما  	نجح  	التحالف  	بالضغط  	على  	املجلس  

	املحلي  	إلنشاء  	مدرسة  	للبنات  	بالقرية.  	ويعد  	هذا  	املثال  	نموذجا  	للدول  	األخرى  	التي  	تواجه  
	.نفس  	التحديات  	التي  	تواجهها  	اليمن،  	كالسودان  	أو  	العراق  	  

http://www.arabcampaignforeducation.org/page-‐446-‐en.html	  

	مبادرة  #UpForSchool؟	  
www.aworldatschool.org/upforschool	  

www.aworldatschool.org	  
 

	مبادرة  #UpForSchool		وهو  	تحالف  	جديد    –		بقيادة  	عالم  	في  	مدرسة    
	نسبيا  	مرتبط  	ارتباطا  	وثيقا  	باملبعوث  	الخاص  	لألمم  	املتحدة  	بشأن  

	التعليم،  	جوردون  	براون،  	وتحظى  	بشكل  	خاص  	بدعم  	من  	قبل  	"مجموعة  
	السفراء  	الشباب  	العاملية"  	وتهدف  	مبادرة  #UpForSchool		الرئيسية    
	إلى  	رفع  	عريضة  	عاملية  	موجهة  	إلى  	قادة  	العالم،  	تدعو  	إلى  2015		عام    
	إلحاق  	كل  	طفل  	باملدرسة  	وتعليمه،  	وتطالب  	العريضة  	ووجه  	الخصوص،  
	ومحاولة  	أخيرة  	لضمان  ،2000		باملساءلة  	عن  	الوعود  	التي  	قطعت  	عام    
	اكتساب  	األطفال  	ممن  	هم  	خارج  	املدارس  	حقهم  	في  	التعليم  	بحلول  

2015		.نهاية    

	وقد  	تكون  	عريضة  #UpForSchool		أداة  	مفيدة  	بالنسبة  	لتحالفات    
	صندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني  	من  	حيث  	استخدامها  	كجزء  	من  	جهودها  
	لضمان  	املساءلة  	بشأن  	التعليم  	للجميع،  	وخاصة  	من  	خالل  2015		عام    

	التشبيك  	مع  	السفراء  	الشباب  	و/أو  	ربط  	عملهم  	الوطني  	بالعريضة  
	.العاملية  	لتعزيز  	الضغط  	الشعبي  	وإبراز  	قضية  	التعليم  

		:للمشاركة  	يرجى  	االتصال  	بـ    	  
info@aworldatschool.org	  

		:ونسخة  	الى    
jeanpaul@campaignforeducation.org	  

	وللتوقيع  	على  	عريضة  #UpForSchool		!هنا    
www.aworldatschool.org/upforschool	  

	!تخطط  	قضايا  	التعليم  

	تخطيط  	قضايا  "		دليل    2014		أصدرت  	الحملة  	العاملية  	للتعليم    
	التعليم"  	الستخدامه  	من  	قبل  	تحالفات  	املجتمع  	املدني  

	لتمكينها  	من  	املشاركة  	في  	عمليات  	التخطيط  	الرسمية  	لقطاع  
	التعليم.  	والدليل  	هو  	نتيجة  	لعملية  	تعاونية  	مع  	الشركاء  

	اإلقليميني  	والوطنيني  	في  	صندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني،  
	.وبناءا  	على  	تجارب  	التحالفات  	الوطنية  

http://www.campaignforeducation.org/docs/csef/Planning%20Matters
%20in%20Education_AR_.pdf	  

	:كتيب  	الدليل  
 

	يتضمن  	معلومات  	وخلفية  	حول  	الخطط  	القطاعية  	الحكومية  	للتعليم  	وشركاء  	التخطيط  	الرئيسيني  
	.والعمليات  	واملساحات  	بما  	في  	ذلك  	الشراكة  	العاملية  	للتعليم  	وعملياتها  	ومجموعات  	التعليم  	املحلية  

 
	كما  	ويوفر  	أمثلة  	ألفضل  	املمارسات  	التي  	يمكن  	للمجتمع  	املدني  	استخدامها  	للتأثير  	على  	عمليات  

	خطة  	قطاع  	التعليم،  	بما  	في  	ذلك  	من  	خالل  	االنخراط  	بالتخطيط،  	والتشكيل،  	والتقييم  	ورصد  	الخطة،  
	لضمان  	أن  	تكون  	خطط  	قطاع  	التعليم  	ذات  	صلة  	ومنصفة  	وتعكس  	احتياجات  	املواطنني،  	خاصة  
	الفئات  	املهمشة  	ويشمل  	ذلك،  	تقديم  	مختلف  	نقاط  	الدخول  	املمكنة  	للتحالفات  	مثل،  	املشاركة  	مع  

