
اخلطة االسرتاتيجية 2019 – 2022

حتقيق اهلدف الرابع من أهداف 
التمنية املستدام )SDG4( معا



المقدمة / توطئة  
ين لتأسيسها، فإن  عشية االحتفال بالذكرى الع�ش
الحملة العالمية للتعليم )GCE( تعت�ب أك�ب حركة 
ي تعمل عىل تعزيز 

ي ال�ت
لمنظمات المجتمع المد�ن

ي التعليم والضغط عىل الحكومات 
نسان �ن حق االإ

اماتهم بتوف�ي تعليم  ن والمجتمع الدولي للوفاء بال�ت
ي وجيد وشامل والتعلم مدى الحياة 

عام مجا�ن
قليمية والوطنية االآالف  للجميع. تضم تحالفاتنا االإ

ي 
ن االأفراد �ن ي وتمثل مالي�ي

من منظمات المجتمع المد�ن
جميع أنحاء العالم. وكل واحدة من هذه التحالفات 

ام بحق  ن هي تحالفات مستقلة، ويوحدها االل�ت
ي التعليم، وبتحقيق التغي�ي من خالل حشد 

نسان �ن االإ
. ي

ن والمجتمع المد�ن المواطن�ي

ي والشامل والجيد 
ويعد التعليم العام المجا�ن

ويد  ن والتعلم مدى الحياة أمرا بالغ االأهمية ل�ت
ن بالمعرفة واالأدوات الالزمة للمشاركة  المواطن�ي

ي مجتمعاتهم وك� دورات العنف 
والمساهمة �ن

والفقر وإنهاء االستبعاد وتحويل المجتمعات.

وتقع أجندة التعليمE2030( 2030( /الهدف الرابع 
ي صميم 

من أهداف التنمية المستدامة )SDG4( �ن
ي تم إعدادها بعد التشاور مع 

اتيجية ال�ت هذه االس�ت
قليمية وكذلك المنظمات  االئتالفات الوطنية واالإ

ي الحملة العالمية للتعليم. وهي 
الدولية االأعضاء �ن

تحدد أهداف الحركة إل جانب المبادئ التوجيهية 
لعمل مجلس الحملة العالمية للتعليم واالأمانة 

العامة.

من خالل هذه الخطة 

اتيجية فإن الحملة  االس�ت

العالمية للتعليم تهدف إىل:
• دعم االنتقال إىل نظم التعليم العام الجيد الذي 

ي العدالة االجتماعية 
ي التعليم و�ن

يعزز حق االنسان �ن
للجميع.

ي تدافع عن هذا.
ي ال�ت

• وتضخيم حركة المجتمع المد�ن
Photo: MEPT Mozambique



التعليم  أزمة 
أنحاء  جميع  ي 

�ف
العالم: 

هنالك  عام2017 
مليون   262
االأطفال  من 
ن  ملتحق�ي غ�ي 
ي 

�ن بالمدارس 
الدراسة  سن 

االبتدائية 
والثانوية.

 758 وهنالك 
شخص  مليون 

فيهم  بمن  بالغ، 
مليون   115

اوح  ت�ت شخص 
ف  ب�ي أعمارهم 
سنة،  15 و24 
يستطيعون  ال 
كتابة  أو  قراءة 
i.بسيطة جملة 

لحق  العالمية  والمخاطرات  التحديات   9
التعليم  ي 

�ف نسان  االإ

ف النوع  استمرار عدم المساواة ب�ي
االجتماعي - هنالك 781 مليون من 

ن والشباب، وحوالي  ن من البالغ�ي االأمي�ي
ii.ثلثيهم من النساء

1 

االفتقار إىل جودة التعليم  2
ف - يتطلب  ف المدرب�ي والمدرس�ي

التعليم الجيد االهتمام ببيئة التعليم 
والتعلم، ووفًقا لمنظمة اليونسكو

iii، هناك حاجة إل 69 مليون معلم 

للوصول إل أهداف التعليم 2030. 

