


 
 5102 – بعد لما التنمية إلطار التعليم هدف

 
 

 مئات معا تمثل دولة 011 من أكثر في أعضاء العالم، ولدينا أنحاء جميع من المصلحة أصحاب من وواسعة متنوعة مجموعة من للتعليم العالمية تتكون الحملة
التعليم، وعليه، جرى اطالق حملة المناصرة وكسب التاييد للدفاع قائمة على الحقوق  في التعليم وبقوة حقبال مشترك واعتقاد رؤية األفراد، ونتقاسم من اآلالف

 .الهدف هذا مع تمامامتناسق قابل للتنشيط ومتكامل  إطار واستمرار 5102 - بعد لما إطار اجندة التنمية وبعيد المدى في الجامع التعليم توفير بشأن هدف
 

هذه  التش  اور عملية وش  مل  المس  تقيلية  واألولويات الحالية التعليم أهداف بش  أن نظرهم وناقش  وا وجهات أعض  ائنا الماض  ية تقاس  م ش  هرا 01 الـ         مدى وعلى

 عضويةعير عموم  لغات( )بخمس وجرى تعميمها للتشاور 5102- بعد ما التعليم ألهداف مقترح وكلها أفرزت مشروع مناقشة وورقة والمناقشات المسوحات

المقترح الجديد  العالم أنحاء جميع في للتعليم العالمية الحملة أعض      اء من واثرت المداخالت المفيدة 5102 خالل ش      هر ارار مار  الحملة العالمية للتعليم

 .وتفاصيله كما هي أدناه

 
 أساسي أمر التعليم هدف
ضمن أجندة  فريدا دورا التعليم  وعليه، يحتل ومستدام عادل مستقيل وبناء الفقر لالنهاءويعد امرا اساسيا مصلحة عامة و اإلنسان حقوق من أساسي حق التعليم

النوعي  فالتعليم العالم  أنحاء جميع في النا  من الماليين مئات لحياة والحماية واألمل الفرص  ة التحويلي، وتوفير التغيير دعم فالعلم قادر على :الجديدة التنمية

عد المجتمعات ويقوي األفراد مكني الحقوق على والجيد القائم  والقدرات المعرفة الناقدة للنا  تعزيز التنمية، فالعلم تحويلي بطييعته ويوفر على ويس       ا
سية والمهارات سا صور وحل الالزمة األ شكالت لتحري وت ساهمة وعالميا محليا الم ستدامة التنمية في بفعالية والم النوعي  والتعليم المجتمعية  والديمقراطية الم

 وتعزيز والس    الم والتغذية والص    حة الجندرية المس    اواة رلك في بما األخرى اإلنمائية األهداف جميع تحقيق في األس    اس    ية العوامل من أيض    ا يعد والجيد
 .التعليم في صميمه على الحق في مصداقية را العالمية التنمية إطاريشمل  أن يجب الييئية  وبالتالي، واالستدامة الديمقراطية

 

 التغيير وقت
 األطفال من للماليين بالنسية للجميع التعليم توفير وأهداف لأللفية اإلنمائية أهداف منذ إعالن التعليم على الحصول فرص زيادة في الترحيب موضع تقدمرغم ال

 األطفال من الماليين حرم مئات 5111 عام جدا  فمنذ وض  ئيل بطيئ 5111 عام الدولي المجتمع قطعها التي واليالغين، بقي التقدم على ص  عيد تحقيق الوعود
 اليالغين من الماليين وال يزال مئات – النوعية رديئ تعليمبتاتا أو حص    ولهم على  التعليم لعدم حص    ولهم على س    واء - النوعي والجيد التعليم في حقهم من

 األطفال لجميعأن يتمتع  5101 عام بحلول أنه لض   مان وتيرة في جذري تغيير وتحقيق الطموح لزيادة الوق  األمية  وقد حان في المتمثل يواجهون التحدي
 .ومنصف أن يتحقق مستدام مستقيللما أريد  إرا 5102 - أجندة ما بعد قلب في التحويلي التعليم يكون أن التعليم  ويجب في بحقهم واليالغين

 

