
 
 

 أن تصبح عضوا في الحملة العالمیة للتعلیم
 

 حول الحملة العالمیة للتعلیم
 

 ما هي الحملة العالمیة للتعلیم؟
 

إزاء الحكومات مساءلة نستطیع فمعا العالمیة. التعلیم أزمة إنهاء إلى تهدف المدني للمجتمع حركة هي للتعلیم العالمیة                   الحملة
اآلن منذ الحكومات تعمل أن ضمان هي للتعلیم العالمیة الحملة ومهمة للجمیع. التعلیم لتوفیر وتكرارا مرارا قطعتها التي                    الوعود
شخص ملیون 60 من أكثر اتحد ،1999 عام تأسیسها ومنذ والمجاني. والنوعي العام بالتعلیم التمتع في فرد كل حق تحقیق                      على
الطفل، حقوق مجال في والنشطاء المعلمین ونقابات المدني المجتمع منظمات وانضمت للجمیع. التعلیم بتوفیر                للمطالبة

 والمعلمین وأولیاء األمور والطالب معا للمطالبة بتعمیم التعلیم الشامل.
 

 لماذا التعلیم؟
 

سن في آخر طفل ملیون و63 االبتدائیة المدرسة سن في طفل ملیون 58 بقي ذلك، ومع اإلنسان، حقوق من أساسي حق                       التعلیم
والكبار األطفال هؤالء وغالبیة والكتابة. القراءة على قادرین غیر الكبار من 781 زال ال كما المدرسة، خارج اإلعدادیة                    المدرسة
انتشار ووقف الصحة، وتحسین العالمي، الفقر لمعالجة حاسما أیضا یعد بل فقط، أساسیا حقا التعلیم ولیس اإلناث. من                    هم

 فیروس نقص المناعة البشریة واإلیدز وتمكین الناس من لعب دور نشط وكامل في مجتمعاتهم.
 

 أین نحن اآلن؟
 

العالمي العمل أسبوع شهد وقد بلدا. 90 من أكثر في للتعلیم تحالفات اآلن وهناك أخرى. إلى سنة من للتعلیم العالمیة الحملة                       نمت
الحملة فعالیات وحضر التعلیم. بشأن إجراء التخاذ معا العالم أنحاء جمیع من المالیین تدفق للتعلیم العالمیة للحملة                   السنوي
من العشرات شارك كما ماشیل، وغراسا جاغر میك جولي، أنجلینا ماندیال، نیلسون ذلك في بما عالمیا، مشهورة                   شخصیات
وعموما السیاسات. في عدیدة تغییرات تحقیق في أیضا للتعلیم العالمیة الحملة أعضاء وساعد حملتنا. أحداث في الدول                   رؤساء
وشهدنا اآلن. ملیون 58 إلى 2000 عام في ملیون 100 من االبتدائیة بالمدارس الملتحقین غیر األطفال عدد في انخفاضا                     شهدنا
األخیرة، السنوات خالل تباطأ قد األمر هذا أن من الرغم على المتقدمة، البلدان معظم من للتعلیم المخصصة المعونة في                     زیادة
أنشطة عقب سیاسة قرارات عن الالتینیة وأمریكا وأفریقیا آسیا في دول وأعلنت الماضي. العقد خالل المحرز التقدم یهدد                    مما
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التحاق لزیادة خاصة وبرامج الرسوم وإلغاء التعلیم، میزانیات وزیادة جدد معلمین توظیف ذلك في بما الوطنیة حمالتنا                   وفعالیات
 الفتیات بالمدارس.