االفتقار إىل الشمولية - هنالك تسعة  3
ن هم  ة أطفال معاق�ي من كل ع�ش

ي المائة 
خارج المدرسة، ويعيش 80 �ن

ي 
عاقة �ن من جميع االأطفال من ذوي االإ

iv.البلدان النامية

استبعاد الطفولة المبكرة -  وهنالك  4
100 مليون طفل تقل أعمارهم عن 

ي 
ي سنوات هم خارج المدرسة �ن

ثما�ن
جميع أنحاء العالم.

تعلم وتعليم الكبار: الهدف المهمل  5
–  لم تتمكن سوى 17 دولة من أصل 
73 دولة تقل فيها نسبة معرفة القراءة 

ي عام 2000 من 
والكتابة عن 95٪ �ن

ي 
تحقيق الهدف الدولي المتمثل �ن

ن معرفة الكبار بنسبة ٪50  تحس�ي
vi.2015 بحلول عام

تحدي

6 

7 

8 

9 

نقص التمويل التعليمي -  تبلغ 
ي البلدان 

الفجوة التمويلية السنوية �ن
المنخفضة والمتوسطة الدخل واالأك�ش 
انخفاضا 39 مليار دوالر، بينما تهدد 
ايدة أنظمة التعليم  ن الخصخصة الم�ت

viii .ي التعليم
العام والحق �ن

ف المتاح أمام المجتمع  انكماش الح�ي
ي -  تضغط الحكومات عىل مجال 

المد�ف
ي بعض البلدان، 

، و�ن ي
النشاط المد�ن

أدت االتجاهات نحو الدور المتناقص 
ي تقديم الخدمات العامة إل 

للدولة �ن
ن . تقليل المساءلة أمام المواطن�ي

د والكوارث -  يحتاج  اعات والت�ش ف ال�ف
ي سن الدراسة 

75 مليون طفل وشاب �ن

اعات  ن إل الدعم التعليمي بسبب ال�ن
وح أو  ن أو االأزمات الطويلة االأمد أو ال�ن

vii .الكوارث

تهميش الشباب - هنالك 1.2 مليار 
ن  اوح أعمارهم ب�ي من الشباب الذين ت�ت

15 و24 عاًما، أي ما يزيد عن ٪16 

ن  من سكان العالم، وال يزالوا معرض�ي
بشكل أك�ب لخطر البطالة وعدم 

   v .ي عمليات صنع القرار
المشاركة �ن

مخاطر وتحدي معا 

طر مخا



حركة  لبناء  عاًما  للتعليم:20  العالمية  الحملة 
التعليمية  ي 

المد�ف المجتمع 
 المعتقدات االأساسية للحملة العالمية

للتعليم

•  تتحمل الدولة المسؤولية الرئيسية 
ي التعليم، 

ي �ن
نسا�ن عن توف�ي الحق االإ

ن ومنظمات المجتمع  ويكون للمواطن�ي
ي مساءلة الدولة بجميع 

ي الحق �ن
المد�ن

مستوياتها المختلفة.

•  من المرجح أن تستمر التحالفات ذات 
ي سياق 

القاعدة العريضة وتنخرط �ن
ن المنكمش لمنظمات المجتمع  الح�ي

، ويمكن أن يكون لها تأث�ي  ي
المد�ن

عىل مستويات متعددة مع مجموعة 
االإجراءات الخاصة بها.

•  يجب أن تكون مناقشات السياسة 
شد  قليمية ترشد وتس�ت العالمية/االإ

. ي والمحىلي
ن الوط�ن بالواقع�ي

مهمة الحملة العالمية للتعليم

تقوم الحملة العالمية للتعليم بتعزيز 
التعليم الجيد والدفاع عنه باعتباره حًقا 

نسان وحشد الضغط  أساسًيا من حقوق االإ
ي عىل الحكومات والمجتمع الدولي  الشع�ب

اماتها بتوف�ي التعليم العام  ن للوفاء بال�ت
لزامي الشامل لجميع الناس،  ي واالإ

المجا�ن
وال سيما لالأطفال والشباب والنساء 

واالأشخاص من المجتمعات المستبعدة.

