
 

  أسبوع العمل العالمي للتعلیم لعام 2019

  2019: السیاق والخلفیة1.

 الخلفیة العامة

 ُیشكل عام 2019 عاما هاما بالنسبة للتعلیم. ففي منظومة األمم المتحدة، سیتم إجراء مراجعة الهدف 4 للتنمیة المستدامة

 المتعلق بالتعلیم على مستوى منتدى السیاسة الرفیع المستوى الذي سینعقد في مستوى رؤساء الدول تزامنا مع الجمعیة العامة

 لألمم المتحدة في سبتمبر 2019.

 كما سُیشكل عام 2019 محطة هامة بالنسبة للحركة التي ستحتفل بالسنة العشرین من وجودها. فبعد عشرین سنة من الوجود،

 ینبغي على الحركة أن تبقى مالئمة وأن تفرض نفسها حیثما هو ضروري من أجل إنجاز مهمتها المتمثلة في الدفاع عن الحق

 في التعلیم للجمیع.

 ُیشكل أسبوع العمل العالمي للتعلیم حدثا بارزا لحركة المجتمع المدني للتعلیم وقد سار بنجاح منذ 2003. تم في 2016 اعتماد

 التركیز على تمویل التعلیم وبقي هذا األمر مجال تركیز في سنتي 2017 و 2018 ( مع موضوع أوسع حول المساءلة

 ومشاركة المجتمع المدني)، وبخاصة في 2018 تبعا لمؤتمر تجدید الموارد المنعقد في داكار. ُتّعد هذه االستمراریة هامة

 وینبغي أن تمنح المواضیع الجدیدة األولویة للروابط مع السنوات السابقة. إن تمویل التعلیم( المجال اإلستراتیجي 4 للحملة

 العالمیة من أجل التعلیم) هو أمر أساسي إلنجاز جمیع غایات الهدف 4 للتنمیة المستدامة مع حلول عام 2030  ولذلك یبقى

 تمویل التعلیم في قلب اهتمام حمالت الحملة العالمیة من أجل التعلیم كموضوع رئیسي مرتبط بجمیع المواضیع األخرى.

 سیكون كل من مراقبة میزانیة التعلیم والخصخصة أهم المواضیع لحملة التمویل في عام 2019 مع إطار التقاسم والحجم

 والحساسیة والتدقیق والعدالة الضریبیة ( اللذان تم إعدادهما في مذكرة منفصلة).

 ویتمثل الموضوع اآلخر الذي ینبغي أن ُیمّیز جمیع أعمالنا التنسیقیة في تعزیز المجتمع المدني ذلك أن قیام مختلف الحكومات

 بإقصاء منظمات المجتمع المدني والتنظیمات النقابیة على المستوى الوطني واإلقلیمي هو أمر ُیعرقل قدرتنا على تقییم

 التعهدات التي تم االلتزام بها تجاه الهدف 4 للتنمیة المستدامة. إن الحملة العالمیة من أجل التعلیم ُتّدعم مشاركة المجتمع

 المدني المؤسسیة في مراقبة وتنفیذ الهدف 4 للتنمیة المستدامة والتعلیم مع حلول عام 2030 على المستوى الوطني واإلقلیمي

 والدولي. وبالرغم من التعهدات المتعددة التي اتخذتها الحكومات والمجتمع الدولي نحو مشاركة جماعیة وشاملة، فإن عددا

 من تحالفات التعلیم الوطنیة ومنظمات المجتمع المدني المختلفة یتم إقصاؤها من عملیات التخطیط والتنفیذ ومراقبة الهدف 4

 للتنمیة المستدامة وأن اآللیات المؤسسیة الفعلیة من أجل الحوار مع مهنة التعلیم غالبا ما تكون في غیر مكانها باإلضافة إلى

 أنه غالبا ما یتم تجریم أو تسلیط القمع العنیف على الناشطین في التعلیم وممثلي النقابات والطالب على العمل الذي یقومون

 به. إن إقصاء المجتمع المدني الشرعي هو تناقض للتعهد الجماعي المتخذ من أجل تنفیذ ومراقبة الهدف 4 للتنمیة المستدامة.

 وفي هذا السیاق، یكون من األهمیة بمكان إبراز قوة  وتمثیل المجتمع المدني .

 نحن في محطة حاسمة تتطلب تعهدات قویة لجمیع الشركاء من أجل ضمان التسلیم في الوقت المناسب لتعلیم مجاني ونوعي

 لصالح الجمیع مثلما هو محدد في خطة التعلیم حتى عام 2030: األطفال الذین یبدؤون الدراسة في 2019 سُیتّممون 12 سنة

 من تعلیمهم األساسي مع حلول عام 2030. إنه وقت أمثل الستجواب أصحاب المصلحة عن التزاماتهم وتقییم مدى تحّول

 الحق اإلنساني األساسي في تعلیم عمومي مجاني وشامل ونوعي إلى واقع.
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 مجاالت التركیز األساسیة للحملة العالمیة من أجل التعلیم

 

 المساواة وعدم التمییز

 یؤكد بقوة مجال الخطة اإلستراتیجیة األول للحملة العالمیة من أجل التعلیم أن توفیر تعلیم عمومي مجاني وشامل ونوعي

 لصالح الجمیع وباألخص المجتمعات واألشخاص الذین یعانون اإلقصاء والتهمیش هو من مسؤولیة الدولة وسیبقى من

 مسؤولیتها دون سواها.إن نمو توفیر التعلیم الخاص ودعمه یعرقالن التعهدات التي اتخذتها الحكومات من أجل دعم تعلیم

 عمومي مجاني وشامل ونوعي. ومن األهم أن تتأكد حمالت المجتمع المدني من أن التعلیم الشامل قد تم تحقیقه/ هو في

 المتناول. إن التعلیم لصالح األطفال والشباب والكبار ذوي اإلعاقة هو جزء من أجندة التعلیم حتى عام 2030 ولكنه غالبا ما

 یتم تجاهله من طرف الدول ووزارات التعلیم.ال ینبغي تجاهل سیاسات التعلیم التدریجي المتعلقة بالوصول والنوعیة

 واإلنصاف والشمولیة في السیاسات العمومیة وفي خطط قطاع التعلیم. عالوة على ذلك، ینبغي على الدول االعتراف بأن

 المعلمین الذین یتلقون تكوینا جّیدا ویتقاضون أجورا جّیدة ومدعّمین ومؤهلین لهم دور رئیسي یلعبونه في تسلیم الحق في

 التعلیم للجمیع وعلیها أن تّوفر الموارد لضمان تكوین شامل ودائم لصالح المعلم.

