لألطفال ف� حاالت الطوارئ أ
التحوالت الثالثة للدعم الشامل أ
واألزمات
ّ
ي

قمة تحويل التعليم
توقعاتنا المرتقبة من ّ
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هل تريدون أن تنعموا بالسالم والح ّرية واألمن واالستقرار
االقتصادي؟ هل تريدون أن تدع َم حقوق اإلنسان العاملَ
أجمع بكافة فئاته وأطيافه؟ هل ترغبون يف بلوغ االزدهار
عىل املستوى الفردي والجامعي والوطني؟ ال ميكن لهذه
األهداف أن تتحقق إالّ من خالل توفري التعليم الشامل
واآلمن واملتم ّيز بالجودة.
الدروس املستقاة من جائحة كورونا
نتجاهل
َ
إننا نأىب أن
َ
والكوارث املستحثّة مناخ ًّيا والنزاعات وأزمات أخرى شلّت
مرفق التعليم وع ّرضت حقوق ماليني األشخاص وحياتهم
َ
مدارسنا أبوابها
ُقفل فيه
للخطر .إننا نأىب أن نتقبّ َل مستقبالً ت ُ
ُ
أو تتع ّرض للهجوم أو حتى للتدمري ،وتندث ُر فيه العالقات
الراسخة مع معلّمينا وأصدقائنا ،ويستم ّر عدم التكافؤ يف
حق الحصول عىل التعليم يف تأجيج الالمساواة االجتامع ّية-
وبخاص ٍة الالمساواة عىل مستوى النوع االجتامعي واإلعاقة
ّ
ماّم يه ّد ُد
واإلثنيّة وعىل املستوى االجتامعي -االقتصاديّ -
فرص تحقيق السالم والح ّرية واالستقرار.
وبشكلٍ أخطر َ
تق ّد ُم ق ّمة تحويل التعليم املرتقبة التي تعقدها األمم
املتحدة فرص ًة تاريخيّة من أجل معالجة أزمة التعلّم وإيجاد
الحلول املالمئة لها .حا َن الوقت لحشد الجهود وترسيع وترية
العمل يف سبيل توفري تعليم شامل وآمن ومتم ّيز بالجودة
الدامئة وتج ّنب تقديم جملة جديدة من الوعود الفارغة
ألطفال وشباب العامل األكرث استضعافًا.
ها نح ُن ،جهاتٌ معن ّية بالتعليم العاملي ومنظامتٌ بقيادة
شباب وطلبة والجئني ومعلّمني وأطر ٌاف أخرى منارصة يف
الصفوف األماميّة لحامية التعليم من األزمات ،ندعو إىل
محص ٍ
الت
توصل ق ّمة تحويل التعليم لدى انعقادها إىل ثالث ّ
ّ
مرتقبة ترمي إىل توفري الدعم الشامل لألطفال يف حاالت
تخفق الق ّمة ،يف غياب
الطوارئ واألزمات .إننا نخىش من أن َ
املحصالت ،يف تحقيق تحويل التعليم مبعناه
اعتامد هذه
ّ
الحقيقي ويف دعم اإلنصاف يف التعليم لألطفال والشباب
األكرث فقرا ً وتهميشً ا يف العامل .إننا نناش ُد القادة وصانعي
القرارات إدراك فداحة أزمة التعلّم والتح ّرك فورا ً من أجل
تج ّنب فقدان أجيال من املتعلّمني حقّهم يف الحصول عىل
تعليم متم ّيز بالجودة ويف تحصيل علمي طويل األمد ويف
التن ّعم مبستقبل زاهر.
املنسقة وامللموسة الرامية إىل تحقيق
إننا نؤيّ ُد التح ّركات ّ
الحقيقي يف قطاع التعليم والقطاعات ذات الصلة:
التح ّول
ّ