 نوعية وعمليات مدخالت النوعي والجيد التعليم يتطلب
المكان الذي  عن النظر بغض كافية وموارد ومرافق تحتية رات بنية امنة تعليمية جيدا وفي مؤس    س    ات مدعومو مؤهل معلم على يد طالب كل يتعلم أن يجب

ضم النزاعات رلك في يعيش فيه، بما سانية  وهناك الطوارئ وحاالت في خ سات عمليات إلى حاجة اإلن ضمان تخرج األطفال رات جودة وممار سة من ل  المدر
  50 القرن في والعالمية والوطنية المحلية التحديات حل في والمساهمة مجتمعهم في فاعلين أعضاء ليكونوا الالزمة والقيم والمهارات وهم يحملون المعارف

 

 العادل التعليم هو التحويلي التعليم
 على القائمة تلك فيها بما التمييز، أش  كال جميع على للتغلب ملموس  ة خطوات المس  تدامة التنمية إطار في 5102 - بعد لما التعليم توفير هدف يتض  من أن يجب

  واالقتصادي االجتماعي الوضع أو /و الجنسي التوجه أو اللغة أو الدين أو اإلثنية أو العرق أو الجندر أو اإلعاقة
 

 المسؤولية تتحمل أن الحكومات على
 التمويل توفير مس  ؤولية الحكومات الخص  وص، تتحمل وجه علىو المس  ؤولة  الجهات هي والحكومات بها المعترف األس  اس  ية اإلنس  ان حقوق من حق التعليم
 .وتقدمية عادلة الضرائب فرض طريق عن رلك في بما للجميع، الحياة مدى والتعلم النوعي الجامع والمنصف للتعليم الكافي
 

  العالمية التي طرحتها الحملة ومؤشرات التعليم اهداف وغايات
 .لتتيع التقدم تدل المؤشرات من مجموعة هدف محددة، ولكل أغراض وثمانية رئيسية أهداف ثالثة رات للتعليم األسمى الغاية للتعليم العالمية الحملة وضع 

 
 والوضع االنسانية واالزمات اتالصراع من المتضررة والمناطق والمدن الريف بين والموقع واإلثنية والعرق اإلعاقة حسب المؤشرات جميع تصنيف ويجب

فقط، ال بل حسب  اإلجمالية حسب المؤشرات ليس التقدم قيا  الفئات، ويجب هذه من كل في الجندر وحسب واالقتصادي )وغيرها من التصنيفات( االجتماعي

 حظا  واألقل المجموعات األكثر بين الفجوات النجاح في تضييق
 
 
 
 
 
 
 



 
 الغاية: 
  مدى المنصف والمجاني والجامع والنوعي والجيد والتعلم توفير التعليم ضمان 5101 عام بحلول 
 للجميع الحياة 

 
 
 
 :0الهدف 
 الطفولة مرحلة في من التعليم المجاني والنوعي والجيد ومستمرة كاملة دورة إكمال طفل في كل حق 5101 عام بحلول 
 الثانوي. والتعليم االبتدائي والتعليم المبكرة 

 
 

 والوضع االنسانية واالزمات اتالصراع من المتضررة والمناطق والمدن الريف بين والموقع واإلثنية والعرق اإلعاقة حسب المؤشرات جميع تصنيف ويجب
حسب فقط، ال بل  اإلجمالية حسب المؤشرات ليس التقدم قيا  الفئات، ويجب هذه من كل في الجندر وحسب واالقتصادي )وغيرها من التصنيفات( االجتماعي

 حظا  واألقل المجموعات األكثر بين الفجوات النجاح في تضييق
 

 .5101 عام بحلول كاملة دورة gواستكمالهم 5151 عام بحلول بالمدارس األطفال التحاق جميع :0الغرض
 

 :المؤشرات
 5152 وبحلول 5151 عام بحلول الميكرة الطفولة مرحلة في التعليم في التحقوا الذين األطفال ونسية عدد. 