رؤية الحملة العالمية للتعليم

ي جميع 
ي قوية ومنسقة �ن

حركة مجتمع مد�ن
أنحاء العالم، تتحدث بصوت موحد عىل 

قليمية  جميع المستويات العالمية واالإ
والوطنية للتأث�ي بنجاح عىل الحكومات 

والمجتمع الدولي لتوف�ي تعليم عام 
ي وشامل عالي الجودة وتعليم مدى 

مجا�ن
الحياة للجميع.

التغي�ي نظرية 

الرؤية

االأهداف

ليات/المناهج االآ

ليات/المناهج االآ

الشاملة  كة  المش�ت الدوافع 

الحركة ونمو  لنجاح 

قليمية  حركة قوية ومتنوعة ومستدامة لديها القدرة عىل العمل عىل المستويات العالمية واالإ
ي الجيد 

والوطنية للتأث�ي بنجاح عىل الحكومات والمجتمع الدولي لضمان التعليم العام المجا�ن
والشامل والتعلم مدى الحياة للجميع.

يعات والسياسات؛ الحكم  اتيجية؛ الت�ش اكات االس�ت التمويل؛ ال�ش
ية الجيد؛ الموارد الب�ش

ن  المساواة وعدم التمي�ي
ي التعليم 

�ن
ي حاالت  التعليم التحويىلي 

التعليم �ن
الطوارئ 

تمويل التعليم

المنارصة  البحث  الحمالت  التواصل  ي
إمكانية التقا�ن

اء/اللجان الخاصة/االتصاالت/الحمالت مجتمعات الممارسة وشبكات الخ�ب



والمخاطر  اضاتنا  اف�ت
رؤيتنا لتحقيق 

اضات االف�ت

ي وتحشد 
•  تشارك منظمات المجتمع المد�ن

باستمرار لتشجيع التعليم العام 
ي والعادل والمتساوي والجيد 

المجا�ن
للجميع.

ي قوية وقادرة 
•  منظمات المجتمع المد�ن

ن بفعالية عىل حشد المواطن�ي

•  تقوم الحركة بتنفيذ إجراءات فعالة 
ي جميع أنحاء العالم

وتعاونية �ن

•  تستجيب الجهات الفاعلة السياسية 
ي ذلك 

ي التعليم، بما �ن
لمطالب الحق �ن
تمويل التعليم.

• يشارك معظم الشباب ويتفاعلون 
بشكل فعال مع أعضاء الحملة العالمية 

للتعليم.

ي 
ن )بما �ن •  يدرك أفراد المجتمع المهمش�ي

عاقة(  ن وذوي االإ ذلك الفتيات والمثلي�ي
ي التعليم وآليات االنتصاف 

حقهم �ن
الحالية.

ي 
•  يتم تمويل منظمات المجتمع المد�ن

ي ومستدام.
بشكل كا�ن

ثراء  •  توجد عمليات رصد وتقييم صارمة الإ
اتيجي للحركة. االتجاه االس�ت

ي المكان.
• إدارة المخاطر بكفاءة �ن

المخاطر 

• خصخصة التعليم واضفاء الطابع السلعي عليه.

ي وقلة التمويل. 
 • ضعف حركة المجتمع المد�ن

ي اختارتها جهات فاعلة 
ي ال�ت

 • حركة المجتمع المد�ن
عالمية جديدة.

ي التعليم.
 • تقدم المنظورات المحافظة واالأصولية �ن

ي الحكومة.
ات �ن  • عدم االستقرار السياسي / التغي�ي

 • الكوارث الطبيعية والرصاعات واالأزمات.

