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ﺻﻔﺤﺎت

نشرة تعريفية لمجموعة  CSO2-العدد األول

ممثلــو منظمــات المجتمــع المدنــي لــدول الجنــوب
فــي مجلــس ادارة الشــراكة العالميــة للتعليــم

شــبكة تحالفــات المجتمــع المدنــي فــي
الجنــوب العالمــي

يضــم مجلــس إدارة الشــراكة العالميــة للتعليــم ممثليــن عــن دوائــر

تعتبــر مجموعــة منظمــات المجتمــع المدنــي لــدول
الجنــوب العالمــي أكبــر دوائــر المجتمــع المدنــي فــي
الشــراكة العالميــة للتعليــم التــي تمثــل الجنــوب العالمــي،
والتــي تعــد مــن الشــركاء الرئيســيون فــي الشــراكة
العالميــة للتعليــم مــن خــال المشــاركة علــى كافــة
المســتويات العالميــة واإلقليميــة والقطريــة لجعــل
شــموال .تــم انتخــاب ممثلــي مجموعــة
الشــراكة أكثــر
ً
منظمــات المجتمــع المدنــي لــدول الجنــوب العالمــي
للمســاهمة فــي الشــراكة العالميــة مــن أجــل التعليــم
مــن خــال تمثيــل صــوت المجتمــع المدنــي الجنوبــي فــي
حوكمــة الشــراكة العالميــة مــن أجــل التعليــم ،والتأثيــر

مختلفــة  ،بمــا فــي ذلــك ممثليــن عــن المجتمــع المدنــي لــدول
الجنــوب العالمــي والــذي يشــارك بنشــاط فــي مجلــس إدارة

الشــراكة العالميــة للتعليــم .فــي ابريــل  2021تــم انتخــاب كل
مــن الســيدة ســوالنج أكبــو كعضــو رئيســي فــي مجلــس اإلدارة

والســيدة عبيــر التميمــي كعضــو منــاوب فــي مجلــس االدارة

لتمثيــل منظمــات المجتمــع المدنــي لــدول الجنــوب فــي مجلــس

ادارة الشــراكة العالميــة للتعليــم والتــي ستســتمر لمــدة عاميــن
لغايــة ديســبمر  .2023يتمثــل دور اعضــاء مجلــس االدارة المنتخبيــن

فــي المســاهمة فــي وضــع سياســات الشــراكة العالميــة للتعليــم

والتوجيــه المؤسســي وعمليــات صنــع القــرار.

علــى اســتراتيجيات الشــراكة العالميــة للتعليــم
وسياســاتها واتخــاذ القــرارات .نظــرا لهــذا فــإن الشــراكة
العالميــة تعتبــر منصــة تضــم أصحــاب مصلحــة وشــركاء
متعدديــن يعملــون وفــق جهــود حشــد منســقة لتعميــم
الحقائــق والظــروف المحليــة لتعزيــز مبــدأ «الحوكمــة
التشــاركية» فــي الجــدول األعمــال العالمــي الجديــد
للجهــود المســتدامة فــي التعليــم.

مجلس إدارةالشراكة العالمية
للتعليم يشارك المعلومات
حول الحوكمة و أبرز المستجدات
مع ضابط ارتباط المجموعة في
الحملة العالمية للتعليم ومع
ممثلي المجموعة في مجلس
ادارة الشراكة العالمية للتعليم

يقوم ضابط ارتباط المجموعة
وممثلي المجموعة في مجلس
ادارة الشراكة العالمية باالنخراط
في اجتماعات حول المعلومات
الواردة من لجنة الحوكمة التابعة
لمجلس ادارة الشرااكة ،وبدورها
تنقل هذه المعلومات للمجموعة
االقليمية للنقاش وأخذ
المالحظات

االنخراط مع أعضاء
المجموعة االقليمية
من خالل المنسقين /
الممثلين اإلقليميين
والوطنيين ومتابعة
عمليات التشاور على
المستوى الوطني بشأن اي
قرار سيتم إتخاذه

األخذ بكافة المشاركات
والمالحظات الواردة من
المجموعة االقليمية لبلورة
موقف ممثلي المجموعة
في مجلس ادارة الشراكة
والتي تتضمن التصويت
على قرارات المنح باالضافة
الى التأثير في سياسات
الحوكمة لدى الشراكة

مشاركة كافة المالحظات
والتوصيات التي خلصت نتيجة
المشاورات على مستوى
المجموعة االقليمية او على
مستوى التشاور مع احد
االئتالفات مع مجلس ادارة
الشراكة العالمية

عمليات المشاركة في مجموعة تحالف منظمات المجتمع المدني للجنوب العالمي
مــن خــال دعــم الحملــة العالميــة للتعليــم لهــذا