 التعلیم التحویلي

 إن تقییم نوعیة التعلیم لیس باألمر الهّین وال یمكن قیاسه سوى من خالل وسائل اختباریة موحدة. ال ینبغي أن یقتصر التعلیم

 على اكتساب مؤهالت القراءة والكتابة والحساب  وإنما یجب أن ُیّركز كذلك على تحضیر المواطنین لیكونوا مسؤولین

 ناشطین وحازمین على حقوقهم وأن یلعبوا دورا حاسما في بناء حاضر ومستقبل المجتمعات. وكما أبرز ذلك رئیسنا األول

 في رسالته عبر الفیدیو، ینبغي أن یكون الحق في التعلیم متالزما مع عملیة اكتساب الحقوق والمطالبة بها من خالل التعلیم.

 هذا هو المجال اإلستراتیجي الرئیسي الثاني للحملة العالمیة من أجل التعلیم وینبغي أن یكون قاعدة تعریف الحركة للتعلیم.

 التعلیم في حاالت الطوارئ

 إن الخطر الجلي الذي یهدد االلتزام واالنجاز المتعلقین بالحق في التعلیم یكمن في استمرار النزاعات عبر العالم وفي تهدیدات

 الكوارث الطبیعیة مثلما ُیبرز ذلك المجال اإلستراتیجي الثالث للحملة العالمیة من أجل التعلیم. هذا األمر یشمل النزاع

 المستمر في الشرق األوسط ولكن یشمل كذلك األزمات الخفیة والطویلة القائمة في جهات أخرى من العالم. ومع وجود ما

 یقرب من 535 ملیون طفل- حوالي واحد من أربعة- یعیشون في بلدان متضررة بالنزاعات أو الكوارث، فإن هذه المسألة

 تكتسي الیوم أهمیة بارزة. سُیعالج التقریر العالمي حول مراقبة التعلیم لعام 2019 على الخصوص مسائل الهجرة وینبغي أن

  یبقى التعلیم لصالح النازحین والمهاجرین أو المجموعات المتضررة بالنزاعات موضوعا رئیسیا ألعمالنا الُمنسقة.

  سیاق سیاسة الحملة العالمیة من أجل التعلیم

 إن مواقف سیاسة الحملة العالمیة من أجل التعلیم ذات الصلة بمجاالت التركیز والتي ینبغي أن تؤطر أهداف حملتنا ونشاطاتنا

 تتمثل في أن:

 غایات الهدف 4 للتنمیة المستدامة تكون متشابكة ومترابطة وعلیه یكون التركیز اإلجمالي ضروریا لصالح االنجاز●

 الكامل لحق اإلنسان في التعلیم.

 التركیز على األشخاص األكثر هشاشة وتمییزا سیسمح بتحقیق أقصى تأثیر لهدف التنمیة المستدامة، وعلیه فإن "ال●

 یبقى أحد متخلفا" یطرح فعال تركیزا إستراتیجیا على هؤالء األشخاص.

 الزیادة في الوصول إلى التعلیم ال یمكن تحقیقها دون االستجابة إلى السیاق االجتماعي والثقافي الذي یعیش ویتعلم●

 فیه األطفال والشباب والشباب الكبار بما في ذلك حاالت النزاع والكوارث.
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 المنهج المكّیف هو شرط أساسي لبلوغ األشخاص األكثر تهمیشا بما فیهم األشخاص ذوي اإلعاقة والوافدین الجدد.●

 التعلیم العمومي للجمیع ُیعزز مبادئ حقوق اإلنسان وُیساهم في العدالة االجتماعیة واإلدماج واالنسجام: التعلیم●

  ُیمّكن الشباب من فهم وتبني حقوق اإلنسان والمطالبة بها ویصبحون مواطنین نشطین.

 تعلیم حقوق اإلنسان من شأنه أن یكون دفاعا ضد تنامي العنف والتمییز واإلقصاء وعدم التسامح.●

 التكییف یقتضي كذلك التزاما قویا بشأن نزع الطابع االستعماري عن المنهج الذي یسمح فعال بأهداف التحول حسب●

 نوع الجنس المتعلقة بالتعلیم.

 تمویل التعلیم المناسب وفق التزامات الدول الدولیة ُیّعد شرطا مسبقا للتنفیذ الكامل ألجندة تدریجیة قائمة على حقوق●

 اإلنسان

 االستخدام الفعال لألموال المرصودة هو كذلك أمر هام لضمان تسلیم الحق في تعلیم نوعي.●

 

 2019- الموضوع، الشعار والتاریخ2.

 أسبوع العمل العالمي للتعلیم

 الموضوع الشامل: جعل الحق في تعلیم عمومي شامل وعادل ونوعي ومجاني أمرا واقعیا.

 ُیغطي الموضوع المقترح العدید من مجاالت التركیز لمشروع الخطة اإلستراتیجیة. فهو تربطه عالقة وثیقة بمجال التركیز

 اإلستراتیجي األول حول " المساواة وعدم التمییز" واألعمال الرئیسیة ذات الصلة بتطویر حملة قائمة على الحقوق

 واستكشاف أهلیة التعلیم في المقاضاة كحق إنساني والذي تكون قراءته على النحو اآلتي:

 " إن مفاهیم المساواة وعدم التمییز تستند على قانون حقوق اإلنسان الدولي. ُیقصد "بالمساواة" الحق األساسي الوارد في

 المادة 1 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التي تنص "  یولد جمیع الناس أحرارًا ومتساوین في الكرامة والحقوق". 'إن
 عدم التمییز '  هو مبدأ في قانون حقوق اإلنسان الدولي وُیقصد به منع "كل تمییز وفقا للقانون ویضمن لجمیع األشخاص

 حمایة متساویة وفعالة ضد التمییز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو غیره أو األصل
 الوطني أو االجتماعي، أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر"( العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، المادة 26). [...]

