
حول صندوق التعليم للمجتمع المدني
أنشئ برنامج صندوق تعليم المجتمع المدني العالمي عام 2009 لتعزيز مشاركة المواطنين والتأثير في عمليات وضع 

السياسات العامة وعمليات التخطيط والرصد لقطاع التعليم. ويقدم الصندوق الدعم لتحالفات المجتمع المدني ذات القاعدة 
العريضة في أكثر من 50 بلدا في جميع أنحاء العالم النامي، وذلك إلجراء البحوث وتتبع والميزانيات واالنخراط في حوار 
السياسات وضمان المساءلة في قطاع التعليم. تتولى الحملة العالمية للتعليم إدارة صندوق تعليم المجتمع المدني بالتعاون 
الوثيق مع الشركاء المنفذين على المستوى اإلقليمي: التحالف العربي للتعليم للجميع ACEA وحملة شبكة أفريقيا للتعليم 

للجميع ANCEFA ورابطة جنوب آسيا المحيط الهادئ للتعليم األساسي وتعليم الكبارASPBAE وحملة أمريكا الالتينية من 
أجل الحق في التعليم CLADE. فيما تتولى اإلدارة المالية اإلقليمية كل من أكشن أيد في األمريكتين )أمريكا الالتينية والدولية 

للتربية )آسيا والمحيط الهادئ(، وأوكسفام بريطانيا )أفريقيا( والحملة العالمية للتعليم )الشرق األوسط وأوروبا الشرقية(. 
ويتم تمويل هذا البرنامج في المقام األول من قبل الشراكة العالمية للتعليم والتي تشرف عليها منظمة اليونسكو. كما توفر 

الوكالة األسبانية للتعاون الدولي AECID التمويل للبلدان غير المؤهلة ضمن برنامج الشراكة العالمية للتعليم في أمريكا 
الالتينية.

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

 CBDE : بوليفيا
تم تضمين توصيات المجتمع المدني 

 CBDE للحملة البوليفية للتعليم للجميع
حول حقوق المرأة والفئات المستبعدة في 

قانون التعليم الجديد )2010(.
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 ELImu YEtu CoALItIoN : كينيا
تولى تحالف حملة تعليمنا ElimuYetu تتبع عدم االلتزام 

بالتوقيتات والمواعيد ودقة الالمركزية في قطاع التعليم، وتذكير 
الحكومة بالتمسك بالخطط الموضوعة )2013(.

اليمن : قام التحالف اليمني للتعليم 
 YCEA للجميع

بحشد دعم األئمة وشيوخ القبائل 
كدعاة لحقوق المعلمين وتعزيز 
الوعي في المجتمعات المحلية 

.)2013(

 PCE : باكستان
 PCE تعاقد تحالف التعليم للجميع

مع شركة محاماة مرموقة للتقاضي 
في أربع محاكم إقليمية عليا وحث 

السلطات على إعمال الحق الدستوري 
حول مجانية التعليم )2012(.

 CBO-EPT : بنين
بعد سنوات من المناصرة اسهم تحالف المنظمات التعليمية 

في بنين/ CBO-EPT في تأمين زيادة كبيرة في ميزانية 
التعليم- من 19٪ إلى ٪30 )2012(.

 CSEC : ماالوي
تحالف المجتمع المدني للتعليم

CSEC عمليات تعقب للميزانيات 
كشف jعن تناقضات في تقديم 
الخدمات على مستوى المنطقة 
وعملت على تشجيع الحكومة 

على اتخاذ إجراءات عالجية لذلك 
.)2013(

 CoSYDEP : السنغال
ساهمت الضغوط التي مارستها 

تنسيقية منظمات الدفاع عن الحق في 
 COSYDEP التعليم العام والنوعي

في إلغاء اآلليات التمييزية في تعيين 
المعلمين )2011(.

 NEP : كمبوديا
بإستخدام بحوثها الخاصة، طالبت شراكة 
المنظمات غير الحكومية للتعليم للجميع/ 

NEP بتحسين ظروف المعلمين، وتشجيع 
الحكومة على االلتزام بزيادة رواتب 
المعلمين بنسبة 20٪ سنويا )2012(.

CoESI : جزر  سليمان
نفذ تحالف التعليم 

COESI بإجراء بحوث 
بالتعاون مع الحكومة 
لوضع سياسة جديدة 

لمحو األمية )2012(.

 EFASom الصومال : نظم تحالف التعليم للجميع
ورشة عمل وطنية مع المسؤولين الحكوميين، 

حيث حدد المجتمع المدني الفوارق بين تجارب 
البنات والبنين المدرسية، وحث السلطات على 

تحقيق المساواة الجندرية في المدارس )2013(.

ممولة من قبل الشراكة العالمية للتعليم

بتمويل من الوكالة اإلسبانية للتنمية الدولية

الممولة حاليا

المرحلة التحضيرية

ممولة مسبقا

ممولة حاليا

نيكاراغوا : EL FEDH IPN مارس 
 FEDH تحالف مبادرة التعليم للجميع
IPN ضغطا على السلطات المحلية 

لمعالجة أوجه القصور في تقديم الخدمات 
التعليمية، مثل إهمال اإلصالحات في 

المدارس والفصول الدراسية، من خالل 
تنظيم اجتماعات الطاولة المستديرة مع 

المواطنين على مستوى البلدية )2012(.

