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  2011-2004  مقدمة

 للتعلیم العالمیة الحملةتتقدم و، 2018 عام العالمیة الجمعیة انعقاد وأثناء قبل الحملة العالمیة للتعلیم سیاسة لمناقشة خلفیة الوثیقة ھذهتوفر 
 العالمیة الحملة أعضاء أقر ،انطالقتھا ذمن عاما 20 مدى على، فنسبیا ناضجة حركةك 2018ربمفون 16 /العالمیة الجمعیة نحو اجتماع

 تقاریر عن فضالو السابقة، الجمعیات في علیھا والتصویت مناقشتھاجرت  قرارات شكل على السیاسات، من كبیرة مجموعة للتعلیم
 .العتمادھا یھاعل والتصویت إضافیة سیاسة سیناقش االعضاء أیة العالمیة، الجمعیة في. والقرارات ھذه على بناء السیاسة

 إلى الرجوع ألعضاءل ویمكن ،لحملة العالمیة للتعلیمل السیاسة قرارات حول عامة ونظرة ملخصا الوثیقة ھذه توفر العملیة، ھذه تسھیلول
  .كاملة التفاصیل على للحصول قراراتلل الكاملة الوثائق

 

 :التالیة الفئاتب یتعلق فیما الحملة العالمیة للتعلیم سیاسة الوثیقة ھذه تقدم

 الحقوق  على القائمة لتنمیةمن حقوق االنسان وكأساس ل حقك التعلیم .أ

 والتعلم التعلیم ذلك في بما التعلیم، جودة .ب

 التعلیم في واالندماج والمساواة التمییز عدم .ت

 البلوغ مرحلة وحتى الوالدة من الحیاة، مدى التعلیم .ث

 العام المجاني التعلیم .ج

 التعلیم تمویل .ح

 اآلمنة والمدارس الطوارئ حاالت في التعلیم .خ

 التعلیم قطاع في المدني المجتمع ومشاركة والملكیة، الحوكمة .د
 

 الحقوق  على القائمة من حقوق االنسان وكأساس للتنمیة كحق التعلیم .أ

 ما یلي: الصلة ذات الحملة العالمیة للتعلیم سیاسة قرارات تشمل

 التعلیم في الحق إنفاذق:  قرارال 2008 •

 والتنمیة التعلیمالقرار م:  2008 •

 التثقیف في مجال حقوق اإلنسان القرار ن: 2008 •

 اإلنسان حقوق من كحق التعلیم متابعة: 6القرار  2011 •

 اقرتھ كماو اإلنسان، حقوق من أساسي كحق التعلیم بشأن قویة بیاناتالقضیة تصریحات و ھذه بشأن الحملة العالمیة للتعلیم سیاسة وتشمل
 من كحق التعلیم فھم على المترتبة تتضمن استكشاف المضامین افإنھ ذلك، على وعالوة ،اإلنسان حقوقواتفاقیات  معاھدات من العدید

أن یكون و إلیھ الوصولو وأن یكون سھل المنال التعلیماتاحة  بأنھ التعلیم في الحق یصف الذيو /أ"4بـ "إطار  االلتزام ذلك في بما حقوق،
 تدرك أن الدول وعلى الصلة، ذات اإلنسان حقوق صكوك مع والتعامل للتصدیق العالمیة للتعلیمالحملة  سیاسة وتدعو .للتكیف وقابال مقبوال
 مدى إلى أیضا الحملة العالمیة للتعلیم سیاسة شیر، وتالحق ھذا إنفاذ ضرورة على بوضوح وتنص الضمنیة، التزاماتھا مستوى إلى وترقى
 .الحقوق على قائم منظور من مفھوما التعلیمأن یكون  وأھمیة التنمیة، أجل من التعلیم أھمیة
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 والتعلم التعلیمالجودة والشمولیة و .ب