	.مجموعات  	التعليم  	املحلية  
 

	كما  	يقدم  	أوراق  	عمل  	عملية  	يمكن  	تكييفها  	حسب  	السياقات  	واألولويات.  	ويقترح  	منهجا  	لورشة  	عمل  
	.يمكن  	استخدامها  	لتدريب  	أعضاء  	التحالف  

 
	بما  	في  	ذلك  	برامج  	لتدريب  ،2015		وتخطط  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	للقيام  	بأنشطة  	متابعة  	عام    

	املدربني،  	مستهدفة  	دعم  	بعض  	التحالفات  	املهتمة  	بذلك،  	واملبادئ  	التوجيهية  	للمسؤولني  	الحكوميني.  
	ونرغب  	باالستماع  	من  	األعضاء  	حول  	تجربتهم  	باستخدام  	هذه  	األداة  	وكيفية  	تطويرها،  	فيرجى  

	:االتصال  	بـ  
	  kjersti@campaignforeducation.org	  

http://www.aworldatschool.org/upforschool
http://www.aworldatschool.org
mailto:info@aworldatschool.org
mailto:jeanpaul@campaignforeducation.org
http://www.aworldatschool.org/upforschool
http://www.campaignforeducation.org/docs/csef/Planning%20Matters%20in%20Education_AR_.pdf
mailto:kjersti@campaignforeducation.org
http://www.campaignforeducation.org/docs/csef/Planning%20Matters%20in%20Education_AR_.pdf
mailto:kjersti@campaignforeducation.org
http://www.arabcampaignforeducation.org/page-446-en.html
http://www.arabcampaignforeducation.org/page-446-en.html
http://www.aworldatschool.org/upforschool
http://www.aworldatschool.org
mailto:info@aworldatschool.org
mailto:jeanpaul@campaignforeducation.org
http://www.aworldatschool.org/upforschool


املوارد

املساواة  	والدمج  	في  	التعليم  
	تقرير  	أسبوع  	العمل  	العاملي  	حول  	دمج  	األطفال  	ذوي  	اإلعاقة  	في  	التعليم  ،(2014)		حقوق  	متساوية،  	وفرص  	متكافئة،  	الحملة  	العاملية  	للتعليم    
http://www.campaignforeducation.org/docs/reports/Equal%20Right,%20Equal%20Opportunity_AR.pdf	    

		مؤتمر  	سياسة  	لتسليط  	الضوء  	على  	أهمية  	اللغة  	األم  	في  	السنوات  	األولى    ،(2013)		التعليم  	باللغة  	األم:  	دروس  	سياسة  	للجودة  	والدمج،  	الحملة  	العاملية  	للتعليم      
http://www.campaignforeducation.org/docs/reports/Mother%20Tongue_AR.pdf	  

	تقرير  	السياسات  	بشأن  	الحق  	في  	التعليم  	للفتيات  ،(2011)	جعل  	ذلك  	حق  	للبنات،  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	ومنظمة  	ريزلتس    
http://www.campaignforeducation.org/docs/reports/makeitright/MakeItRight_Report_Arabic_04.pdf	  

	حملة  	وتقرير  	أوكسفام  Even	  it	  Up	  (2014)	 مع  	التركيز  	على  	التحدي  	املتمثل  	في  	معالجة  	التفاوت  	املتزايد  	في  	العالم  
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	  

	.للمزيد  	عن  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	بشأن  	التعليم  	لألشخاص  	ذوي  	اإلعاقة  	هنا  
http://www.campaignforeducation.org/en/campaigns/education-‐and-‐disability	  

التمويل  	في  	التعليم  
	مؤتمر  	حول  	دور  	الشراكة  	العاملية  	للتعليم  	في  	تمويل  	التعليم  ،(2014)	 تمويل  	املستقبل:  	خطة  	عمل  	لتمويل  	الشراكة  	العاملية  	من  	أجل  	التعليم،  	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  	املناصرة  	من  ،(2013)		فرض  	الضرائب  	على  	األعمال،  	الحملة  	العاملية  	للتعليم    

قبل  	التحالفات  
http://fund-‐the-‐future.org/files/FUND_THE_FUTURE_2014_AR.pdf	  

	دليل  	امليزانية  	ملنظمات  	املجتمع  	املدني  	العاملة  	في  	مجال  	التعليم،  	صندوق  	التعليم  	لدول  	الكومنولث  (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  	لرصد  	بيانات  	اإلنفاق  	الحكومي  	وتحليلها  	في  	أكثر  	من    
www.governmentspendingwatch.org/  

:2015	خطط  	موارد  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	للعام    
	كانون  	الثاني/يناير  –	 أدوات  	بشأن  	مراقبة  	التعهدات  	املقدمة  	للشراكة  	العاملية  	للتعليم  	واملناصرة  