التح ّول  :1 #تنفيذ خطط تعليم ّية قادرة عىل الصمود
يف وجه األزمات وخطط استجابة إنسان ّية شاملة للتعليم
ُ
تربط سلسلة العمل اإلنسا ّين  -النم ّو -السالم.
كاًّم
عندما
ُ
رياح األزمات وحاالت الطوارئ ،يواج ُه القادة وصانعو القرارات ًّ
تعصف ُ
تحجب طبيعة التعليم املنقذة
هائالً من االحتياجات املتداخلة واملتنافسة التي غال ًبا ما
ُ
ُخصص امليزانيّات بشكلٍ عام لالحتياجات التي تعت ُرب عاد ًة
للحياة ،فيُو َّجه االهتام ُم وت َّ
منقذة للحياة عىل غرار الغذاء والصحة واألمن من دون إدراك مدى أهميّة الدور
كل من التعليم واملعلّمني واملدارس واألهل والطلبة أنفسهم يف
املتداخل الذي يلع ُبه ٌّ
تلبية هذه االحتياجات ويف إعادة إرساء االستقرارِ .أضف إىل ذلك أ ّن االنهيار الطويل
الحق يف التعليم أبعد ما يكون إىل زوا ٍل مريئ
األمد والبطيء والهادئ الناجم عن إنكار ّ
وظاهر للعيان إالّ أنّه قد يُع ّد أكرث تدمريا ً لألفراد والجامعات واألوطان.
يف غضون ذلك ،يستم ّر قطاع التعليم يف معاناته بسبب انعدام التنسيق والرتابط ما
ُ
بني التخطيط والتطبيق يف مجال العمل اإلنساين والتنمية .ويف حني
تواصل حاالتُ
الطوارئ واألزمات إخضاع الدول إىل طيف واسع من الحاالت املرتاوحة ما بني الهشاشة
مهاًّم أكرث
يصبح التامسك والتواصل ما بني التدخالت اإلنسانية والتنموية ًّ
واالستقرارُ ،
أي وقت مىض من أجل ضامن مسرية تق ّدم ناجح باتجاه تحقيق التعايف والسالم.
من ّ
العامل الرئيس لتلبية احتياجات األطفال يف أوقات األزمات والنزاعات ويف حاالت
ُ
يكم ُن
الفقر ولتأمني ربط سلسلة العمل اإلنساين-التنمية – السالم يف ضامن تعزيز خطط
االستجابة للطوارئ وخطط القطاع التعليمي عىل نحو متبادل وتنسيق الجهود يف ما
بينها .بنا ًء عليه ،يتو ّجب عىل الحكومات والرشكاء القيام مبا ييل:
الحق يف التعليم يف سلّم األولويات وتضمني هذه األولو ّية يف
وضع حامية ّ
كافة الخطط واالستجابات املتعلقة بحاالت الطوارئ واألعامل اإلنسانية
من خالل إدراك أه ّمية الدور الذي يؤدّيه التعليم يف إنقاذ الحياة ويف
الحامية ،وذلك عىل مستوى القدرة عىل التك ّيف والصمود وتسوية النزاعات
واالستجابة لحاالت الطوارئ والصحة والرفاه واالستقرار االقتصادي والتعايف
والسالم واألمن.
تضمني خطط القطاع التعليمي بكافة مجاالته التدابري املتعلقة بالحدّ من
مخاطر الكوارث واإلجراءات االستباق ّية وإجراءات التأهّب لحاالت الطوارئ
لألزمات البطيئة الحدوث والرسيعة الحدوث عىل حدّ سواء.
إعداد مقاربة متناسقة بني قطا َعي الخدمات اإلنسانية والتنمية يف سبيل
متكني القدرة عىل الصمود الطويل األمد يف وجه األزمات ،مبا يف ذلك بلورة
إطار عمل اسرتاتيجي ما بني صندوق “التعليم ال ميكن أن ينتظر ” �Educa
 tion Cannot Waittوالرشاكة العاملية من أجل التعليم �Global Part
 nership for Educationيف سبيل دعم تنسيق الخطط والربامج التعليمية
والتمويل عىل املستوى الوطني.