 الصلة ما یلي: ذات الحملة العالمیة للتعلیم سیاسة قرارات تشمل

 التعلیم جودة :1القرار 2004  •

 ینالمعلمنقص و المعلم وضع :5 القرار 2004 •

 التعلیم جودة أ: القرار 2008 •

 للمعلمین االستراتیجي الدورص:  القرار 2008 •

  التعلیمجودة  تمویل ك: القرار 2008 •

 بین الثقافات والعالقات تنوعال ل: القرار 2008 •

 اإلنسان حقوق ن: التثقیف في مجال القرار 2008 •

 المعلم إدارة ھـ: القرار 2008 •

 التعلیم جودة: ضرورة المعلمون :7القرار 2011 •

 النوعي التعلیم على جمیعال :تعلم: المساواة في ال14 القرار 2011 •
 

 بھا المعترف الدولیة التعاریف یبرز من خالل الذي التعلیم، جودةل الحقوق على ا جزال قائماتعریف الحملة العالمیة للتعلیم سیاسة وتحدد
واالجتماعیة االقتصادیة  الدولي الخاص بالحقوق العھد ،اإلنسان لشخصیة الكاملة التنمیةتحقیق " نحو موجھال التعلیم: التعلیممن  للغرض

 سیاسة وتشمل، الیونسكوللكینونة"  تعلمالو معا، للعیش التعلم للعمل، التعلمللمعرفة و تعلمالذي یشمل "ال والتعلیم، ICESCRوالثقافیة 
 جیدة تعلیمیة بیئة ذلك في بما التعلیم، جودة تحقیق أجل من معینة مدخالت أھمیة بشأن واضحة وتصریحات بیاناتالحملة العالمیة للتعلیم 

 - حاسم بشكل -و التكوین، سنوات من بدءا تعلمال في التقدم وتتبع األولى، السنوات في األم ةلغتبال تعلیمال على والتركیز فعال جاومنھ
 .ومتحمسین مؤھلینین ومھنی ومعلمین جیدا، تدریبا لمعلمین مدربین الحاجة

 النقص إزاء قلقھا عنتعبر و التعلیم، أھداف تحقیق في للمعلمین المركزي الدور على كبیر التركیز للتعلیم العالمیة الحملة سیاسة وتشمل
 سیاساتوب قویة، تعلیمیة مھنة لبناء التكالیف ومحددة شاملة اخطط الحملة العالمیة للتعلیم دعوت السیاق، ھذا وفي .المؤھلین المعلمین في

 الفئات من واألشخاص النساء وتشجیع تتبعویعنى ب المھنیة، العمل وظروف الخدمة، أثناءو قبل الجودة عالیة التدریب تغطي واستثمارات
 الحملة العالمیة للتعلیمكما وتعارض  .والنائیة الریفیة المناطق في للعمل للمعلمین الحوافزتوفیر وعلى الدخول في مھنة التعلیم،  المھمشة
 .والتعلم التعلیم جودة وتقویض المعلمین" وأشباه المتطوعین" المعلمین توظیف

 اإلنسان، حقوق تعزیز نحو أولى كخطوة اإلنسان حقوق مجال في لتثقیفالى عملیة ا للتعلیم العالمیة الحملةتشیر  التعلیم، محتوى حیث منو
 طیف إشراك ضرورة إلى أیضا الحملة العالمیة للتعلیم سیاسة شیركما وت .التعلیم جودةل للتعلیم العالمیة الحملة تعریف في أساسي عنصركو

 تحقیق في - والنقابات المحلیة، والمجتمعات والمعلمین، ،یةالمدرس دارةاإل لجانو واألمھات، اآلباء ذلك في بما - المصلحة أصحاب من
 .للجمیع التعلیم جودة

 

 التعلیم في واالدماج والمساواة التمییز عدم. ج

 الصلة ما یلي: ذات الحملة العالمیة للتعلیم سیاسة قرارات تشمل

 والتعلیم اإلیدز / البشریة المناعة نقص فیروس :3 القرار 2004  •
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 والتعلیم األطفال عمالة: 4 القرار 2004 •

 2005 لعامل النھائي الموعد الجندري بحلول التكافؤ في تحقیق فشل: ال12 القرار 2004 •

 األطفال الذین یصعب الوصول إلیھم  ب: القرار 2008 •

 والتعلیم البشریة المناعة نقص یروسض: ف القرار 2008 •

 ذوي االعاقة واألطفال التعلیم غ: القرار 2008 •

 التعلیم في الجندریة المساواة ف: القرار 2008 •

 والعالقات بین الثقافات التنوع القرار ل: 2008 •

 النساء أمیة ومحو الفتیات تعلیم في الفعال للتعلیم العالمیة الحملة انخراط تعزیز :4 القرار 2011 •