 • المشهد االقتصادي غ�ي مستقر

 • الممارسات الثقافية / الدينية.

التنفيذ  لضمان  آليات 
اتيجية لالس�ت الناجح 

كز الحملة العالمية للتعليم عىل  س�ت
أربع آليات رئيسية لتعزيز التعاون داخل 

ها: الحركة وزيادة تأث�ي

اء:  جماعات الممارسة وشبكات الخ�ب
سيتم إنشاء جماعات ممارسة وشبكات 
ن من  ن والمهني�ي اء، وجمع الناشط�ي خ�ب
ن وأعضاء  قليمي�ي ن واالإ االأعضاء الوطني�ي

المنظمات غ�ي الحكومية الدولية، لتبادل 
ات حول القضايا المواضيعية أو  الخ�ب

المهام الرئيسية.

اللجان المخصصة: ستقوم هذه 
اللجان بتخطيط وتنظيم وتنفيذ أنشطة 
ي ذلك البحث 

أو أحداث محددة، بما �ن
التشاركي والرصد والتقييم.

اتيجية  االتصاالت: ستسعى اس�ت
االتصاالت إل تحويل التصور العالمي 

وتقديم معلومات ُمحدثة ويمكن الوصول 
إليها من قبل االأعضاء. باالإضافة إل ذلك، 

سيتم إنشاء أنظمة معلومات وتنبيهات 
ي اتخاذ إجراءات 

اك االأعضاء �ن �ش الإ
ملموسة.

الحمالت: ستكون الحمالت فرًصا 
لمشاركة هائلة من أعضاء الحملة العالمية 

اتيجيات  للتعليم، بناًء عىل أهداف واس�ت
كة وتأث�ي عالمي. مش�ت

3

4

1 

2

Photo: Universidad de Antioquia



اتيجي 1: المجال االس�ت
ن  المساواة وعدم التمي�ي

تهدف الحملة العالمية للتعليم إىل دعم 
قليمية للتغلب عىل  التحالفات المحلية واالإ

جميع أشكال عدم المساواة واالستبعاد 
ي التعليم.

ف �ف والتمي�ي

"ويجب أن تتجاوز المقاربات المنصفة ضمان 
تكافؤ الفرص أمام الجميع لضمان حصول 

ن الأفراد عىل الدعم الذي يحتاجونه  المتعلم�ي
لتحقيق النجاح وذلك وفًقا لظروفهم الفردية. 

ويهدف التعليم الشامل إىل التأكد من أن جميع 
، برصف النظر عن خلفياتهم اللغوية  ن المتعلم�ي

ها  والثقافية وقدراتهم البدنية والعقلية أو غ�ي
ي بيئة 

من الخصائص الشخصية، يتعلمون معا �ن
مرحبة وداعمة ". 

 د. بولي باري )2017: 5(

 2022  - 2019 اتيجية  اس�ت ف  ترك�ي مجاالت 

اتيجي  2: المجال االس�ت
ن التعليم التحويل�ي

تهدف الحملة العالمية للتعليم إىل جلب 
المنارصة وإقامة الحمالت عىل جميع 

المستويات من أجل التعليم الذي يعت�ب 
محركا للعدالة االجتماعية والتنمية المستدامة 

والحرية الفردية والجماعية ومتعة التعلم مًعا.