 ستقوم الحملة العالمیة من أجل التعلیم بتطویر توجیهات لتأیید أعضائها في عمل رفع الوعي السیاسي تجاه مسائل عدم
 المساواة واإلقصاء والتمییز من حیث توفیر البنیة التحتیة للتعلیم وباألخص في المناطق الریفیة وكذا من حیث الوصول

 لتعلیم نوعي للجمیع. وعالوة على ذلك، سیتم تصمیم وتنفیذ حملة مستهدفة لجلب االنتباه المحلي والدولي حول الحاجة إلى
 معالجة جمیع أشكال عدم المساواة واإلقصاء والتمییز في منظومات التعلیم وما بعدها. ومن أجل التأكد من أن الخطة

 اإلستراتیجیة ستبلغ حاجیات التعلیم للمجموعات التي عانت من التمییز تاریخیا وتم إقصاؤها من حقها في التعلیم، ستقوم
 الحملة العالمیة من أجل التعلیم في المقام األول ولكن لیس حصرا، بتركیز أعمالها على المجموعات اآلتیة: البنات، النساء

 والشباب؛ األطفال ذوي اإلعاقة؛ مجتمعات السكان األصلیین ومجموعات األقلیات الثقافیة والعرقیة واللغویة؛ المهاجرین بما
 في ذلك األشخاص النازحین داخلیا وطالبي اللجوء والالجئین؛ واألشخاص ذوي المیول الجنسیة والهویة الجنسیة المختلفة.

 یمكن استهداف أشخاص إضافیین تبعا لألشكال المتعددة لعدم المساواة واإلقصاء والتمییز التي ُیحددها أعضاء الحملة
  العالمیة من أجل التعلیم في مختلف السیاقات.

 للموضوع كذلك روابط مع المجال اإلستراتیجي 'التعلیم في حاالت الطوارئ' مثلما هو وارد أدناه:

 [...] ستقوم الحملة العالمیة من أجل التعلیم في البدایة باتخاذ إستراتیجیات سیاسیة لتعزیز الحق في التعلیم لصالح األشخاص
 الذین یصارعون في سیاق حاالت الطوارئ ذات الصلة بتغیر المناخ من أجل التمتع بحقهم في التعلیم. وهذا األمر یشمل

 األطفال والشباب الذین تّوقف تعلیمهم بسبب تدمیر منشآت التعلیم وأولئك الذین لم یلتحقوا بالمدرسة في األوضاع التي كانت
 فیها عملیة إعادة بناء منشآت التعلیم إما غیر فعالة أو غیر مخطط لها . ستتولى الحملة العالمیة من أجل التعلیم تشجیع

 الحكومات الوطنیة والمحلیة وبخاصة في المناطق التي تعرضت حدیثا للكوارث الطبیعیة، على وضع إطار شامل لتقییم
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 ومعالجة الحاجیات والحقوق المتعلقة بالتعلیم لألشخاص الذین یعیشون في مناطق ُیحتمل أن تتضرر أو قد تضررت بحاالت
 الطوارئ[...]

 

 كما له عالقة بمجال التركیز الثاني للخطة اإلستراتیجیة حول التعلیم التحویلي و بالغایة 4.7 للهدف 4 للتنمیة المستدامة:

 مع حلول عام 2030، یتم التأكد من أن جمیع المتعلمین قد اكتسبوا المعرفة والمؤهالت الالزمة لتعزیز التنمیة المستدامة
 بما في ذلك من بین األمور األخرى ومن خالل التعلیم من أجل تنمیة مستدامة  وأسالیب عیش مستدامة، حقوق اإلنسان

 والمساواة بین الجنسین وتعزیز ثقافة السالم والالعنف والمواطنة العالمیة وتقدیر التنوع الثقافي ومساهمة الثقافة في التنمیة
  المستدامة.

 هذا الموضوع من شأنه أن یمزج مقاربات مختلفة بناء على السیاق والمالءمة بالنسبة ألعضائنا:

 التركیز على األطفال والشباب ذوي اإلعاقة، والمطالبة ببنیة تحتیة ومعدات مدرسیة سهلة الوصول وشاملة●
 وتدریب المعلمین بمن فیهم المعلمین ذوي اإلعاقة؛

 التركیز على الفوارق الجنسیة وعلى حقوق   المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الهویة●

 الجنسانیة وحاملي صفات الجنسین؛

 التركیز على المجتمعات الضعیفة  والمحرومة والفقیرة ( بما في ذلك األطفال العاملین)؛●
 التركیز على  الشعوب األصلیة؛●
 التركیز على المهاجرین/ الالجئین والطالب في مناطق النزاع؛●
 التركیز على المعلمین وفق شعار یوم المعلم العالمي لسنة 2018" الحق في التعلیم هو الحق في معلم مؤهل".●

 الشعار المقترح: تعلیمي هو حقي

 إن الشعار المقترح مؤطر ضمن الغایات العامة للهدف 4 للتنمیة المستدامة ویركز على المطالبة بالحق في التعلیم. تقترح
 الحملة"تخصیص" مطالب سیاستها للشباب عبر العالم كله ومواكبة إرادة منح المزید من الفضاء في الحركة لصالح

 المنظمات التي یقودها الشباب ولصالح أصواتهم وكذا تمكین الطالب والكبار من المطالبة بحقهم في التعلیم. یشمل الشعار
 االقتراح القاضي بمراعاة المقاربة اإلجمالیة للهدف 4 للتنمیة المستدامة ومنح الفرصة ألعضائنا للتركیز على جمیع غایات

 الهدف 4 للتنمیة المستدامة أو األكثر أهمیة في سیاقها. إن الوصول إلى الحركة في أي مستوى یسمح لنا بجمع وإبراز
 القصص الشخصیة المؤثرة لدعم الحملة والمطالب السیاسیة.