 5152 وبحلول 5151 عام بحلول المجاني االبتدائي قيل ما التعليم من األقل على واحدة سنة أكملوا الذين األطفال ونسية عدد. 
 المجاني االبتدائي التعليم من كاملة دورة وإكملوا التحقوا الذين األطفال ونسية عدد: 

o 5101و 5152و 5151 في االكمال ومعدالت بالمدار  االلتحاق معدالت صافي. 
o وليس  ربحية  رسوما تتقاضى تمولها الحكومة وال التي االبتدائية التعليمية المؤسسات في الملتحقين األطفال نسية 
o 5152و 5151 المدرا  بحلول االبتدائية المتسربين من المدرسة سن انخفاض اعداد األطفال في نسية  
o والدول الهش  ة الص  راعات من المتض  ررة الدول في المدرا  االبتدائية المتس  ربين من المدرس  ة س  ن انخفاض اعداد األطفال في نس  ية 

 .5152و 5151 بحلول

 الثانوي المجاني والنوعي التعليم أكملوا الذين األطفال ونسية عدد: 
o 5101و 5152و 5151 في االكمال ومعدالت بالمدار  االلتحاق معدالت صافي. 
o وليس  ربحية  رسوما تتقاضى تمولها الحكومة وال التي الثانوية التعليمية المؤسسات في الملتحقين األطفال نسية 
o 5152و 5151 المدرا  بحلول الثانوية المتسربين من المدرسة سن انخفاض اعداد األطفال في نسية  
o والدول الهشة الصراعات من المتضررة الدول في المدرا  الثانوية المتسربين من المدرسة سن انخفاض اعداد األطفال في نسية 

 .5152و 5151 بحلول

  
 ومراعاة ومدربين في مجاالت التعليم والحقوق مؤهلين معلمين قبل من األطفال جميع تدريس يتم 5152 عام : بحلول5الغرض

 إليها. الوصول ويمكن آمنة بيئة في الفوارق الجندرية
 

 :المؤشرات
 والتي المؤهل بشأن وضعية المعلم وشفافة واضحة وطنية معايير وحسب ومؤهلين، مدربين معلمين قيل منالذين يتعلمون لألطفال  المئوية النسية 

 .الفوارق الجندرية ومراعاة في مجاالت التعليم والحقوق التدريب تتضمن

 والمدن، والمقاطعات وألحياء(  الريف )بين الموقع حسب مصنفة للطالب المؤهلين المعلمين نسية 
 العنف من الطالب، والخالية وس   هلة الوص   ل بالنس   ية لجميع والكافية واآلمنة الش   املة والمرافق التحتية الينية رات التعليمية الييئات ونس   ية عدد 

 .والهجوم

 
 التعليمية اإلنجازات مع الجندر النوعي والجامع الذي يراعي التعليم من كاملة دورة األطفال إتمام جميع 5101 : بحلول0الغرض
 .متعددة إجراءات خالل من والتي يتم تحديدها الصلة ذات

 
 :المؤشرات
 الدراسي العام بداية منذ الطالب لجميع والمتوفرة التمييزية غير الكتب( )أي والتعلم رات موارد التعليم المدار  نسية. 

 األم بلغتهم تعليمهم والصفوف االولى والثانية الذين يتلقون االبتدائي قيل ما مرحلة في لألطفال المئوية النسية  
 والتنمية اإلنس   ان )حقوق العالمية والمواطنة للقراءة والحس   اب األس   اس   ية الكفاءات في العلمي التحص   يل يظهرون الذين لألطفال المئوية النس   ية 

  للطالب الصلة رات وطنية لمعايير وفقا الثقافات( بين والحوار واإلنجابية الجنسية والصحة والسالم المستدامة

 



 
 
  للمشاركة والمهارات المعرفة على والحصول والكتابة القراءة من والكبار الشباب جميعيتمكن  5101 عام بحلول :5الهدف 
 .العمل وعالم المجتمع في الكاملة 

 
 

 والوضع االنسانية واالزمات اتالصراع من المتضررة والمناطق والمدن الريف بين والموقع واإلثنية والعرق اإلعاقة حسب المؤشرات جميع تصنيف ويجب
فقط، ال بل حسب  اإلجمالية حسب المؤشرات ليس التقدم قيا  الفئات، ويجب هذه من كل في الجندر وحسب واالقتصادي )وغيرها من التصنيفات( االجتماعي

 حظا  واألقل المجموعات األكثر بين الفجوات النجاح في تضييق
 

البالغين  وأن يكون جميع 5152 بحلول كامل بشببببكل والكتابة القراءةقادرين على ) 54-02الشببببباب   أن يكون جميع :4الغرض

 .5101 بحلول كامل بشكل والكتابة القراءةقادرين على  سنة+( 02 
 

 :المؤشرات
 5152و 5151 بحلول كامل بشكل والكتابة القراءةقادرين على ال) 52-02الشياب ) نسية. 