 إلنجازاتتحقیق ال للتكیف قابلة نظمب الحق شاملال میالتعل یتضمن :اإلعاقة ذوي والشباب ألطفالل التعلیم في الحق :9 القرار 2011 •
 .میالتعل في

 الجندر أساس على التمییز ذلك في بمابھدف محاربتھا،  التمییز أشكال مختلفب االعتراف على ضرورة الحملة العالمیة للتعلیم سیاسة تنص
 الجنسي، والتوجھ المدقع، والفقر والفقر الحضري موقعوال والمھمشة الریفیة المناطقو واإلعاقة، واللغة، الثقافیة، الھویة أو العرق أو
 .االستبعاد أو ضعفال أسباب من وغیرھا والعمر، الدولیة، أو الداخلیة والھجرة سجین،ك ضعیةالوو

 واالحترام الثقافات، بین العالقات تعزیز من بد ال أنھ الحملة العالمیة للتعلیم تشیر المساواة، وعدم واإلقصاء التمییز على التغلب حیث منو
 .والتبعیة التمییز أنواع من نوع كل ضد النضال في والمسؤولیة للتنوع العمیق

 المتعلمین، البالغین أو األطفال من محددة مجموعات دمج على والمساواة التمییز عدم بشأن الحملة العالمیة للتعلیم قرارات معظموتركز 
 العاملین، واألطفال ذوي االعاقة الطالبو والنساء، الفتیات لتمكین محددة تدابیر بشأن توصیات الحملة العالمیة للتعلیم سیاسة وتتضمن
، اإللزاميو العامو نوعيللتعلیم ال لوصولاوتمكینھم من  واإلیدز، البشریة المناعة نقص فیروسالمتأثرین بو الصراع حاالت في والطالب

 والحد للتعلمعنیفة  وغیر آمنة أماكن وتعزیز ،التكالیف حواجز وإزالة األطفال، عمل من الحد بشأن اتفاقات تنفیذ المحددة التدابیر وتشمل
 ،التنوع تعزز التي المعلمین توظیف وسیاسات الجندر، أساس على المیزانیات ووضع للتعلم، آمنة مجاالت وتعزیز الثقافیة، الحواجز من

 المناعة نقص فیروس أساس على وصمال على والتغلب والتعلم، التعلیم في النمطیة والقوالب الجندر على القائم التحیز على لقضاءا وتدابیر
 القانونیة واألطر ،ینلمعلمل المناسب والتدریب الطفل، على تركز التي التربیة وتعزیز شامل،ال للتعلیم الموارد وتخصیص واإلیدز، البشریة
 للتعلیم. "الثانیة الفرصة" وتعزیزللدمج، 

 وسیاسات محددة، التزامات یتطلب التعلیم في واالندماج والمساواة التمییز بعدم االلتزامبأن  الحملة العالمیة للتعلیم سیاسة تبرز وعموما،
 .أوسع نطاق علىو والمجتمع المدرسیة البیئة وكذلك والتعلم، التعلیم عملیة على تركز تدابیرات، وستثمارتخصیص االو مستھدفة،

 
 

 البلوغ سن وحتى الوالدة من الحیاة، مدى التعلیم .د

 الصلة ما یلي: ذات الحملة العالمیة للتعلیم سیاسة قرارات تشمل
  المبكرة الطفولةوتعلیم  رعایة :6 القرار 2004 •

 الكبار تعلیمل للعمل بسیاسة المدني المجتمع مطالب :7 القرار 2004 •

 للكبار النظامي غیر والتعلیم االبتدائي التعلیمب یتعلق فیما المدني والمجتمع للحكومة النسبیة األدوار: 10 القرار 2004 •
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 میةاأل محو ث: القرار 2008 •

  رعایة وتعلیم الطفولة المبكرة )أأ القرار 2008 •

 االجتماعي التحول نحو الشعبي والتعلیم الحیاتیة المھارات، الكبارو الشباب تعلیم :2 القرار 2011 •