تشمل الخصائص األساس ّية لخطط االستجابة اإلنسانية الشاملة للتعليم وخطط تطوير
ُ
التعليم القادرة عىل الصمود يف وجه األزمات ما ييل:
•  -التعاون مع األطفال والشباب والالعبني املحليّني مبن فيهم األهل والطلبة
واملعلّمني والقادة الدين ّيني وقادة املجتمعات اآلخرين واملنظامت الذين يعتربون
عاد ًة املستجيبني األوائل يف األوضاع الطارئة يف سبيل ضامن تلبية التعليم
الحتياجاتهم املختلفة وفقًا للسياقات.
•  -تناغم وانسجام كافة تدخّالت االستجابة الطارئة يف قطاع التعليم مع الخطط
الوطن ّية القامئة واألهداف والسياسات الطويلة األمد.
•  -االمتثال للبنود املتعلّقة بالتعليم املنصوص عليها يف القانون اإلنساين الدويل
والقانون الدويل لحقوق اإلنسان والوثائق السياسية مبا فيها إعالن املدارس اآلمنة
وإطار العمل الشامل لألمن يف املدارس من أجل توفري ٍ
بيئات تعليم ّية آمنة
وداعمة.
•  -مقاربة دورة الحياة والتعليم الشامل للطفل بدءا ً من الرعاية والتعليم يف
مرحلة الطفولة املبكرة التي تتض ّمن سنة واحدة عىل األقل (أو سنتني) من التعليم
ما قبل اإلبتدايئ وإثنتي عرشة سنة من التعليم االبتدايئ والثانوي بحيث تكون
مقاربة تعليمية مجانيّة وآمنة وشاملة و ُمفضية إىل التح ّول يف املنظور الجنساين
ومتم ّيزة بالجودة العالية عىل املستويات كافة.
كيّل لنطاق شامل من املعارف واملهارات واملواقف والسلوك ّيات املتعلقة
•  -تطوير ّ
بالتعليم الطويل األمد مبوازاة تأمني تعليم أساسيّات القراءة والكتابة وتعليم
األعداد.
•  -االحتفاظ باملعلّمني واألساتذة املؤهّلني ودفع رواتبهم بشكلٍ متواصل وتأمني
ظروف عمل آمنة وصحيّة لهم ،مبن فيهم أساتذة الالجئني كام توفري فرص
لتحقيق التط ّور املهني املتواصل.
•  -التنازل عن استيفاء الرسوم املدرس ّية ملراحل التعليم ما قبل االبتدايئ واالبتدايئ
والثانوي أو تقديم إعانات ماليّة أو تحويالت نقديّة خالل فرتات األزمات يف
املناطق التي مل يتحقق فيها بعد التعليم امل ّجاين.

•

•
•

•
•
•
•
•

 دعم محدّد األهداف مو ّجه لألطفال واملراهقني والشباب املستضعفنيرشدين
امل
واملجموعات امله ّمشة مبن فيهم الالجئني ،واألطفال واملراهقني والشباب ّ
داخل ًّيا والفتيات والقارصين واألطفال واملراهقني والشباب من ذوي اإلعاقات ،مبا
يف ذلك دعم التعليم املالئم ثقافيًا وتعليم اللغة األم.
 إنعدام التمييز الذي يشمل السامح لالجئني واألطفال واملراهقني والشبابرشدين داخلياً بالدخول إىل املدارس والنفاذ إىل نُظم تعليم البلد املضيف كام
امل ّ
السامح للفتيات الحامالت واألمهات املراهقات مبواصلة تحصيله ّن العلمي.
 حلول تعلّمية عن بُعد عالية القنية ومتدنيّة التقنية وغري تقنيّة من أجل ضامنأي سياقٍ من السياقات ،مبا يف ذلك الحصول عىل خدمة
التعلّم غري املتقطّع يف ّ
انرتنت معقولة الكلفة وموثوقة وعىل أجهزة إلكرتون ّية مالمئة وغريها من تقن ّيات
املعلومات واالتصاالت باإلضافة إىل الكتب املدرسيّة واملواد املطبوعة األخرى.
 برامج غري رسم ّية قامئة عىل املجتمع يف األماكن التي مل تتمكّن نُظم التعليمالرسم ّية من الوصول إليها أو يتعذّر فيها موقتًا تطبيق هذه ال ُنظم.
 برامج التعلّم الرسيع والربامج اإلصالحيّة وصفوف التعويض غري التمييزيّةاملخصصة لألطفال واملراهقني والشباب الذين قد يكونون خرسوا حقهم بشكلٍ
ّ
موقت يف التحصيل العلمي أو تخلّفوا عن التعلّم.
 برامج الوجبات الغذائيّة املدرسية غري املنقطعة وتوسيع نطاق خدمات الحاميةاالجتامعيّة العاملية املركّزة عىل الطفل يف أوقات األزمات.
خاصة برفع التقارير واإلحاالت يف مجال حامية الطفل يف سبيل
 آليات ها ّمة ّالح ّد من العنف الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي وللوقاية من الحمل
خاص.
املبكر ومن زواج األطفال بشكلٍ ّ
 برامج متاحة ومعقولة الكلفة للدعم النفيس-االجتامعي ودعم الصحة العقليةالحساسة ثقاف ًيا وللتعلّم االجتامعي والعاطفي.
ّ