 نحن نقترح أن یتم دعم أسبوع العمل العالمي للتعلیم بنداء عمومي للعمل وإظهار تمثیل الحركة ألعلى مستوى سیاسي. نحن
 نؤمن كذلك أن حملة  عالمیة موجهة للجمهور ومّدعمة بنشاطات محلیة من شأنها أن یكون لها تأثیر قوي في تغییر العقلیات

 وهو التغییر الالزم لتحقیق الحق في تعلیم عمومي شامل ونوعي لصالح الجمیع.

 سیكون النداء العمومي للعمل حاسما في االنتقال من الشعار الفردي"تعلیمي هو حقي" إلى شعار كلي وعالمي : "تعلیمنا هو
 حقنا" مع نهایة الحملة واالنتقال إلى منتدى السیاسة الرفیع المستوى ( نیویورك في شهر یولیو الذي یكون موضوعه

 األساسي " تمكین الشعوب وضمان الشمولیة والمساواة").

 التاریخ المقترح: 24 أبریل إلى 1 مایو

 عادة ما یتم إنجاز األعمال المنسقة خالل أسبوع العمل العالمي للتعلیم في الفترة ما بین آخر أسبوع من شهر أبریل وأول
 أسبوع من شهر مایو. نقترح مراجعة الدروس المستخلصة من عام 2018 ونقوم بإطالق األسبوع مع حدث دولي بتاریخ

 24 أبریل.
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  3. أسبوع العمل العالمي من أجل التعلیم  لعام 2019 - غایات وأهداف الحملة
 

 ُیقّدم الجدول الزمني ألحداث 2019 فرصة للحملة بشأن جمیع القضایا المذكورة أعاله. ویمنح الهیكل المرن وتنوع أسبوع
 العمل العالمي من أجل التعلیم ذو الصلة إطارا مكیفا بشكل خاص إلنجاز حملة " جامعة" وكذا أهم تسلسل األحداث المتعلقة
 بالتعلیم خالل السنة ( أسبوع العمل العالمي من أجل التعلیم، أبریل؛ منتدى السیاسة الرفیع المستوى، یولیو؛ الجمعیة العامة

 لألمم المتحدة، سبتمبر؛ الذكرى العشرین، أكتوبر). یمكن تناول جمیع هذه المواضیع من خالل نطاق اإلنجاز( االحترام
 والحمایة واالنجاز والتمویل) والحق اإلنساني في التعلیم ویمكن  لكل عضو في التحالف أن یختار في سیاق ذلك الموضوع
 الواسع ، تكییف موضوع واحد أو عدة مواضیع لسیاقهم الخاص. وبخصوص تحدي االستمراریة مع أحداث أخرى خالل

 2019 وما بعدها، فإن اختیار حملة قائمة على حقوق اإلنسان وشاملة لمسارات متنوعة من العمل في 2019 یمكن أن ُیساعد
 على وضع الروابط لمواضیع حملة أكثر تركیزا في السنوات القادمة إلى غایة 2022.

 غایة أسبوع العمل العالمي من أجل التعلیم لعام 2019.
  تكمن غایة أسبوع العمل العالمي من أجل التعلیم لهذا العام في إبراز التعلیم كحق إنساني ُممّكن لنا جمیعا الحق في المطالبة
 به والتمتع به والتأثیر على الحكومات واألجهزة الدولیة من أجل اتخاذ التدابیر المالئمة بما فیها تدابیر التمویل إلنجاز هذا

 الحق.
  أهداف التعبئة واالتصال1)

 یوقع 100.000 شخص على األقل على عریضتنا أو یشاركون في ندائنا من أجل العمل عبر العالم1.

 الحملة تجند وتشرك المواطنین والمجتمعات من القارات الخمس.2.

 نشاطات وسائل اإلعالم تصل إلى 50 ملیون عبر العالم ولها قطع من البث من المستوى األول ومنافذ الطباعة؛3.

 تخصیص تغطیة مثلى من طرف دار صحافة من المستوى األول في شكل سلسلة من المقاالت

 نشاطات وسائل التواصل االجتماعي تصل إلى 500.000 التزام عبر العالم.4.

 
 غایات الحملة2)

 مشاركة 80% من أعضاء الحملة العالمیة من أجل التعلیم في نشاط واحد على األقل خالل أسبوع العمل العالمي من1.

 أجل التعلیم

 %70 من أعضاء الحملة العالمیة من أجل التعلیم یستخدمون على األقل واحدة من الرسائل العالمیة، طلبات السیاسة2.

 وأدوات عالمة الحملة

 %70 من األعضاء یطلقون الحملة لتعزیز األعمال/النشاطات المنسقة من أجل إنجاز  وتنفیذ أهداف التنمیة3.

 المستدامة

 تستفید الحملة من دعم من 60% على األقل من الحلفاء المستهدفین المحتملین4.

 %50 من األعضاء ینظمون حدثا واحدا على األقل بمشاركة كل من الجمهور والسلطات( على المستوى الوطني أو5.

 المحلي)

 %50 من األعضاء ینتهجون ویطورون عالقات أو شراكات ما بین القطاعات6.

 %30 من األعضاء یطورون نشاطات مشتركة مع المجموعات التي یقودها الشباب7.

 %50 من األعضاء یناقشون مع وزارة المالیة والبرلمانیین والقادة السیاسیین خالل القیام بالتزاماتهم.8.