ي الدفاع عن الدور التحويىلي وقوة التعليم، 
�ن

سوف تتحدى الحملة العالمية للتعليم محاوالت 
تأط�ي التعليم فقط كمجموعة ضيقة من نتائج 
التعلم. ويغطي المفهوم مجموعة واسعة من 

ي ذلك التعليم من أجل حقوق 
العنارص بما �ن

نسان والمواطنة العالمية والتنمية المستدامة؛  االإ
ن والمكافآت  ن المؤهل�ي ولغة التدريس والمعلم�ي

ي مجال التعليم؛ بيئات التعلم 
ن �ن جيًدا والعامل�ي

ي تحول المجتمعات.
االآمن؛ ودور التعليم �ن

Photo: Campaña Peruana por el Derecho a la Educación

Photo: UN photo library - Isaac Billy



اتيجي 4: المجال االس�ت
تمويل التعليم

تهدف الحملة العالمية للتعليم إىل أن تكون 
حملة من أجل التعليم الجيد المنصف 

والشامل الذي يموله القطاع العام، بما 
ف التمويل المحىلي  ي ذلك الحاجة إىل تحس�ي

�ف
. والدوىلي

وسوف تستمر الحملة العالمية للتعليم 
ي حملتها لنظم التعليم القوية الممولة 

�ن
ي معاي�ي النقاط  ي تل�ب

من القطاع العام وال�ت
المرجعية للتمويل المتفق عليها دوليا، وتعزيز 
يبية كأداة هامة لتمويل التعليم  العدالة ال�ن

العام واالستجابة لزيادة تسويق التعليم، 
وتطوير ما يسمى بالتمويل المبتكر االآليات. 

تحول المجتمعات.

اتيجية، استنادا إىل إطار الهدف الرابع من  ي أربعة مجاالت اس�ت
سوف تتمحور أعمال الحملة العالمية للتعليم �ف

ضافة إىل  أهداف التنمية المستدامة الخاص بالتعليم لعام Education2030/SDG4( 2030(، باالإ
ي تم ذكرها من قبل أعضائنا.

االطالع عىل التحديات الحالية للتعليم المحددة أعاله والمجاالت ذات االأولوية ال�ت

اتيجي 3: المجال االس�ت
ي حاالت الطوارئ

 التعليم �ن
تهدف الحملة العالمية للتعليم إىل دعم 
الوصول إىل فرص التعليم الجيد لجميع 

رين من حاالت الطوارئ  االأشخاص المت�ف
واالأزمات الطويلة.

وسوف تتعهد الحملة العالمية للتعليم بتشكيل 
ي سياقات الطوارئ، وسوف 

سياسات التعليم �ن
تشجع الحكومات الوطنية والمحلية أو حكومة 

ي المناطق المتأثرة حديًثا 
البلد المضيف �ن

بالكوارث وال�اعات عىل وضع خطط للسياسات 
ي ذلك إطار شامل يستجيب للنوع االجتماعي 

بما �ن
لتقييم ومعالجة التعليم. واحتياجات وحقوق 

ي مناطق يحتمل 
االأشخاص الذين يعيشون �ن

أن تكون متأثرة أو هي متأثرة بالفعل بحاالت 
الطوارئ.

Photo: GCE

Photo: Fadi Arouri/ GVC



تعزيز الحركة

إطار عمل يسمح بالتعب�ي عن 
مجموعة واسعة من االأصوات 
والعمليات التعاونية وشبكات 

االتصال من أجل للمشاركة 
والتعلم.

1 

اتيجية االس�ت الخطة  تنفيذ 
ف  ة من 2019 إىل 2022 أربعة أولويات ترك�ي اتيجية للف�ت تتضمن خطتنا االس�ت

تشغيىلي الأمانة وحركة الحملة العالمية للتعليم

االأموال لتعميق خدمات 
الحملة العالمية للتعليم 

الأعضائها، وتقليل االعتماد 
عىل مصدر واحد للدخل، 
ي 

اكات للعمل �ن وتطوير �ش
اتيجية االأربعة. مجاالتنا االس�ت

حشد الموارد 2 

ي 
ورة حيوية للتقدم �ن رصن

تحقيق مجاالتنا المواضيعية 
االأربعة واالستجابة لمتطلبات 

ايدة  ن بيئة سياسية عالمية م�ت
التعقيد.