 المدرسة نحو الناجح التحول :المبكرة وتعلیم الطفولة رعایة :3 القرار 2011 •

 المبكرة وتعلیم الطفولة رعایة أولویات تحدید :15 القرار 2011 •

 

 العالمیة الحملة تدعوو .البلوغ سن وحتى الوالدة منو الحیاة، مدى حق التعلیم أن بوضوحو الحملة العالمیة للتعلیم سیاسة قرارات تؤكد
 وألن الكاملة، إمكاناتھم تطویر في الصغار األطفال حق بسبب سواء المبكرة الطفولةوتعلیم  رعایة جودة في االستثمار إلى الدول للتعلیم
الحملة العالمیة  سیاسة وتشمل. البشریة للتنمیة األھمیة بالغ اأمر تعد العمر من سنوات ثماني وحتى الوالدة من السنوات خالل النماء
 الدول للتعلیم العالمیة الحملة تدعوو .ألطفالإلستقبال ا المدارسوتحضیر و رس،امدلإللتحاق بال األطفال تحضیر ضمانالدعوات ب للتعلیم

 الخدماتفي مجال  القطاعات بین ومشترك شامل نھج من كجزء المبكرة الطفولة وتعلیم لرعایة الجودة عالیة العامة توفیر الخدماتل
 معلميل المھني التدریب ضمان على ینطوي ھذاو، بذلك لقیامل التعلیم میزانیات من األقل على % 8 واستثمار الصغار، لألطفالالمقدمة 

 كل لتجنب إجراءات واتخاذ - األولى السنوات في األم لغةالتعلیم بال ذلك في بما - التنوع على التركیز مع المبكرة وتعلیم الطفولة رعایة
الى  الحملة العالمیة للتعلیم تشیر الخاص، یوفرھا القطاع المبكرة وتعلیم الطفولة رعایةخدمات  معظم أن إلى وبالنظر .التمییز أشكال

 .فعال نحو لىوع الخاصالخدمة من القطاع  مقدميضرورة تنظیم 

 من لكثیر بالنسبة األساسي التعلیم في كبیرةال فجواتال مع یتناقض الذي - التعلیم في الكبار حق إلى أیضا الحملة العالمیة للتعلیموتشیر 
 منظمات مع التعاونب - الدول، وأن على مستمرة عملیةك األمیة محوبضرورة النظر ل الحملة العالمیة للتعلیم عتقدتو. والكبار الشباب

قادرین  غیر األرجح على ھم الذین المھمشة، والفئات لنساءبا خاصا اھتماما یتطلب العملیة، مماشمول ھذه  تكفل أن - المدني المجتمع
أن و، الكبار لتعلیم وطنیةال التعلیم میزانیات من األقل على % 6 تكریس إلى الدول للتعلیم العالمیة الحملة تدعو. ووالكتابة القراءة على

 .التعلیم لغةاختیار  خیار نوالمتعلم یمتلك وأن مھنیین،محو األمیة ك تدفع األجور لمعلمي ومیسري

 
 

 المجاني و العامالتعلیم  .ذ

 الصلة ما یلي: ذات الحملة العالمیة للتعلیم سیاسة قرارات تشمل

 التعلیم خصخصة :9 القرار 2004  •

 والتكالیف رسوم: ال11 القرار 2004 •

  الرسوم إلغاء ح: القرار 2008 •

 والخاص العام القطاعین بین الشراكات س: القرار 2008 •

 للتكیف قابلالو مقبولةالعا، سھل المنال، وال لتعلیمتوفیر ال الدیمقراطیة والملكیة العام التمویل :1 القرار 2011 •

 وتشیر ،الثانویة المرحلة وحتى المبكرة الطفولة مرحلة المجاني في لتعلیمل تدعو واسعة سیاسیة قرارات للتعلیم العالمیة الحملةتبنت 
 حتى تدریجي وبشكل االبتدائیة المرحلة في تعلیمالملزمة بمجانیة ال التعلیم، في بالحق المتعلقة الدولیة واالتفاقیات المعاھدات إلى القرارات
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 إللغاء للتعلیمالحملة العالمیة  سیاسة دعوت لذا، التعلیم على الحصول في المساواة وعدم الحد في الرسوم أثر عن فضال خرى،األ مستویات
 .والتكالیف الرسوم ھذه ضد الحمالت تنظیم إلى الحاجة وإلى الثانویة، المرحلة وحتى المبكرة الطفولة مرحلة من والتكالیف الرسوم جمیع