    ج) نتائج السیاسة المنتظرة أو المنشودة
 التزامات قویة تجاه الحق في التعلیم في البلدان التي ال توجد بها التزامات إلى هذا الیوم●

 قوانین محددة أو قوانین معززة یتم سنها في البلدان التي یوجد بها إطار تشریعي ضعیف، بما في ذلك األطر●

 التشریعیة بشأن المیزانیة التدریجیة لصالح التعلیم

 تنفیذ معزز في البلدان التي توجد بها قوانین لكن ال تطبق●

 تدابیر مساءلة حقیقیة للبلدان التي تتوفر على جمیع ما هو أعاله وال زالت فاشلة في اإلنجاز●

 مشاركة متزایدة ومؤسسة لمنظمات المجتمع المدني بما فیها المنظمات التي یقودها الشباب والطالب في صنع●

 القرار ومراقبة خطط قطاع التعلیم ودور ومساهمة منظمات المجتمع المدني المعترف بهما في إنجاز وتنفیذ

 أهداف التنمیة المستدامة
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 المصادقة على إعالن المدرسة اآلمنة●

 تمكین األعضاء من تعزیز والدفاع عن المعاییر الدولیة بشأن الحقوق األساسیة.●

 
 2019.4- إطار طلبات السیاسة

 
 ینبغي على الحكومات:

 
 اعتماد والتصدیق وتنفیذ المعاهدات والبروتوكوالت االختیاریة المتعلقة بحقوق اإلنسان●

 االلتزام باالنجاز والتنفیذ الكاملین للهدف 4 من أهداف التنمیة المستدامة●

 االستثمار في منظومات التعلیم العام وفق المعاییر الدولیة( على األقل 6% من الناتج القومي اإلجمالي،●

 20% من المیزانیة العامة) وضمان استخدام 3-5% إلیواء الطالب ذوي اإلعاقة.

 الزیادة من جاذبیة مهنة التعلیم وضمان حصول المعلمین على مناصب وظروف عمل الئقة ویتمتعون●

 بحقوقهم الكاملة في النقابة( وبخاصة حریة تكوین الجمعیات والتفاوض الجماعي) ویتلقون دعما جیدا من

 حیث التكوین المهني األولي والمتواصل.

 إعداد خطط قطاع التعلیم تراعي الجنس بما في ذلك المراقبة والتقییم التشاركیین مع منظمات المجتمع●

 المدني

 توفیر إطار وموارد مخصصة وتخطیط لتوفیر التعلیم في سیاق حاالت الطوارئ والنازحین داخلیا●

 والمهاجرین.

 معالجة اإلقصاء والتمییز في مناهج الدراسة ومعدات التعلیم والتعلّم وإدارة المدارس●

 تقویة مشاركة األطفال والشباب كإستراتیجیة أساسیة للسیاسات العامة للتعلیم●

 التوفیر التدریجي لتعلیم عام عال ونوعي ومجاني بما فیه التعلیم في الجامعة●

 تعزیز آلیات منظمات المجتمع المدني للمراقبة المناسبة من أجل الزیادة في الفعالیة في إنفاق میزانیة●

 التعلیم واستخدامها الالئق

 التصدیق على االتفاقیة رقم 138  لمنظمة العمل الدولیة بشأن الحد األدنى لسن االلتحاق بالعمل التي●

 تنص على أن السن المسموح بها لاللتحاق بالعمل " ال یجب أن تقل عن سن إتمام الدراسة اإلجباریة وفي

 جمیع الحاالت ال یمكن أن تكون أقل من 15 سنة."

 منح فرصة ثانیة لألطفال غیر الملتحقین بالمدارس واألطفال العاملین من خالل تنفیذ دروس تعلیمیة●

 مكثفة وإدراجها في األقسام المناسبة لسنهم في منظومة التعلیم العام.

     ینبغي على البلدان المانحة:
 الزیادة من مساعدتها للتعلیم إلى نسبة 0.7% من میزانیتها على األقل●

 دعم برامج التعلیم لصالح المهاجرین والنازحین داخلیا والسماح بتخصیص جزء كبیر من مساعدتهم●

 اإلنسانیة لصالح التعلیم

 دعم برامج التنمیة المستهدفة لتحسین توظیف المعلمین وتدریبهم ومرتباتهم؛ والبنیة التحتیة للمدارس●

 والنقل مع هدف توفیر خدمات التعلیم للمجموعات األكثر تهمیشا أو ضعفا

 العمل من أجل توحید منظومة التمویل وتوفیر مساعدة متوقعة ومستدامة●

 سحب الدعم من مموني التعلیم المحققین للربح●

 تفادي القروض كإستراتیجیة تنمویة للتعاون في مجال التعلیم●

 رهن مساعدتهم بضرورة احترام حقوق اإلنسان األساسیة ومعاییر العمل الدولیة وتقویة الصلة بین عمل●

 األطفال والتعلیم الُمطبق في إطار سیاستهم.

 
 5.الغایات
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 الممثلون السیاسیون الوطنیون على المستوى التنفیذي( رؤساء الدول أو وزراء التعلیم والوزارات المحوریة1.

 لتنفیذ أهداف التنمیة المستدامة مثل وزراء المالیة) والمستوى التشریعي ( أعضاء البرلمان ولجان المراقبة

 البرلمانیة والمجموعات البرلمانیة والتجمعات السیاسیة المختصة األخرى بالتعلیم)

 ممثلو المنظمات الدولیة كقادة یشاركون في دعم حملتنا وطلباتنا في مجال الدعوة.2.

 المانحون المحتملون( أي من حیث جمع المانحین لدعم حملتنا لعام 2019 وأن حملة 2019 تهدف إلى إبراز3.

 مواصفات الحملة العالمیة من أجل التعلیم لمانحین محتملین جدد)

 متابعة منصات منظمات المجتمع المدني لما بین القطاعات لتنفیذ أهداف التنمیة المستدامة وحقوق اإلنسان4.

 األطفال والشباب والكبار یطالبون بحقهم في التعلیم5.

 منافذ وسائل اإلعالم والصحفیون یعملون في مجال قضایا التعلیم.6.

 الدعاة ورجال القانون واألكادیمیون والمحللون.7.

        6.الرسائل األساسیة
 التعلیم حق إنساني أساسي ینبغي على كل واحد المطالبة به.●

 التعلیم یؤثر على الشعوب والمجتمعات- ینبغي أن تكون حاجیاتهم وحقوقهم في قلب كل سیاسة للتعلیم.●

 الشباب هم في وضع أفضل للمطالبة بحقهم في التعلیم وینبغي أن ُیسمع ألصواتهم.●

 الحق في التعلیم عالمي وبالتالي ینبغي أن تنعكس حقوق البنات واألوالد والشباب والكبار والمعوقین●

 والنازحین والمهاجرین والسكان الضعفاء والمهمشین  في خطط التعلیم الوطنیة.