 5101و 5152و 5151بحلول  كامل بشكل والكتابة القراءةقادرين على ال سنة+( 02اليالغين ) جميع نسية  

 على يحص  لوا لم الذين أولئك من التعليم )ض  مان تمكين الثانية للفرص  ة الكاملة واليرامج للتعليم الوص  ول إمكانية لديهم الذين والكيار الش  ياب نس  ية 
  التعليم( على الحصول أخرى من ألسياب أوالجندر و والهجرة اتالنزاع بسيب التعليم

 

التعليم  في المحرومة الفئات من الناس مشبببباركة في األقل على ٪ 21 قدرها 5101 عام أن تكون هناك زيادة بحلول :2الغرض

 واألكثر األقل المجموعات بين المشاركة معدالت في الفجوة وتضييق العالي( والتعليم والمهني التقني المستمر والنوعي  التدريب
 .حظا

 
 :المؤشرات
 5152 بحلول في التعليم المستمر المحرومة الفئات مختلف من النا  مشاركة نسية. 
 بالموضوع( الصلة )رات الواحد للطالب المدربين المعلمين نسية  
 المناسية التحتية ورات الينية والميسرة اآلمنة التعلم مراكز نسية  

 النشطة العالمية والمواطنة العمل الالزمة لعالم والكفاءات والمهارات يمتلكون المعارف الذين واليالغين الشياب نسية. 
  

 

 للتعليم العالمية الحملة :النشر حقوق

 



 
 للتعليم. وتشاركية وشفافة ومستدامة كافية وحكم تمويل توفر هياكل 5101 بحلول :0الهدف 

 
 

 والوضع االنسانية واالزمات اتالصراع من المتضررة والمناطق والمدن الريف بين والموقع واإلثنية والعرق اإلعاقة حسب المؤشرات جميع تصنيف ويجب
فقط، ال بل حسب  اإلجمالية حسب المؤشرات ليس التقدم قيا  الفئات، ويجب هذه من كل في الجندر وحسب واالقتصادي )وغيرها من التصنيفات( االجتماعي

 حظا  واألقل األكثرالمجموعات  بين الفجوات النجاح في تضييق
 

المنصبببف والمجاني والجامع  توفير التعليم لضبببمان الكافي المحلي التمويل : أن تقوم الحكومات بإحتسببباب وتصصبببي 6الغرض

للتعليم،  الوطنية الميزانيات من األقل على ٪ 51 تصصبببببي  خالل من ذلك في للجميع بما الحياة مدى والنوعي والجيد والتعلم

 1.األساسي للتعليم الميزانية( من ٪ 01النصف   عن يقل وتصصي  بما ال
 

 :المؤشرات
 للتعليم المخصصة الوطنية من الميزانية النسية  

 األساسي للتعليم المخصصة الوطنية الميزانية من النسية. 

 للتمويل متكاملة لكلفة التعليم واستراتيجية للتعليم وطنية خطة وضع. 
 وغيرها ( الطييعية الموارد )الضرائب، وإيرادات المحلية اإليرادات من تمويلها يتم التي التعليم ميزانية مجموع من النسية 

 

 المساعدة خالل من للتعليم العالية الجودة ذا والكافي والثابت المتزايد التمويل الدولي والمجتمع المانحة توفير الجهات :7الغرض
 اإلنمائية المساعدة من األقل على٪ 01 تصصي  خالل من ذلك في بما (ODAالرسمية/ اإلنمائية الصارجية  المساعدة اإلنمائية
 .للتعليم اإلنسانية المساعدات من األقل على٪ 4و 2األساسي للتعليم مانحة جهة من كل الرسمية

 
 :المؤشرات
 للتعليم الرسمية اإلنمائية المساعدة نسية. 