منصات تخطيط واستجابة مشرتكة بني القطاعات عىل املستو َيني الوطني
التح ّول  :2 #إنشاء ّ
والعاملي بهدف تحقيق الدعم الشامل لألطفال
األسايس الذي يُعت ُرب رضوريًا ليك ميكّنهم من تحصيل العلم
الجو َع يهد ُد من ّوهم
ال تع ُّد الحواج ُز التي يواج ُهها األطفال والشباب يف أيّامنا هذه والتي تعيقهم
ّ
وامليض قد ًما يف تحقيق النجاح يف مرحلة املراهقة.
الطويل
األمد
عىل
عن تحصيل العلم حواج َز تعليم ّية وحسب ال بل هي أيضً ا حواجز مرتبطة
ّ
تنتج الحواجز يف غالب إ ّن معالجة قض ّية الالعدالة يف حياة الطفل الشاملة تتطل ُّب إيجاد حلو ٍل
بالصحة والغذاء والسالمة والحامية وحواجز اقتصاديّةُ .
شاملة لحياته يف حني ال تز ُال البنى الحكوميّة التقليديّة املو ِّجهة لعمل
األحيان عن الالمساواة والفقر والتمييز وتساه ُم هذه الحواجز بح ّد ذاتها يف
الوزارات واإلدارات تعتم ُد عقليّة التقوقع عىل املستويني الوطني والعاملي.
ترسيخها .وفقًا ملا شهدنا ُه خالل جائحة كورونا ،فإ ّن حاالت الطوارئ وتفاقم
وبالتايل ،ترب ُز رضور ٌة مل ّحة لبلورة طرق عمل جديدة يف حال أردنا تحقيق
انعدام األمن قد وضعت الفتيات واملتعلّامت ذوات اإلعاقة ومجموعات
حق التعلّم لجميع األطفال .وعليه ،يتو ّجب
مستضعفة أخرى أمام مخاطر كبرية عىل مستوى العنف الجنيس والقائم عىل الدعم الشامل لألطفال ومنارصة ّ
عىل الحكومات والرشكاء الدوليّني القيام مبا ييل:
النوع االجتامعي ،والحمل املبكر وزواج األطفال .هذا وقد تؤدّي النزاعاتُ
إنشاء ف َرق عمل ومكاتب ولجان وطنية مشرتكة بني الوزارات أو
واألزمات إىل تفاقم املشاكل النفسيّة واالجتامعيّة وحاالت الضياع واألىس لدى
تجمع الوزارات املعن ّية بالشؤون املالية والتعليم
أخرى
ات
منص
النفيس-االجتامعي
ماّم يستدعي طلب الدعم
ّ
ُ
الطلبة واملعلّمني عىل ح ّد سواء ّ
والصحة واألطفال والعمل والحامية االجتامعية والنوع االجتامعي
والدعم عىل مستوى الصحة العقل ّية.
واملياه والبيئة و/أو ما يوازيها من أجل التنسيق والتخطيط املشرتك
يف مجال التنمية يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم يف حاالت
ظل انسحاب الطلبة واملعلّمني
ته ّد ُد أزمة املجاعة الكربى قطا َع التعليم يف ّ
الطوارئ.
ظل إقفال املدارس أبوابها بسبب الجفاف كام هو الحال
من املدارس أو يف ّ
يف معظم مناطق رشق أفريقيا .إ ّن انعدام األمن الغذايئ يؤدّي إىل اتباع
توسيع نطاق عمل ّيات التخطيط للتعليم واالستجابة للطوارئ يك
خاصة باألرسة ومتمثّلة بزواج األطفال وعاملة
اسرتاتيجيّات تكيّف سلبيّة ّ
تشمل مشاركة وزارات تنفيذ ّية أخرى معن ّية.
األطفال مبا تشمله من استغالل عمل األطفال واألعامل الخطرية وصوالً إىل
إقامة رشاكات محل ّية وعاملية ودعمها بحيث تجمع املبادرات
ٍ
جامعات مسلّحة .إذا متكّن الطلبة من البقاء يف املدرسة فإ ّن
تجنيدهم يف
والوكاالت املعن ّية بقطاعات التعليم والصحة والحامية االجتامعية
حتاًم عىل قدرتهم عىل الرتكيز والتعلّم .بالنسبة إىل األطفال
الجو َع سيؤث ُر ً
واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية.
رئيسا لنم ّوهم ،فإ ّن
الصغار يف أيامهم األلف األوىل حيث يُع ّد الغذاء عامالً ً