 الحق في التعلیم عالمي وال یتوقف وال ُیعّلق في أوقات النزاع والحروب أو الكوارث الطبیعیة.●

 الحق في التعلیم هو بحاجة لمعلمین مكونین ومؤهلین.●

 التعلیم النوعي حق إنساني ؛ ولیس فرصة قائمة على المال أو ُمدرة للربح.●

 جعل الحق في تعلیم عام شامل ونوعي حقیقة یتطلب تمویال مناسبا، واستخدام فعال وتوزیع عادل.●

 التعلیم لیس باإلنفاق الواحد وإنما هو استثمار متواصل یفید كافة المجتمع.●

 التعلیم أساسي لتكوین مواطني الغد وهو لیس فقط حقا وإنما ُیمكن من جمیع الحقوق.●

 التعلیم ركیزة للنمو واالستدامة واإلنصاف وبذلك فهو في قلب جمیع أهداف التنمیة المستدامة.●

 تحقیق حقوق اإلنسان أمر أساسي لخطة أهداف التنمیة المستدامة وقیاس نجاح أهداف التنمیة المستدامة●

 ینبغي أن یحتفظ بهذا االلتزام  والمعیار.

 المجتمع المدني هو شریك قوي وهام وینبغي أن ُیستشار وُیشرك في صنع القرار على جمیع المستویات.●

 منظمات المجتمع المدني هي شركاء أقویاء إلسماع صوت من ال صوت لهم وانعكاسه في السیاسات.●

 التزام المجتمع المدني سمح بتحقیق تقدم حاسم في قطاع التعلیم خالل 20 سنة األخیرة.●

 
 

     7.النشاطات المقترحة
     من األمانة العالمیة

     حدث اإلطالق العالمي
    بدا أسبوع العمل العالمي من أجل التعلیم لعام 2018 بحدث المائدة المستدیرة الدولیة الذي ساعد بشكل معتبر على إبراز

 مواصفات األسبوع وتحدید غرضه. وعلیه نقترح االستمرار في هذه الممارسة الجیدة والتخطیط لحدث دولي مماثل.
 األهداف:
 إطالق أسبوع العمل العالمي من أجل التعلیم وتنظیم نقاش رفیع المستوى حول الحق في التعلیم●

 رفع الوعي بشأن أسبوع العمل العالمي من أجل التعلیم والنشاطات المبرمجة عبر العالم●

 الزیادة من بروز الحملة العالمیة من أجل التعلیم وأسبوع العمل العالمي من أجل التعلیم لدى الجمهور●

 تعزیز عالقة الحملة العالمیة من أجل التعلیم مع الفاعلین/أصحاب المصلحة المحلیین●

 إبراز عضویة الحملة العالمیة من أجل التعلیم والعمل تجاه المانحین المحتملین●
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  االقتراح بالنسبة لحدث اإلطالق
 سیشمل ذلك سلسلة من الخطب القصیرة یلقیها ضیوف مختارون وُتتبع بحلقة نقاش عامة حول الحق في التعلیم في مختلف

 أقالیم العالم بما فیها جنوب أفریقیا. سُیركز النقاش على موضوع أسبوع العمل العالمي من أجل التعلیم والقضایا الخاصة
 بإشراك الشباب في صنع القرار والخوصصة في جنوب أفریقیا والتعلیم الشامل والجنس والحق في التعلیم في حاالت

 الطوارئ. سُیختتم الحدث الرسمي بجلسة یطرح فیها الحاضرون األسئلة.
 ولذا فإننا نقترح أن یكون هناك تواصل غیر رسمي /نشاط كوكتیل بالنسبة لجمیع الضیوف والمشاركین في حلقة النقاش

 للتواصل ومنح المزید من الفضاء للحوار مع الحضور. سیكون لنا في التواصل/ فضاء كوكتیل عرض للصور من طرف
 لیروي جازون الذي غطى حركة وجوب خفض الرسوم ونقترح أخذ صور مختارة من النور للعالم حول التعلیم الشامل.

 سیكون لیروي جازون حاضرا للحدیث عن عمله.
 جدول األعمال:

 ستتم دعوة الضیوف المختارین إلى إلقاء كلمة لمدة تتراوح ما بین 3 و 5 دقائق ( 15 إلى 25 دقیقة)
 سیجتمع المحاضرون فوق المنصة لنقاش مفتوح (30 إلى 45 دقیقة)

  أسئلة یطرحها الحضور والصحفیون على كل من الضیوف ( إن بقوا حاضرین) والمحاضرین ( 20 إلى 30 دقیقة)
 تواصل/نقاش كوكتیل/ وغیر رسمي بین المشاركین والحضور (حوالي ساعة واحدة) واستجوابات فردیة یقوم بها

 الصحفیون
 المدة: حوالي ساعة واحدة و40 دقیقة للحدث الرسمي وساعة واحدة للتجمع غیر الرسمي.

  فرصة لوسائل اإلعالم
 سیكون هذا الحدث فرصة لتعزیز حضورنا في وسائل اإلعالم وإبراز مواصفات الحملة العالمیة من أجل التعلیم وأسبوع

 العمل العالمي من أجل التعلیم. إن الرسالة األساسیة لوسائل اإلعالم ستكون:
 إطالق حملة عامة إبداعیة عبر العالم،●

 جلب أصوات الشباب في النقاش حول التعلیم،●

 فرصة إلجراء حوارات مع شخصیات جد هامة.●

  الحضور
 نقترح توجیه الدعوة للجهات التالیة لحضور الحدث:

 مشاركین من مجموعات الشباب من أفریقیا●

 مانحین ومؤسسات:  مبادرة المجتمع المفتوح ألفریقیا الجنوبیة،  مؤسسة المجتمع المفتوح...●

 موظفین من وكالة المعونة الثنائیة/المتعددة األطراف●

 أعضاء الحملة العالمیة من أجل التعلیم وشركاء صندوق المجتمع المدني من أجل التعلیم وبخاصة أولئك الموجودین●

 في أو قرب جنوب أفریقیا( االتحاد الدولي للمعلمین، منظمة أكشن إید للمعونة، النور للعالم،  تحالف موزامبیق،

 تحالف زمبابوي للتعلیم، تحالف التعلیم الوطني لزامبیا، سوازیالند، لیسوتو...)