االستدامة 3

إن ضمان تحقيق االأهداف 
اتيجية يس�ي دائًما عىل  االس�ت

الطريق الصحيح مع إطار 
ات  النتائج، الذي يحدد المؤ�ش

والنتائج، وكذلك االأهداف.

الرصد والتقييم 4 
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:1# التشغيىلي ف  ك�ي ال�ت
تعزيز الحركة

باعتبارها حركة ذات مجموعة متنوعة 
من المنظمات، فإن االآراء والثقافات 

ي صميم عملنا، 
واالأهداف واللغات هي �ف

وستعزز الحملة العالمية للتعليم إطار 
عملنا للسماح بتعب�ي أك�ب عن جميع 

االأصوات الناقدة بطريقة شاملة.

وستكون العمليات التعاونية وتبادل المعرفة 
وبناء القدرات ع�ب الدوائر االنتخابية محور 

ة المقبلة،  ي الف�ت
اتيجي رئيسي �ن ن اس�ت ترك�ي

وخاصة من خالل العمل التشاركي للجان 
المخصصة ولمجتمعات الممارسة.

وسيتم تعزيز قدرة الحملة العالمية 
اتيجي والقيام  للتعليم عىل التخطيط االس�ت
يد الحملة  ن بالحمالت وخدمة أعضائها. وس�ت
العالمية للتعليم من قدرتها عىل االتصاالت 
والأنظمتها الداخلية لتقوم ليس فقط بجمع 

البيانات ولكن بدمج العمليات الجماعية 
لرصد تأث�ي جهود االتصاالت. ويجب أن يتم 
ن  ي القدرات ب�ي

ذلك عن طريق سد الفجوة �ن
الدوائر االنتخابية والمناطق المختلفة.

: وسوف ننظر بشكل خاص إل ما يىلي

كة لتوضيح  •  تحديد الأسباب المش�ت
قليمية ودون  اتيجية االإ االإجراءات االس�ت
قليمية وتبادل الموارد لتنفيذ أنشطة  االإ

المنارصة والحمالت.

ي جميع مستويات 
 •  دمج أصوات الشباب �ف

عملنا ومستويات عمليات صنع القرار 
– وتعتقد الحملة العالمية للتعليم أن 

ي صميم 
مشاركة الشباب يجب أن تقع �ن

سياسات التعليم.

•  تجميع الممارسات الناجحة وتنظيمها 
ومضاهاتها للسماح بزيادة االأثر خارج 

الحدود الوطنية.

• دمج الجهات الفاعلة الجديدة وتشكيل 
اكة مع حركات أخرى لتوسيع وتعميق  �ش

كتلتنا الحيوية وتعظيم االأثر السياسي 
للحملة العالمية للتعليم.

• إقامة تحالفات مؤسسية عامة لتسهيل 
عية عىل  التنسيق والتقدم وإضفاء ال�ش

الحركة.

• استكشاف واختبار سبل جديدة للعمل، 
اتيجي، والفنون  ي االس�ت

مثل التقا�ن
الشعبية، والتعليم المجتمعي أو المنارصة 

ع�ب الوطنية.

• تعميم التنمية المستدامة: إن الهدف 
الرابع من أهداف التنمية المستدامة 

ك  للتعليم لعام 2030 هو برنامجنا المش�ت
للعمل، وهذا ينبغي أن يخلق تآزر تشغيىلي 

ن االأعضاء. ويسهل التنسيق ب�ي

ي المنتديات 
• الربط الشبكي والمشاركة �ف

الدولية من أجل المشاركة الديمقراطية 
قليمية والوطنية  والموضوعية للتحالفات االإ

ي جدول االأعمال العالمي.
�ن
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:2# التشغيىلي ف  ك�ي ال�ت
حشد الموارد

:3# التشغيىلي ف  ك�ي ال�ت
االستدامة

إن االعتماد الحاىلي للحملة العالمية 
للتعليم عىل مصدر تمويل رئيسي 

واحد يمثل خطراً عىل المنظمة والحركة 
بأكملها. لذلك تسعى الحملة العالمية 

للتعليم لتوسيع تمويلها من خالل 
ف التمويل لتعزيز مهمتها.  تنويع وتأم�ي

ي ضمان استقاللية 
وسيساعد ذلك �ف

واستدامة الحملة العالمية للتعليم.