، الكبار تعلیم ذلك في بما المستویات، جمیع علىو النوعي التعلیم توفیر لضمان الدولة مسؤولیة على الحملة العالمیة للتعلیم سیاسة ؤكدت كما
 وتدعو للتعلیم، التجاري االستغالل مخاطر ، الىالخصوص وجھ علىللتعلیم، و سریعةالو النطاق واسعة الخصخصة خطورة إلى شیروت

الدعوات  أیضا الحملة العالمیة للتعلیم سیاسةوتتضمن  .والخاص العام القطاعین بین الشراكات من العامة والرقابة الدولة إشراف إلى
 ..التزاماتھا مستوى إلىوبصورة أفضل  ترقى أنمن  الدولة تمكینل التعلیم قطاع في العامة المالیة تعزیزل

 

 للتعلیم التمویل .ر

 الصلة ما یلي: ذات الحملة العالمیة للتعلیم سیاسة قرارات تشمل
 السریع المسار مبادرة على التركیز مع التعلیم تمویل :2 القرار 2004 •

 الدولي النقد صندوق ج: القرار 2008 •

  التمویل الخارجي للتعلیم للجمیع ومبادرة المسار السریع لتوفیر التعلیم للجمیعد:  القرار 2008 •

  جودة التعلیم تمویل القرار ك: 2008 •

 للتكیف والقابل العا، سھل المنال، والمقبولة لتوفیر التعلیم الدیمقراطیة والملكیة العام التمویل :1القرار  2011 •

 التعلیم في اإلنسان حق تحقیق أجل من التعاونب الدولي المجتمع التزام: 8 القرار 2011 •

 

 ،لجمیعللتعلیم العام والمجاني والنوعي ل الكافي التمویل ضمانب الدول یلزم فرضك التعلیم في للحق الحملة العالمیة للتعلیم سیاسة تشیر
 الحملة العالمیة للتعلیموتشیر ،التعلیم ونوعیة الوصولحریة  االعتبار بعین األخذ مع التعلیم، في الحق إعمال تكلفة تحلیل إلى استنادا

الى  ذلك، مع أیضا، الحملة العالمیة للتعلیم سیاسة شیرتو .التعلیم على الحكومي اإلنفاق في زیادة المتوسط، في یتطلب، ھذا أن بوضوحو
 .إضافیة تدابیر توفیر الضروري فھي وبالتالي ،اتصرفھ تحت حالیا كافیة موارد تملك ال الحكومات من العدید أن

 االقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي العھد بموجب التزاماتھ مستوى إلى رقىی أن الدولي المجتمع للتعلیم العالمیة الحملة تدعو لذا
 عمل إطار في قطعھ الذي االلتزام مع جنب إلى جنبا التعلیم، لتمویل وسائل إلى تفتقر التي لدولل المساعدة لتقدیم والثقافیة واالجتماعیة

 قبل من جدیة أكثر جھودا یتطلب ھذاو". الموارد قلة بسبب الھدف ھذا تحقیق في للجمیع بالتعلیم جدیا لن یتعثر بلد قد التزم انھبـ "ب داكار
 )، وانسابقا للجمیع للتعلیم السریع المسار مبادرة( لتعلیمل العالمیة الشراكة خالل من سیما وال التعلیم،في  التمویلیة الفجوة لسد المانحین
 المانحة الوكاالت وتكرارا مرارا أیضا الحملة العالمیة للتعلیم سیاسة دعووت .المدني المجتمع تمویل صنادیق المانحین مساعدات تتضمن

 المساعدة وتقدیم المعونة، فعالیة ومبادئ والدیمقراطیة، والسیادة الوطنیة الملكیة احترامالى  – الدولیة الحكومیة والمنظمات الحكومیة -
 الحملة العالمیة للتعلیموتعارض  ..المتلقیة البلدان في المواطنین أمام المساءلة تعزز بطرقتقدیمھا و بھا، التنبؤ یمكنوالتي  المدىبعیدة 