Campaign for Education Forum (CEF) :ليسوتو
Civil Society Education Coalition (CSEC) :ماالوي

COMEDUC :موريتانيا
Movimento de Educação para Todos )MEPT( :موزمبيق

 Coordination Nationale des Associations, Syndicats et ONGS pour :النيجر 
la Campagne EPT (ASO-EPT)

Civil Society Action Coalition for Education For All (CSACEFA) :نيجيريا
Rwanda Education for All Coalition (REFAC) :رواندا

 Coordination des ONG et Syndicats pour la Défense d’une :السنغال 
 Education Publique de Qualité (COSYDEP)

Education For All Sierra Leone (EFASL) :سيراليون
 Tanzania Education Network/Mtandao wa Elimu Tanzania :تنزانيا 

)TEN/MET(
EFA Campaign Network (EFANET) : غامبيا

Coalition Nationale Togolaise pour l’EPT :توغو
Zambia National Education Coalition (ZANEC) :زامبيا

Education Coalition of Zimbabwe (ECOZI) :زيمبابوي

ممول في السابق:
Liberia Technical Committee on EFA (LETCOM) :ليبيريا

 Coalition des Organisations de la Société Civile pour l’Education Pour :مالي 
Tous )COSC-EPT(

Forum for Education NGOs in Uganda (FENU) :أوغندا

آسيا
Campaign for Popular Education (CAMPE) :بنغالديش

NGO Education Partnership (NEP) :كمبوديا
National Coalition for Education (NCE) :الهند

NEW Indonesia :إندونيسيا
 All For Education! National Civil Society Coalition of Mongolia :منغوليا 

)AFE Mongolia(
NCE Nepal :نيبال

Pakistan Coalition for Education (PCE) :الباكستان
PNG Education Advocacy Network (PEAN) :بابوا غينيا الجديدة

Coalition For Education Solomon Islands (COESI) :جزر سليمان

Coalition for Educational Development (CED) :سريالنكا
Timor Leste Coalition for Education (TLCE) :تيمور الشرقية

Vanuatu Education Policy Advocacy Coalition (VEPAC) :فانواتو
Vietnam Coalition on Education for All (VCEFA) :فيتنام

املرحلة التحضيرية:
Movement for Support of Quality Education in Afghanistan (MSQEA) :أفغانستان

ميامنار

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
ممولة من قبل الشراكة العالمية للتعليم:

Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) :بوليفيا
Foro Socioeducativo Républica Dominicana :جمهورية الدومينيكان

Regroupement Education pour Toutes/Tous (REPT) :هايتي
Foro Dakar :هندوراس

Foro de Educación y Desarrollo Humano De La Iniciativa Por Nicaragua :نيكاراغوا
بتمويل من: الوكالة اإلسبانية للتعاون والتنمية الدولية

Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) :األرجنتين

Campanha Nacional pelo Direito à Educação :البرازيل
Foro por el Derecho a la Educación :شيلي فورو

Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación :كولومبيا
Agenda Ciudadana por la Educación :كوستاريكا

Contrato Social Por la Educación Ecuador :االكوادور
Colectivo de Educación para Todas y Todos :غواتيماال

Incidencia Civil en la Educación (ICE); :المكسيك
Foro por la Derecho a la Educación :باراغواي

Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) :البيرو

الشرق األوسط وشرق أوروبا
Albanian Coalition for Child Education (ACCE) :ألبانيا

Georgian Coalition for Education for All :جورجيا
The Working Group for Education for All :مولدوفا

Education For All Somalia (EFASOM) :الصومال
Sudanese Network For Education For All (SNEFA) :السودان

Yemeni Coalition for Education for All :اليمن

أفريقيا
Rede de Educação Para Todos )EPT( :أنغوال

 Coalition Béninoise des Organisations pour l’EPT (CBO-EPT) :بنين
Coalition Nationale EPT du Burkina Faso (CNEPT) :بوركينا فاسو
Coalition pour l’Education Pour Tous (BAFASHEBIGE) :بوروندي

Cameroun Education For All Network (CEFAN) :الكاميرون
 Rede Nacional da Campanha de Educação Para Todos (RNCEPT) :الرأس األخضر

Cap Vert
Réseau Ivoirien pour la Promotion de l’Education Pour Tous (RIPEPT) :كوت ديفوار

 Coordination Nationale Pour l’Education Pour Tous :جمهورية الكونغو الديمقراطية
)CONEPT(

FADE :جيبوتي
Basic Education Association in Ethiopia :إثيوبيا

Ghana National Education Campaign Coalition (GNECC) :غانا
 Réseau de la Campagne de l’Education Pour Tous :غينيا بيساو 

Guiné-Bissau (RECEPT/GB)
Elimu Yetu Coalition :كينيا

التحالفات المدعومة من صندوق تعليم المجتمع المدني
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