وقد اعتمدت الحملة العالمية للتعليم 
اتيجية  ي تنفيذ اس�ت

عىل التجارب السابقة �ن
لحشد الموارد وجمع االأموال تهدف إل:

• المحافظة عىل وتوسيع خدمات أمانة 
الحملة العالمية للتعليم الأعضائها؛

• تقليل اعتماد الحركة عىل مصدر وحيد 
للدخل وضمان االستدامة؛

اكات للسماح للحركة بالعمل  • تطوير �ش
اتيجية االأربعة. ي مجاالتها االس�ت

�ن

ولتحقيق االستقرار عىل المدى 
وري االستثمار  الطويل، فإنه من ال�ن
ي بناء والحفاظ عىل دائرة مستقرة من 

�ن
ي تساهم وذلك 

الجهات المانحة ال�ت
الأنهم يدعمون رؤية المنظمة ورسالتها 

وبرامجها. ومن االأهمية بمكان تعزيز 
القدرة الداخلية للحملة العالمية للتعليم 

ي حديثة 
عىل العمل كحركة مجتمع مد�ن

ات والنظم  باستخدام المهارات والخ�ب
اتيجية جمع  المطلوبة. وتهدف اس�ت

االأموال إل تعظيم نقاط القوة والفرص 
وتقليل التحديات إل الحد االأد�ن من 
خالل تعزيز قدرة الحركة عىل حشد 

ن التوثيق  الموارد واستخدامها، وتحس�ي

ن القيمة  وإبالغ قصص النجاح، وتحس�ي
داد التكاليف وإدارة  مقابل المال، واس�ت

المخاطر.

ورة حيوية  تعد استدامة الحركة رصف
ي تطوير هذه الخطة 

للتقدم �ف
اتيجية واالستجابة لمطالب البيئة  االس�ت

ايدة التعقيد.  ف السياسية العالمية الم�ت
ي تخيم عىل نشطاء 

وإن التهديدات ال�ت
ي التعليم تشمل المجاالت 

نسان �ف حق االإ
المالية والتنظيمية والسياسية )انظر 
وري  أعاله(. ولهذا السبب، من ال�ف

وط امتثال الحملة العالمية  ضمان �ش
للتعليم الأهدافها وغاياتها.