 
 لماذا یجب علینا االنضمام الحملة العالمیة للتعلیم؟

 هناك العدید من المزایا لكونك عضوا في الحملة العالمیة للتعلیم:
 ستحظى منظمتكم بكونها جزًء من حركة دولیة حقیقیة لدیها أعضاء في 100 بلدا. إیصال صوت منظمتكم للساحة●

 العالمیة.
 حریة الوصول والتواصل ضمن شبكة من المنظمات ذات التفكیر المماثل والمحترفین العاملین نحو تحقیق نفس●

 األهداف، وفرص تبادل المعارف لتطویر المهارات، وزیادة تأثیر عملكم وإجراءاتكم.
ترسل● الحملة عمل بشأن األخبار وكذلك والمواد للموارد الوصول خالل من والدولیة الوطنیة المناصرة حمالت                 دعم

 مباشرة لكم.
 تقاد الحملة العالمیة للتعلیم من قبل أعضائها: األمر یعود لك بالنسبة للطریقة التي تتطور بها الحملة.●

 
 یجب على أعضاء الحملة العالمیة للتعلیم االلتزام بمبادئنا ومطالبنا والتمسك بدستورنا. متوفر هنا:

www.campaignforeducation.org 
 

على و التصویت للتعلیم العالمیة للحملة العالمیة الجمعیة في المشاركة العضویة بكامل یتمتعون الذین والتحالفات للمنظمات                 یمكن
شعار و استخدام للتعلیم العالمیة الحملة إدارة هیاكل ال نتخابات والترشح للتعلیم العالمیة الحملة وسیاسات واستراتیجیات                مواقف
العالمیة للحملة العالمیة الجمعیة لحضور إعانات على للحصول طلبات لتقدیم مؤهلون وهم المواد، على للتعلیم العالمیة                  الحملة

 للتعلیم .
 

االعتراف یتم وبالتالي - التعلیم في الحق تحقیق نحو المشترك السعي في المدني المجتمع توحید في للتعلیم العالمیة ا لحملة                     تؤمن
التعلیم لتحالفات االنضمام على العمالیة النقابات أو الوطنیة والمنظمات األفراد تشجیع ویتم بلد. كل في فقط للتعلیم واحد                    بتحالف
عضو فیها بلدكم في منظمة تمثلون كنتم وإذا مستقلین. كأعضاء للتعلیم العالمیة للحملة لالنضمام مؤهلة غیر ولكنها                   الوطنیة،

 في  الحملة العالمیة للتعلیم  فال تتردد في االتصال به لمناقشة االنضمام للتحالف الوطني.
 ماذا تتضمن عضویة  الحملة العالمیة للتعلیم ؟

 
 ما هي حقوق أعضاء  الحملة العالمیة للتعلیم ؟

 
 المشاركة الكاملة في حركة تحظى باالحترام ومعترف بها عالمیا تعمل من أجل التعلیم للجمیع.●
الدیمقراطیة● المحافل في المشاركة خالل من للتعلیم العالمیة الحملة واستراتیجیة سیاسات صیاغة في بنشاط                المشاركة

 للحملة العالمیة للتعلیم، بما في ذلك الجمعیة العالمیة.
 الترشیح لهیاكل إدارة الحملة العالمیة للتعلیم.●
 استخدام الشعار على المواد والوثائق والموارد (بإذن من األمانة العامة ل  لحملة العالمیة للتعلیم).●
 تلقي التحدیثات واألخبار حول التطورات في مجال التعلیم عبر البرید اإللكتروني.●
 تلقى مواد الحملة والمنشورات والموارد.●
 في حال الحاجة للموارد، یمكن لألعضاء التقدم بطلب للحصول على الدعم لحضور الجمعیة العالمیة.●

 
 ما هي التزامات أعضاء  الحملة العالمیة للتعلیم ؟

 
 یلتزم األعضاء بالدفاع عن حقوق التعلیم خالل أسبوع العمل العالمي.●
تقاسمها● یمكن بحیث للتعلیم العالمیة ل  لحملة العامة األمانة إلى التعلیم مناصرة أعمال حول التقاریر إعداد األعضاء                  على

 مع أعضاء آخرین.
العالمیة● الحملة  دستور انظر العالمیة. الجمعیة في للتصویت مؤهلین لیكونوا السنویة العضویة رسوم دفع األعضاء                 على

 للتعلیم  على موقعنا على اإلنترنت أو لمزید من المعلومات االتصال عبر البرید اإللكتروني:
membershipapplication@campaignforeducation.org  

 
واإلقلیمیة● والوطنیة المحلیة المستویات على للجمیع التعلیم أهداف وتنفیذ التعلیم حمالت نجاح مراقبة األعضاء                على

 والدولیة.
 