 األنواع ھذه مقاومة على الدول وتشجع الضارة الكلي االقتصاد سیاساتوغیرھا من و ألجورل اسقوف تفرض التي المانحة الجھات شروط
 .المانحة الجھات متطلبات من

 ضریبةال سیاسات خالل من ذلك في بما ،للتعلیم المحلي لتمویلاألولویة ل اعطاء الى ذلك، مع أیضا، الحملة العالمیة للتعلیم سیاسةوتشیر 
 من غیرھا أو والخاص العام القطاعین شراكات تجنبو العامة، المالیة اإلدارة وتعزیز المال، رأس ھروبل تحدیا یشكل مما تصاعدیة،ال

 .للتعلیم الالزمة الموارد ضمانل مسؤولیتھا من الدولة تعفي التي اآللیات
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 الدول وعلى ،اإلنفاق ومراقبة المیزانیة لوضع التشاركیة األسالیب إلى الحملة العالمیة للتعلیم تدعو الموارد، وإنفاق تخصیص حیث منو
 بشأن محددةال توصیاتال بعض أیضا الحملة العالمیة للتعلیم سیاسة شمل، وتالعملیات ھذه في الحقیقیة المدني المجتمع مشاركة مأسسة

 .الكبار لتعلیم االقل على % 6و المبكرة الطفولةوتعلیم  رعایة على االقل على % 8 إنفاق ذلك في بما اإلنفاق، مخصصات

 

 منةاآل والمدارس الطوارئ حاالت في التعلیم .ز
 الصلة ما یلي: ذات الحملة العالمیة للتعلیم سیاسة قرارات تشمل

 المدارس في العنف ش: القرار 2008 •

 الھشة والدول بالصراعات المتأثرة البلدان في التعلیم تمویل ط: القرار 2008 •

 الطوارئ حاالت في التعلیم توفیر ع: القرار 2008 •

 الھجوم تحت والطالب والمعلمین التعلیم :11 القرار 2011 •

 الصغیرة الجزر ذلك في بما الھشة والدول المناخ، وتغیر الطوارئ، وحاالت النزاعات :13 القرار 2011 •

 عن فضال اإلنسانیة والكوارث النزاعات ذلك في بما - الطوارئ حاالت في لألطفال وخدمة أساسي كحق لتعلیمباالحملة العالمیة  تعترف
 األولى المرحلة في التعلیمتضمین  بوجوب عتقدتو – الدولة وھشاشة االقتصادیة واألزمة يالمناخ تغیركال الظھور بطیئة الطوارئ حاالت

 أن ویمكن ،الصراع حاالت في الطبیعیة والحیاة السالم لتعزیز وسیلة ھو التعلیم أن الحملة العالمیة للتعلیم، وتشیر اإلنسانیة استجابة كلل
 الھجمات الحملة العالمیة للتعلیم سیاسة ، وتدیناألطفال الحتیاجات الستجابةل المناھج تحتاج الطوارئ، حاالت في، للحیاة امنقذ یكون
الحملة ، وتشیر آمنة أماكن مدارس، والى أن تكون الالھجمات ھذه لمثل عالمي رصد إلى وتدعو والمدارس، والمعلمین الطالب على

 خالل من التعلیم في للحق انتھاكات بشأن لمساءلةبا الحكومیة وغیر الحكومیة الفاعلة الجھات الدولیة الھیئاتتلزم  أن على العالمیة للتعلیم
 .الھجمات

 والتمویل الحكومة، قدرة في الضعف نقاط على للتغلب محددة اجھودو تشاركیة،منھجیات  الطوارئ حاالت في التعلیم توفیر یتطلب
 .للتعلیم اإلنسانیة للمساعدة المقدم التمویل من % 4.5 الى ضرورة تخصیص الحملة العالمیة للتعلیم سیاسة، وتشیر الكافي

 في بما - التعلیم في العنف مظاھر ، ووجوب معارضة جمیعاألطفال ضد عنف يبعد وجود مبرر أل الحملة العالمیة للتعلیم سیاسة ؤكدوت
 معقدة،ھي  المدارس في العنف أسباب أن حین فيالى أنھ و للتعلیم، العالمیة الحملة وتشیر – والبلطجة والتحرش المھین االنضباط ذلك