 ممثلین عن المجموعات المحلیة العاملة في مجال التعلیم●

 الجمهور العام: موظفي الحملة العالمیة من أجل التعلیم وأقاربهم، دعوة مفتوحة على وسائل التواصل االجتماعي●

  مجموعة الشباب
   باعتبار أن هناك مجموعة شباب ثانیة محل النقاش، فإنه یكون من المفید تنظیم ذلك خالل أسبوع العمل العالمي من أجل
 التعلیم كجزء من نشاطاته.وتزامنا مع حدوث مجموعة الشباب بجنوب أفریقیا فإنه یمكننا أن ندعو ممثلي مجموعة الشباب
 للمشاركة في حدث إطالق أسبوع العمل العالمي من أجل التعلیم الذي سیمنحهم فرصة التواصل مع الضیوف والحضور

 خالل الحدث الرسمي وبعده. كما یمكننا أن نراعي تعزیز العالقة القائمة مع أصحاب المصلحة المحلیین ( مجموعات
 الشباب، األكادیمیین، أصحاب الشهرة) ودعوتهم للحدیث والتواصل مع ممثلي الشباب خالل اجتماعاتهم وتبادل اآلراء حول

 أفضل طریقة للمطالبة بحقهم(حقوقهم) في التعلیم وإسماع صوتهم. سنعمل على الخصوص لتوجیه الدعوة إلى:
 ممثلین عم التعلیم المتساوي●

 ممثلین عن حركة وجوب خفض الرسوم●

 صاحب شهرة محلي یكون كذلك نشطا شابا في مجال التعلیم●

 أكادیمیین مؤثرین وملتزمین.●

  نداء من أجل العمل
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 إن أسبوع العمل العالمي من أجل التعلیم یستهدف هذا العام إشراك الجمهور. ولذا نقترح بأن تقوم األمانة بإعداد نداءین من
 أجل العمل لصالح أعضائنا لتكییفها مع سیاقهم.

  تقاسم قصتك !1.

 من أجل إعطاء دفع إلطالق الحملة، نطلب من أعضائنا تقاسم قصص شخصیة مؤثرة بشأن األفراد الذین حققوا حقهم
 في التعلیم من خالل منظومات التعلیم العام وكیف غّیر ذلك من حیاتهم.

 كما سنقوم بإطالق نداء عام لقصص من خالل وسائل التواصل االجتماعي  بهدف:
 تشجیع األشخاص على التقاسم والمشاركة ومن ثمة یكونون مشمولین في حملتنا؛●

 جمع المزید من القصص ذات المحتوى واإلیجابیة إلعداد سردنا؛●

 الزیادة من وصول الحملة- بنشر محتوى قصص األشخاص حیث یحتمل أن یتقاسموا مع أتباعهم.●

 
  طالب حكومتك باإلنجاز بشان حقك(حقوقك) في التعلیم  !2.

 یتمثل العمل األساسي لألمانة هذا العام في تحسین منصة رقمنة أسبوع العمل العالمي من أجل التعلیم وتحویلها إلى
 أداة تعبئة. سُیمنح لألعضاء فضاء ُیمكنهم لیس فقط  من تحمیل أحداثهم ولكن یستخدمونه كذلك في التواصل

 ودعوة أصحاب المصلحة. سیتم جمع كل األحداث التي ُیحملها األعضاء في مظلة عامة ألسبوع العمل العالمي
 من أجل التعلیم وهذا ما یسمح لنا باإلبراز المرئي لوصول الحملة عبر خریطة تواصل عالمیة.

 سیتم ربط هذه المنصة بعریضة رئیسیة على االنترنت والتي تكون متوفرة في جمیع اللغات الخمس والتي یمكن لكل
 عضو من اختیار تكییفها مع سیاقه الخاص إن أراد ذلك. كما ستمنح المنصة خیار طبع العریضة من أجل جمع
 التوقیعات خارج االنترنت. یتمثل هدف العریضة بالنسبة ألعضائنا في إبراز الدعم الوطني للحق في التعلیم،

 الذي یمنحهم میزة إضافیة خالل التفاوض مع حكوماتهم. سُنشجع بقوة أعضاءنا على استعمال ثروة شبكة
 تحالفاتهم للوصول إلى أكبر عدد ممكن من األشخاص. وعلى المستوى الدولي، ستكون العریضة بمثابة مؤشر

 لتمثیل الحركة من حیث الدعم القاعدي. إن الهدف یكمن في جمع 100.000 توقیع لألفراد عالمیا.
 سیتم توفیر التدریب ألعضائنا من أجل استعمال المنصة وبالنسبة ألولئك الذین لیسوا بارعین في الرقمنة فإن األمانة

 سیكون لدیها إمكانیة إدراج معلومات حول أحداثهم بطریقة مباشرة انطالقا من ملف عالمي.
 

 مخرجات أخرى محتملة من األمانة
 

 ورقة إحاطة سیاسیة تتضمن رؤیة إیجابیة لدور منظمات المجتمع المدني في تحقیق الحق في التعلیم●

 للجمیع وُتفصل تركیز سیاستنا الرئیسیة لمختلف األحداث.

 حزمة حملة تتضمن رسائل والنشاطات المقترحة واألدوات.●

 مدونة حول الحق اإلنساني في التعلیم مع مؤشر الحق في التعلیم.●

 حزمة لوسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي بها تصامیم وقصص وصور.●

         النشاطات المقترحة لألعضاء
 استضافة موائد مستدیرة وطنیة أو إقلیمیة أو محلیة بشأن الحق في التعلیم مع تركیز على المجموعات●

 المهمشة والضعیفة ودعوة البرلمانیین والقادة السیاسیین إلنجاز التزامهم الذي عاهدوا به الشعب.