لضمــان توحيــد وتناغــم جهــود المجتمــع المدنــي مــع

العالميــة للتعليــم الســيدة فومــزا لوتانغــو يوفــر هــذا

للتعليم؛ فإن المشــاركة النشــطة للمؤسســات االعضاء

التحالــف وبمســاعدة ضابــط ارتبــاط التحالف في الحملة

التحالــف لإلئتالفــات التربويــة منصــة لتشــارك الجهــود

التعاونيــة والمشــتركة إلنشــاء حلــول مبتكــرة والعمــل

بجــد وحــرص علــى اهميــة ضمــان وجــود المســاءلة علــى
المســتوى العالمــي لضمــان معالجة وتخطــي التحديات
التــي تواجــه الــدول فــي تحقيــق الهــدف الرابــع مــن

أهــداف أهــداف التنميــة المســتدامة فــي المســاحات

الدوليــة مثــل الشــراكة العالميــة للتعليــم .مجموعــة
تحالــف منظمــات المجتمــع المدنــي للجنــوب العالمــي
يهــدف الــى تعزيــز ســبل مناصــرة التعليــم القائمــة
علــى السياســات مــن خــال الضغــط علــى الحكومــات

والجهــات المانحــة الدوليــة للعمــل علــى ضمــان تحقيــق
تعليــم دامــج وتحويلــي ودعــم مالــي لـــ شــركاء البلــدان

الناميــة.

الشــراكة العالمية للتعليم بصفتها اكبر صندوق عالمي

فــي االئتالفــات الوطنيــة واالقليميــة امــر مهــم خاصــة
فيمــا يتعلــق بمســتجدات الــدول التــي يثيرهــا ممثلــوا

التحالــف فــي مجلــس ادارة الشــراكة العالميــة؛ هــذه

التحديثــات مــن شــأنها أن تؤثــر فــي عمليــة التصويــت
مــن قبــل الممثليــن المنتخبيــن ســوالنج أكبــو وعبيــر
التميمــي بحكــم الصالحيــات التــي منحــت لهــم بإمكانيــة
التصويــت وفقــا للمعلومــات الــواردة مــن االئتالفــات
الوطنيــة وبحســب الســياقات المحليــة .تعــزز عمليــة

المشــاركة هــذه المســاءلة والشــفافية داخــل مجموعــة
التحالــف لالســتجابة والتكامــل واالندمــاج بشــكل فعــال
ومراقبــة أداء الدولــة مــع التأكــد مــن أن القــرارات التــي

يتخذهــا شــركاء البلــدان الناميــة واالئتالفــات التربويــة
والشــراكة العالميــة للتعليــم وفــق مصالــح النــاس بغيــة
التأثيــر.

مجموعة تحالف منظمات المجتمع المدني للجنوب العالمي واإلنخراط في نظم المنح
اعتمــدت الشــراكة العالميــة للتعليــم فــي الســنوات
االخيــرة علــى سياســة الشــراكة الفاعلــة والتــي

تهــدف الــى توضيــح األدوار والمســؤوليات لكافــة

الشــركاء مــن خــال الســعي إلــى تعزيــز مشــاركة
كافــة الشــركاء فــي حــوار السياســات المشــتركة علــى
مســتوى الدولــة ضمــن مجموعــات التعليــم المحليــة

التــي تقودهــا الحكومــة.

تســاهم المشــاورات مــع اإلئتالفــات الوطنيــة

واإلقليميــة قبــل اجتمــاع مجلــس ادارة الشــراكة
العالميــة فــي التأثيــر

فــي المناقشــات رفيعــة

المســتوى ،وذلــك بتقديــم المالحظــات والتوصيــات

المنبثقــة مــن الســياقات المحليــة ،ممــا يوفــر

تترجــم هــذه المشــاورات مــع أعضــاء مجموعــة
منظمــات المجتمــع المدنــي للجنــوب العالمــي بالحضــور
االستشــاري واالعتــراف المؤسســي بهــم فــي تنفيــذ
االســتجابة الفعالــة فــي أنظمــة تحويــل الشــراكة
العالميــة مــن أجــل التعليــم .يمكــن أن تعــزز مشــاركة
منظمــات المجتمــع المدنــي فــي هــذا الفضــاء مــن
إمكانيــة التأثيــر فــي عمليــات التنميــة علــى مســتوى
وطنــي باالضافــة الــى المســاهمه فــي بنــاء ملكيــة
الدولــة الديمقراطيــة.

األولويــات الرئيســية لغايــة اآلن

 :هــي

العدالــة الضريبيــة ،والمســاواة بيــن الجنســين  ،وحشــد

المــوارد  ،مــع األخــذ فــي االعتبــار الوضــع الحالــي للحــرب

معلومــات مهمــه فــي المفاوضــات قبــل وأثنــاء

 ،وكارثــة المنــاخ  ،والنــزوح  ،والوبــاء فــي البلــدان الناميــة.