 تدریبال ضمان ذلك في بما ،األمر ھذالتحقیق  الالزمة اإلجراءات واتخاذ المدارس، في لعنفل اللجوء بعدم االلتزام الحكومات فعلى
 مدونات وتنفیذ اإلشراف وآلیات السالم،و الالعنف ثقافة تعلیم وتعزیزو التوتر، من والحد الرقابة لتوفیر كافیة أعدادوب لمعلمینالفعال ل

 .اإلیجابي االنضباط على تؤكد التي السلوك قواعد

 

 التعلیم قطاع في المدني المجتمع ومشاركة والملكیة التنظیم .س

 الصلة ما یلي: ذات الحملة العالمیة للتعلیم سیاسة قرارات تشمل

 للتحول الزاویة وحجر حقوقال من كحق االجتماعیة المشاركة :8 القرار 2004 •

 للكبار النظامي غیر والتعلیم االبتدائي التعلیمب یتعلق فیما المدني والمجتمع للحكومة النسبیة األدوار :10 القرار 2004 •

 للتعلیم العامة للسیاسات الدیمقراطیة واإلدارة االجتماعي الرصدخ:  القرار 2008 •

 الحكومیة غیر والمنظمات المعلمین نقابات ر: القرار 2008 •
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  المدني المجتمعتعلیم  صنادیق ز: القرار 2008 •

 المعلم إدارة القرار ھـ: 2008 •

 للتكیف والقابل العا، سھل المنال، والمقبولة لتوفیر التعلیم الدیمقراطیة والملكیة العام التمویل :1القرار  2011 •

 التعلیم في اإلنساني الحق إعمال في والمواطنین الدیمقراطیة المشاركة تعزیز :5 القرار 2011 •

 السریع المسار مبادرة شراكة - للجمیع التعلیم توفیر في المدني المجتمع مشاركة تعزیز :10 القرار 2011 •

في  فعال بشكلو تؤثر التي العملیات في المشاركة على اقادر المدني المجتمع یكون أن على بوضوحو الحملة العالمیة للتعلیم سیاسة تنص
 واإلشراف والمالیة والقانونیة السیاسیة األطر القرار بشأن وصنع النقاش في الفاعلة المشاركة أو التشاور بعد ما إلى وتمتد السیاسات، صنع
 ھذه تتم ھیكلة أنو. التعلیم مجال في والعاملین األمور وأولیاء والمعلمین والبالغین والشباب األطفال مشاركةال تتضمن وأن ،التنفیذ على

. الحقیقیة الشفافیة خالل من ھاوتسھیل دعمھا ویجب استباقیة،) ومأسستھا وتاصیلھا وأن تكون ةیالحكوم مستویات جمیع على( المشاركة
 المجتمع مشاركة على الحملة العالمیة للتعلیم سیاسة تركز الوقت، نفس في، والمشاركةب الحق انتھاكات الحملة العالمیة للتعلیموتدین 
للجمیع  السریع للتعلیم المسار (مبادرة GPE /لتعلیمل العالمیة الشراكة مثل والمنتدیات، العالمیة السیاسات عملیات فيوإنخراطھ  المدني
 .سابقا)

 المدني المجتمع منظماتل یمكن المثال، سبیل على، فالمدني المجتمع لھیاكل الممیزة األدوار إلى أیضا الحملة العالمیة للتعلیم سیاسة شیرتو
 المعلمین رواتب :المعلم إدارة لقضایا ین ذات أھمیة حاسمة بالنسبةمعلمتعد نقابات ال حین في المحلي، المجتمع تعبئة في ھاما دورا تلعبأن 

 .الجماعیة المفاوضة عبر تحدیدھا) و1996 الیونسكوو الدولیة العمل منظمة توصیات تحترم أن ینبغي التي( والشروط

 المدني،المجتمع تعلیم صنادیق خالل من المدني المجتمع لنشاط التمویل لمفھوم الكامل الدعم لتقدیم أعضائھا للتعلیم العالمیة الحملة تدعوو
 واالحتیال الحكومي الھدر الحملة العالمیة للتعلیم وتعارض .المدني المجتمع نشاطل المانحین أموال من األقل على % 3 لتوجیھ آلیة اباعتبارھ

 .اإلدارة وسوء
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