2 
 

http://www.campaignforeducation.org/
mailto:membershipapplication@campaignforeducation.org


 كیف نصبح أعضاء في الحملة العالمیة للتعلیم؟
 

 1. حدد الفئة التي ستتقدم لها بطلب العضویة
والشبكات المدني، المجتمع لمنظمات واإلقلیمیة الوطنیة والدیمقراطیة المستقلة للتحالفات مفتوحة للتعلیم العالمیة الحملة               عضویة

 الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة العاملة لتحقیق التعلیم العام النوعي للجمیع.
 

 هناك خمس فئات من العضویة:
  تحالف/منظمة دولیة.●
 تحالف/منظمة دولیة تعمل في مجال حقوق عمالة األطفال / حقوق الشباب / حقوق الطفل●
 الشبكة اإلقلیمیة●
 التحالف الوطني●
 المنظمة الدولیة التي یقودها الشباب●

 
 فعلیكم اختیار فئة العضویة التي ترغبون بها.

 
 2. الدعوة لعقد اجتماع لتحالفكم / شبكتكم / منظمتكم

 
االجتماع بهذا للتعلیم العالمیة الحملة األمانة إخطار ویجب جماعیا. قرارا للتعلیم العالمیة ل  لحملة لالنضمام المدعوین جمیع دعوة                   تعد
/ منطقتكم / بلدكم من الماضي في للتعلیم العالمیة ب  الحملة اتصلوا الذین التعلیم مجال في اآلخرین النشطاء إطالع لضمان                     مقدما،
العامة األمانة أو للتعلیم العالمیة الحملة مجلس عضو حضور أیضا الممكن ومن االجتماع. معلومات على االنتخابیة                  دائرتكم

 اجتماعكم إذا كنتم ترغبون بذلك.
 

 3. خالل االجتماع، یجب اتخاذ قرار جماعي بشأن فیما إذا كنتم تریدون أن تصبحوا أعضاء في  الحملة العالمیة للتعلیم  رسمیا .
 

 علیكم معا ملء طلب العضویة، متوفر في قسم األعضاء على موقعنا على اإلنترنت:
www.campaignforeducation.org 

 
العضویة رسوم دفع وكیفیة دستورنا، دعم على والموافقة للتعلیم العالمیة الحملة ومطالب بمبادئ االشتراك تأكید                 وعلیكم

 وأهمیتها رغم ضآلتها.
 

 4. إرسال النموذج المعبأ إلى األمانة  الحملة العالمیة للتعلیم
للتعلیم: العالمیة ل  لحملة العامة األمانة في وایت بیكا إلى النموذج إرسال             یرجى

membershipapplication@campaignforeducation.org 
 

المالي الدعم نقدم ونحن العضویة. على الموافقة تمت إذا فیما معرفة ویمكنكم المقبل المجلس اجتماع في الطلب رفع                    وسیتم
 لبعض األعضاء للمشاركة في المحافل الدیمقراطیة، وال سیما الجمعیة العالمیة للحملة العالمیة للتعلیم.

 
المنظمات أو لألفراد یحق وال المعلمین. نقابة ذلك ویشمل بلد، كل في للتعلیم واحد بالتحالف االعتراف یتم أنه مالحظة                     یرجى

 الوطنیة أو النقابات التقدم بطلب العضویة من تلقاء نفسها – حیث علیها االنضمام عن طریق التحالف الوطني.
 

 المزید من المعلومات
 

 لمزید من المعلومات یرجى مراجعة قسم األعضاء على موقعنا على اإلنترنت، أو االتصال بـ بیكا وایت من خالل:
membershipapplication@campaignforeducation.org  

 
 رقم الهاتف: +27 011 447 4111
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