 • الستدامة التنظيمية
كمنظمة قائمة عىل العضوية، تحتاج 

الحملة العالمية للتعليم إل الحفاظ عىل 
ازدهار أعضائها للحفاظ عىل الحركة. ومع 

ي بعض 
ة �ن ذلك، ال تستطيع االأمانة الصغ�ي

االأحيان تنفيذ عمليات المنارصة والبحث 
ي واالتصال والقيام بالحمالت 

والدعم التق�ن
ي الوقت المناسب وبطريقة 

بشكل كامل �ن
ي ذلك إل أساس، وبالتالي 

مناسبة وتحتاج �ن
فإن إعادة تنظيم أمانة الحملة العالمية 

ي أفرقة قوية مركزة سوف يكون 
للتعليم �ن

أولوية. باالإضافة إل ذلك، ستسعى الحملة 
العالمية للتعليم إل تشجيع اتخاذ القرارات 

القائمة عىل االإجماع وإيجاد طرق إبداعية 
جديدة لتعزيز العمليات الديمقراطية 

للتمثيل من أجل إنشاء منظمة أك�ش انفتاحاً 
وشفافية وجاذبية حيث يمكن لعدد أك�ب من 

ي تشكيل حركتنا.
الناس المشاركة �ن

 • الستدامة السياسية
ي مع 

افق تقلص مساحة المجتمع المد�ن ي�ت
إضعاف االإجراءات السياسية دفاًعا عن حق 

ي 
ي التعليم، وكذلك عن الحق �ن

نسان �ن االإ
االحتجاج والحشد االجتماعي. ويلزم بذل 

جهود جديدة للحفاظ عىل فعالية فريق 
اء االستشاري. وتعتمد االستدامة  الخ�ب

السياسية عىل تعزيز التنسيق عىل 
قليمية  المستويات المحلية والوطنية واالإ

ك  والعالمية، وبناًء عىل جدول أعمال مش�ت
ي 

ن عىل القضايا ذات االأولوية ال�ت ك�ي وال�ت
ض مراقبة  حها هذه الخطة. وتف�ت تق�ت

ي الوقت نفسه بناء لغة 
االأجندة السياسية �ن

كة حول مبادئنا ورسالتنا ورؤيتنا وقدرة  مش�ت
الحركة عىل التكيف مع تنوع احتياجات كل 

عضو من أعضائنا واالستجابة لها.
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:4# التشغيىلي ف  ك�ي ال�ت
الرصد والتقييم

تتمتع الحملة العالمية للتعليم 
بثقافة قوية للرصد والتقييم وتعتقد 
أن هذا هو المفتاح لعملية تخطيط 
سليمة. وسيكون رصد تنفيذ الخطة 

وريًا لضمان أن تحقيق  اتيجية رصف االس�ت
اتيجية/مجاالت االأولوية  االأهداف االس�ت

يس�ي دائًما عىل الطريق الصحيح وأنه 
سيتيح االستجابة الفعالة للثغرات 

ي قد تحدث أثناء التنفيذ.
والقيود ال�ت

وسيتم تطوير أدوات بسيطة ولكنها 
متماسكة مثل تطوير إطار النتائج والذي 
ات والمخرجات والنتائج  سيحدد المؤ�ش

ضافة إل االأهداف. وباالإضافة إل  باالإ
ذلك، سيتم تطوير وتنقيح خطة تنفيذ 

مدتها أربع سنوات تحدد االأنشطة 
والمهام والمواعيد النهائية المحددة 

وأدوار مختلف أعضاء االأمانة العامة 
بشكل سنوي.

عداد التقارير  وسيتم تطوير نموذج الإ
وعند استعراض التقدم المحرز نحو 
اتيجية، سيتم  تحقيق االأهداف االس�ت

: النظر فيما يىلي

•  التأكد من أنه يتم تنفيذ االأنشطة وفقا 
اتيجية المتفق عليها لالأهداف االس�ت

•  التأكد من أن االأنشطة تتماسش دائما مع 
رؤية الحملة العالمية للتعليم ومهمتها 

وقيمها

•  التأكد من أن االأنشطة تظل متوافقة 
مع الهدف الرابع من أهداف التنمية 
المستدامة والتعليم للعام 2030

وبالمثل، ستقوم االأمانة بتوجيه ودعم 

اتيجية. وستشمل  تقييم الخطة االس�ت
هذه العملية التشاركية السنوية التفك�ي 

فيما إذا كانت نظرية التغي�ي ال تزال 
ذات صلة أم تتطلب التحديث. وسوف 
كز التفك�ي عىل ما إذا كانت المعالم/ ي�ت

ي إطار النتائج قد تحققت 
االأهداف �ن

ي ذلك ما يجب إضافته أو 
أم ال، بما �ن

ه. وبالتعاون الوثيق  تحسينه أو ح�ت تغي�ي
مع جميع الوحدات داخل أمانة الحملة 

العالمية للتعليم، وستقوم وحدة الرصد 
والتقييم بصياغة ومراجعة جدول أعمال 

التقييم.
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