	شباط/فبراير  –	 تقرير  	عن  	عواقب  	الخصخصة  	واملدارس  	الخاصة  	منخفضة  	التكلفة  
	آذار/مارس  –	 أدوات  	التمويل  	املحلي  

	حزيران/يونيو  	وتموز/يوليو  –	 رصد  	معونة  	التعليم  

	.للمزيد  	عن  	حملة  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	بشأن  	تمويل  	التعليم  	هنا  
http://www.campaignforeducation.org/en/campaigns/education-‐financing	  

جودة  	التعليم  
	تقرير  	سياسات  	حول  	الحاجة  	ملعلمني  	مدربني  	لتحقيق  ،(2013)		كل  	طفل  	يحتاج  	ملعلم:  	سد  	الفجوة  	في  	املعلمني  	املدربني،  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	والدولية  	للتربية    

جودة  	التعليم  
http://www.campaignforeducation.org/docs/reports/GCE%20ECNAT_A4_ARA.Screen.pdf	  

2013)	(الحق  	في  	التعلم:  	مشاركة  	املجتمع  	املحلي  	في  	تحسني  	التعلم،  	إنقاذ  	الطفولة    
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	  

:2015	  –	 ما  	بعد  
2015	  -‐		بشأن  	مرحلة  	ما  	بعد    (2014)		موقف  	الحملة  	العاملية  	للتعليم    ،2015	  -‐		.عادل  	وشامل  	ومجاني:  	رؤية  	جماعية  	لجودة  	التعليم  	ما  	بعد    

http://www.campaignforeducation.org/docs/post2015/GCE_POST2015_FINAL_GOAL_AR.pdf	  
http://www.campaignforeducation.org/en/campaigns/education-‐post-‐2015	  

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
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املوارد

 مشاركة  	املجتمع  	املدني
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.vsointernational.org/images/advocacy-‐toolkit_tcm76-‐25498.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	  

املواد  	التعليمية  	لصندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني:  
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	  (2013	(تحديث    

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	  

:2015	خطط  	موارد  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	للعام    
	تيسان/ابريل  	وأيار/مايو  –	أداة  	التعلم  	بشأن  	تمثيل  	أصحاب  	املصلحة  	في  	تحالفات  	املجتمع  	املدني    

التعلم  	املشترك  	على  	املناصرة  	في  	السياقات  	الصعبة  

.للمزيد  	حول  	صندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني  	هنا  
http://www.campaignforeducation.org/en/building-‐the-‐movement/civil-‐society-‐education-‐fund	  

	الحملة  	العاملية  	للتعليم:  	أدوات  	االتصال  	واملناقشة    
 هناك  	العديد  	من  	آليات  	وأدوات  	البقاء  	على  	علم  	والتعلم  	والدخول  	في  	حوار  	مع  	التحالفات  	وشركاء  	التعليم  	األخرين،  	على  	سبيل  	املثال:

	منتدى  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	منتدى  	النقاش  	عبر  	االنترنت  onlinediscussion  
 قائمة  	خدمة  	املجتمع  	املدني  	بشأن  	مسائل  	الشراكة  	العاملية  	للتعليم

	صفحة  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	على  	الفيسبوك  

(www.facebook.com/campaignforeducation?fref=ts	  
	وتويتر  )@globaleducation(  

 
	مقترحات  	قاعدة  	بيانات  	بحوث  	ومواد  	تحالفات  	صندوق  	تعليم  	املجتمع  	املدني.  	وسيتم  	تعميم  	املزيد  	من  	املعلومات  	قريبا.  :2015	 األدوات  	القادمة  	خالل  

 
	لكيفية  	الوصول  	أو  	الحصول  	على  	مزيد  	من  	املعلومات  	حول  	القوائم  	واملنتديات  	أعاله،  	يرجى  	االتصال  	بـ  	جان  	بول    

jeanpaul@campaignforeducation.org  
	موقع  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  www.campaignforeducation.org	  

	ملزيد  	من  	املوارد  	عن  	طريق  	الحملة  	العاملية  	للتعليم  	والشركاء،  	واالتصال  	بـ  kjersti@campaignforeducation.org	!إذا  	توفرت  	لديكم  	مواد  	أخرى  	للمشاركة  

	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  	وتنشط  	في  

		بلدا  	ولديها  	العشرات  	من  	الشبكات  	اإلقليمية  	والدولية،  	وتتضمن  	عضويتها  	املنظمات  	الشعبية  	ونقابات  	املعلمني،  	وجماعات  	حقوق  	الطفل  	واملنظمات    90
	  	غير  	الحكومية  	الدولية.  

www.campaignforeducalon.org
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