 األساسي للتعليم الرسمية اإلنمائية المساعدة نسية. 
 للتعليم المخصصة اإلنسانية المساعدات نسية  

 سية ساعدة ن سمية اإلنمائية الم سيقها مع خطط للتعليم الر سات القطاعية  التعليم قطاع التي يتم تن سيا صناديق التجميع وال من  SWApالوطنية )مثال 

  الخ( GPE الشراكة العالمية للتعليم خالل 
 

تطوير  مجال ويشبببباركون في تام علم على الرسببببمية، المدني المجتمع هياكل خالل من ممثلون أن يكون المواطنون، :8الغرض

 الوطني. وعلى المستوى المدرسة، في التعليم قطاع وبرامج سياسات ورصد
 

 :المؤشرات
 المعلمين وممثلي المدني المجتمع لممثلي التمثيل الكامل رات العمل ومجموعات الوطنية التعليم في قطاع القرارات اتخار لجان نسية. 
 منظمات وممثلي المحلي والمجتمع والطالب واآلباء والميس    رين المعلمين تش    مل التي الفعالة اإلدارة لجان رات التعلم ومراكز المدار  نس    ية 

 .المحلية المدني المجتمع

 الوطنية  اللغات بجميع والمس  تويات الوطنية، المدرس  ة على مس  توى اإلنفاق ومعلومات المانحين وبرامج والييانات والخطط التعليم ميزانيات نش  ر

  وضعها من واحد شهر خالل

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
على التعليم في مرحلة الطفولة الميكرة والتعليم الكامل (: اإلنفاق GMR-EFA) للتعليم للجميع تقرير الرص       د العالميالتي عرفها نفس الطريقة بتمويل ال"التعليم األس       اس       ي" ألغراض عرفنا  1

 االبتدائي والتعليم األساسي ونصف اإلنفاق على التعليم العام )أي ليس لمستوى معين( 
 

 
سمية عرفنا  2 ساعدة اإلنمائية الر سي" ألغراض الم سا صد العالميالتي عرفها نفس الطريقة ب"التعليم األ سمية للالكامل لاإلنفاق  (:GMR-EFA) للتعليم للجميع تقرير الر ساعدة اإلنمائية الر تعليم لم

 من دعم الموازنة العامة  ٪ 01في مرحلة الطفولة الميكرة والتعليم االبتدائي والتعليم األساسي ونصف رلك للتعليم العام )أي ليس  لمستوى معين(، و
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Africa Network Campaign for Education for All (ANCEFA) 

Arab Campaign for Education for All (ACEA) 

Arab Network for Civic Education (ANHRE) 

Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education (ASPBAE) 

Campaña Latinoamerican por el Derecho a la Educación (CLADE) 

Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL) 

Fédération Africaine des Associations Nationales de Parents d'Elèves et 

Etudiants (FAPE) 

Fe y Alegria 

Fundacion Ayuda en Accion 

Red de Educación Popular Entre Mujeres de América Latina y el Caribe  

 

 الدولية

ActionAid International 

CAMFED 

CBM 

ChildFund International 

Comic Relief 

Education International 

Global March Against Child Labour 

IBIS 

Inclusion International 

International Day of the African Child and Youth (IDAY) 

Light for the World 

Oxfam International 

Plan International 

Results Educational Fund 

Save the Children 

SightSavers International 

The Consultative Group on Early Childhood Care and Development 

VSO International 

WorldVision International 

 

 أمريكا الالتينية 

Campaña Argentina por el Derecho a la Educación 

(CADE) 

 األرجنتين

Foro Educativo Boliviano (FEB) بوليفيا 

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 

Foro Socioeducativo Républica Dominicana جمهورية الدومينيكان 

Contrato Social Por la Educación Ecuador االكوادور 

Comité Nacional de la Campaña de Educación para 

Todos 

 السلفادور

Colectivo de Educación para Todas y Todos غواتيماال 

Regroupement Education pour Toutes/Tous (REPT) هايتي 

Incidencia Civil en la Educación (ICE) المكسيك 

Foro de Educación y Desarrollo Humano De La 

Iniciativa Por Nicaragua 

 نيكاراغوا

Foro por la Derecho a la Educación باراغواي 

Campaña Peruana por el Derecho a la Educación 

(CPDE) 