 تنظیم نقاشات عامة مع الوزارات المعنیة والمجتمعات والتبلیغ عن الحملة من خالل إذاعات المجتمعات أو●

 الجرائد المحلیة.

 تنظیم احتجاجات عامة ومظاهرات أو تجمعات لجعل الحق في التعلیم بارزا وحقیقیا.●

 العمل مع المدارس في المجتمعات الضعیفة من أجل جمع قصص وشهادات ودعوة ممثلي المجتمعات إلى●

 اجتماع رسمي مع السلطات ومن ثمة جعل الحق في التعلیم شخصیا ومنحه طابعا إنسانیا.

 نشر تقاریر بدیلة أو دراسة حاالت بشأن الحق في التعلیم لمجموعات محددة.●

 تكییف العریضة العامة العالمیة للنداء الموجه للحكومات من أجل تحقیق الحق في التعلیم للجمیع والتغرید●

 وكتابة رسائل حول 'تعلیمي: حقوقي' أو بعث رسائل إلكترونیة إلى رئیسك، وزیرك وعضو برلمانك

 لتقاسم آرائك حول أداء التعلیم في بلدك.
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 استعمال الفن والفنانین المحلیین إلیصال رسائلنا وإشراك القاعدة من خالل تركیب فني والموسیقى والشعر●

 ومسابقات الصور.

 تعبئة مختلف وسائل اإلعالم؛ االنترنت، وسائل التواصل االجتماعي لنشر الرسائل.●

  8.الحلفاء
 یبحث أسبوع العمل العالمي من أجل التعلیم عن التزام ومشاركة من خالل حركة الحملة العالمیة من أجل التعلیم. وفي هذا

 العام فإن الحلفاء اآلخرین الرئیسیین والمحتملین للزیادة من وصول الحملة هم:
 داخل منظومة األمم المتحدة:1.

 الیونسكو: الیونسكو شریك طویل األمد ألسبوع العمل العالمي من أجل التعلیم ویقود تنظیم اجتماعات إطار●

 العمل للتعلیم 2030. في السنوات السابقة، شارك المدیر العام للیونسكو في حمالت صیاغة الرسائل وفي

 رسائل مصورة لدعم أسبوع العمل العالمي من أجل التعلیم؛ شاركت شبكة المدارس المنتسبة للیونسكو في

 نشاطات أسبوع العمل العالمي من أجل التعلیم؛ وقامت المكاتب اإلقلیمیة للیونسكو بتسییر نشاطاتها الخاصة

 المتعلقة بأسبوع العمل العالمي من أجل التعلیم عبر عدة سنوات.

 معهد الیونسكو لإلحصاءات: تعاون متواصل وتوفیر البیانات ساعدا على تصمیم عمل الحملة العالمیة من●

 أجل التعلیم على المستوى الوطني واإلقلیمي والدولي. إن استعمال بیانات ومعلومات موثوق فیها حّول

 دعوة الحملة العالمیة من أجل التعلیم والمجتمع المدني.

 مبادرة األمم المتحدة لتعلیم البنات: تحقیق تعلیم الجنس والبنات هو تركیبة من تحقیق الحق في التعلیم للجمیع●

 وسیتم إضفاء القیمة على الرؤیة والدعم المحددین بخصوص  قضایا الجنس.

 سیكون مقرر األمم المتحدة للحق في التعلیم مرجعا أساسیا لدعوته بصفته الرسمیة للتحدث بشأن هدف●

 الحملة.

 مكتب العمل الدولي بشان ضمان حقوق المعلمین ومستخدمي الدعم في التعلیم وللربط بین الحق في التعلیم●

 والقضاء على عمل األطفال.

 الشراكة العالمیة للتعلیم: تتمثل والیة الشراكة العالمیة للتعلیم األساسیة في ضمان تنفیذ خطة التعلیم حتى عام 2.2030.

 إنها تعمل في آن واحد على تعمیم إستراتیجیة جدیدة تراعي أهداف التنمیة المستدامة والتخطیط  لتجدید حملة . هذا ما

 ُیحدث توافقا للمصالح من حیث استغالل التركیز المناسب حول التنفیذ وتعبئة الموارد المالئمة من أجل التطبیق.

 7.مبادرة الحق في التعلیم ومؤشر الحق في التعلیم: ضمان تنفیذ كامل خطة أهداف التنمیة المستدامة یتطلب تعزیز التعاون
 مع المجموعات العاملة في هذه القضایا من منظور لحقوق اإلنسان. وباعتبار أن توجه الخوصصة ینكر الوصول الفقیر إلى

 تعلیم نوعي فإنه ینبغي بحث دعم ورؤیة الخوصصة في اتحاد التعلیم وحقوق اإلنسان من هذا الجانب.
 8.حلفاء القضیة المحددین:

 یمكن تسخیر خبرة كل من التعلیم ال یمكنه االنتظار والشبكة المشتركة لوكاالت التعلیم في حاالت الطوارئ بالنظر●

 للتعلیم في حاالت الطوارئ ویمكن أن یكونا حلیفین من حیث التزامنا للتنفیذ في الدول الضعیفة وفي سیاق اإلنسانیة.

 ینبغي أن یكون بالدرجة األولى كل من النور للعالم والبعثة المسیحیة للمكفوفین والمجلس الدولي لتعلیم ذوي●

 العاهات البصریة حلفاء ومستشارین عند إعداد المعدات ومواقف الدعوة ذات الصلة بالتعلیم الشامل لإلعاقة.

 المنظمات القائمة على الحقوق والمنظمات غیر الحكومیة العاملة في مجال حقوق المرأة وحقوق األهالي والمثلیات●

 والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الهویة الجنسانیة والشواذ وقضایا الجنس ومواضیع الهجرة

 والالجئین.

 حقوق الطفل والمنظمات العاملة ضد عمل األطفال.●

 المنظمات النقابیة.●

 جمعیات الطالب واألولیاء●
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