المشــاورات بشــكل تشــاركي آخذيــن بعيــن االعتبــار

التــي تركــز علــى الفئــات المهمشــة هــو مهمــة المناصــرة

فــي ذلــك مجموعــات النســاء والشــباب واالشــخاص

المجتمــع المدنــي للجنــوب العالمــي

انعقــاد اجتمــاع مجلــس االدارة .تعقــد هــذه

ال يــزال تحويــل التعليــم مــن خــال حشــد االســتثمارات

مشــاركة كافــة الفئــات االعضــاء فــي التحالــف (بمــا

الرئيســية التــي يعمــل عليهــا مجموعــة تحالــف منظمــات

ذوي االعافــة والمجتمعــات المهمشــة)

دور مجموعــات التعليــم
المحليــة وكيفيــة مشــاركة
منظمــات المجتمــع المدنــي
بفعالية في عمليات الشــراكة
العالميــة للتعليــم
تعتبــر مجموعــات التعليــم المحليــة فعالــة اســتراتيجيا عندمــا تقــوم

بعقــد حــوارات سياســاتيه شــاملة ودامجــة بقيــادة الحكومــة حــول
األولويــات الوطنيــة المشــتركة لتســريع العمــل علــى تحقيــق اجنــدة
التعليــم .حيــث يمكــن ألعضــاء مجموعــات التعليــم المحليــة االتفــاق

علــى اهــداف مشــتركة فــي ظــل وجــود القــدرات التنظيميــة والتعاونيــة
التــي تعــزز ذلــك.

يتمثــل أحــد األهــداف األساســية لعمــل الشــراكة العالميــة للتعليــم
مــع شــركائها فــي الــدول الناميــة فــي دعــم حــوار سياســات شــامل
قائــم علــى األدلــة يدعــم أنظمــة التعليــم الوطنيــة مــن خــال إشــراك

الحكومــات الوطنيــة والجهــات المانحــة والمجتمــع المدنــي والمعلميــن
والعمــل الخيــري والقطــاع الخــاص ،وقــد يحــدث الحــوار مــن خــال
مجموعــة التعليــم المحليــة.

يجــب علــى إئتالفــات التعليــم الوطنيــة التشــاور مــع ممثلــي تحالــف

منظمــات المجتمــع المدنــي للجنــوب العالمــي فــي القضايــا الحاســمة
وللوصــول إلــى موقــف مشــترك قبــل االنخــراط فــي اجتماعــات

تشــجع الحملــة العالميــة للتعليــم و الشــراكة
العالميــة للتعليــم المشــاركة القويــة للمجتمــع
المدنــي فــي مجموعــات التعليــم المحليــة.
مجموعــات التعليــم المحليــة مســؤولة عــن دعــم عمليــة

تحليــل قطــاع التعليــم  ،والتطويــر  ،والتنفيــذ  ،والرصــد مــن
خــال سياســات شــاملة بقيــادة الحكومــة ورصــد آليــات

حــوار.

نشــطا وذو
ً
يجــب أن يكــون المجتمــع المدنــي مشــاركً ا

مصداقيــة ومهنيــة فــي مجموعــات التعليــم المحليــة
وأن ُيظهــر قيمتــه للحكومــات والجهــات المانحــة .تعمــل

المشــاركة الفعالــة للمجتمــع المدنــي مــع مجموعــات
التعليــم المحليــة علــى بنــاء قــدرة المجتمــع المدنــي

للمطالبــة بعالقــات أكثــر تعاونً ــا وقــوة مــع الحكومــات.

مجموعــة التعليــم المحليــة .وبهــذا يمكــن لمنظمــات المجتمع المدني
المشــاركة بنشــاط علــى المســتوى القطــري مــن خــال مجموعــات
التعليــم المحليــة.

فرصة للمشاركة
سيتم إرسال دعوة للتحضير بشكل تشاركي لالجتماع القادم لمجلس إدارة الشراكة العالمية للتعليم
•اجتماع مجلس ادارة الشراكة العالمية للتعليم ،13 :و 14و  16يونيو 2022
•مواعيــد مشــاورات مجموعــة تحالــف منظمــات المجتمــع المدنــي للجنــوب العالمــي ســتكون فــي  19مايــو 2022

مســاء بتوقيــت جنــوب افريقيــا و  03يونيــو  2022الســاعة  17:00 - 15:00بتوقيــت
الســاعة 14:00 - 12:00
ً

جنــوب افريقيــا .يرجــى مــن جميــع األعضــاء التســجيل فــي الموعــد المناســب لكــم
نحن نتطلع إلى المناصرة معا
ألوتا كونتينوا