 البيرو

 أوروبا/أمريكا الشمالية
Children's Human Rights Centre of Albania (CRCA) ألبانيا 

Armenian Constitutional Right-Protective Centre أرمينيا 

Canadian GCE Alliance كندا 

The Danish NGO Education Network الدنمارك 

Solidarité Laїque فرنسا 

Globale Bildungskampagne (GCE Germany) ألمانيا 

GCE Ireland ايرلندا 

Coalizione Italiana delle Campagna Globale per 

l’Educazione (CGE) 

 إيطاليا

GCE Network Norway النرويج 

Campanha Global pela Educação البرتغال 

Coalitia Globala pentru Educatie - GCE Romania رومانيا 

Campaña Mundial por la Educación en España إسبانيا 

Swedish EFA Forum السويد 

Reseau Suisse des Partenaires pour l'Education سويسرا 

GCE Netherlands هولندا 

GCE UK المملكة المتحدة 

GCE US  الواليات المتحدة
  األمريكية

 

  اإلقليمية 

 أفريقيا 

Rassemblement Actions Jeunesse (RAJ) الجزائر 

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) Cap Vert 

 الرأس األخضر

Coordination Nationale Pour l’Education Pour Tous 

(CONEPT) 

جمهورية الكونغو 
 الديمقراطية

FADE جيبوتي 

Basic Education Association in Ethiopia إثيوبيا 

EFA Campaign Network (EFANET) غامبيا 

Ghana National Education Campaign Coalition (GNECC) غانا 

Réseau de la Campagne de l’Education Pour Tous Guiné-

Bissau (RECEPT/GB) 

 غينيا بيساو

Elimu Yetu Coalition كينيا 

Campaign for Education Forum (CEF) ليسوتو 

Liberia Technical Committee on EFA (LETCOM) ليبيريا 

Civil Society Education Coalition (CSEC) ماالوي 

Coalition des Organisations de la Société Civile pour 

l’Education Pour Tous (COSC-EPT) 

 مالي

DCI موريشيوس 

Moroccan Coalition of Education for All المغرب 

Movimento de Educação para Todos (MEPT) موزمبيق 

Coordination Nationale des Associations, Syndicats et 

ONGS pour la Campagne EPT (ASO-EPT) 

 النيجر

Civil Society Action Coalition for Education For All 

(CSACEFA) 

 نيجيريا

Coordination des ONG et Syndicats pour la Défense d’une 

Education Publique de Qualité (COSYDEP) 

 السنغال

Education For All Sierra Leone (EFASL) سيراليون 

Somaliland Network for EFA (SOLNEFA) أرض الصومال 

Sudanese Network For Education For All (SNEFA) السودان 

Tanzania Education Network/Mtandao wa Elimu Tanzania 

(TEN/MET) 

 تنزانيا

Coalition Nationale Togolaise pour l'EPT توغو 

Forum for Education NGOs in Uganda (FENU) أوغندا 

Zambia National Education Coalition (ZANEC) زامبيا 

Education Coalition of Zimbabwe (ECOZI) 

 

 زيمبابوي

 آسيا   

Movement for Support of Quality Education in Afghanistan 

(MSQEA) 

 أفغانستان

Australia Coalition for Education and Development (ACED) أستراليا 

Campaign for Popular Education (CAMPE) بنغالديش 

NGO Education Partnership (NEP) كمبوديا 

National Coalition for Education NCE الهند 

NEW Indonesia إندونيسيا 

Japan NGO Network for Education (JNNE) اليابان 

All For Education! National Civil Society Coalition of 

Mongolia (AFE Mongolia) 

 منغوليا

NCE Nepal نيبال 

Pakistan Coalition for Education (PCE) الباكستان 

PNG Education Advocacy Network (PEAN) بابوا غينيا الجديدة 

Civil Society Network for Education Reforms (E-Net 

Philippines) 

 الفلبين

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 

  
 ق االوسطالشر

Egyptians Without Borders For Development مصر 

Iraqi Alliance for Education (IAE) العراق 

Jordanian National Coalition for EFA األردن 

Arab Network for Popular Education (ANPE) لبنان 

Palestinian Education Coalition فلسطين 

Yemeni Coalition for Education for All اليمن 

 أعض!!!!!!!!ائنا