التح ّول :#3االلتزام بحلول متويل ّية حقيق ّية تهدف إىل تحقيق التعليم املجاين لكافة األطفال
أكرث من سبعني سنة م ّرت عىل التزام اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان بالتعليم
امل ّجاين واملتميّز بالجودة للجميع ،إالّ أنّه ال يز ُال بعي َد املنال بالنسبة إىل
املتواصل عن توفري هذا
َ
األطفال األكرث فقرا ً وتهميشً ا يف العامل .إ ّن التخلّف
ظل مواصلة ارتفاع الرثوة العامل ّية بنسب ضخمة
األسايس يف ّ
الحق اإلنساين
ّ
ال تص ّدق ،بحدود  10تريليون د.أ منذ التع ّهد بأهداف التنمية املستدامة يف
العام  ،2015يشك ُّل اتهاماً خطريا ً لقيادتنا السياسية واألخالقيّة الجامعيّة.
يجب أن يوض َع إلغا ُء الرسوم املدرس ّية والحواجز املال ّية املعيقة للتعليم يف
ق ّمة األولويّات يف حاالت الطوارئ ويف مرحلة األزمات املديدة .فبالنسبة
إىل الطلبة الذين يدفعون الرسوم املدرسيّة ،تش ُري الضائقة املاليّة يف حاالت
الطوارئ إىل عدم متك ّنهم من متابعة تحصيلهم العلمي؛ حتى وإن تح ّدثنا عن
الزي املدريس والوجبات
ُ
املدارس امل ّجانية ،فإ ّن التكاليف اإلضاف ّية التي
تشمل ّ
تعيق بسهولة حضور
الغذائ ّية املدرس ّية والكتب املدرس ّية والنقل من شأنها أن َ
الطالب إىل املدرسة .وبعد انتشار جائحة كورونا ،مل يستط ُع العديد من الطلبة
العودة إىل املدرسة بسبب الديون املتكبّدة ج ّراء الرسوم املدرسيّة.
ومع ذلك ،ال يُع ّد األطفال والشباب الفئة الوحيدة الرازحة تحت ثقل الديون،
تنفق اليوم عىل خدمة الدين أكرث مام تنفق عىل التعليم-
إذ أ ّن دوالً عديدة ُ
ُخصص بخالف ذلك لتوفري التعليم امل ّجاين والجيّد.
األموال التي كان ميكن أن ت ّ
مهام كانت مس ّبباتُ الوضع الراهن املتمثلة مبامرسات اقرتاض غري قابلة
لالستدامة أو بسوء اإلدارة الرشيدة أو باألزمة االقتصادية العاملية الراهنة ،فإننا
نرفض متا ًما أن يدفع أوالدنا الثمن اليوم.
ُ

بتأيي ٍد من:
•حملة املائة مليونMillion Campaign 100 -
•مؤسسة أكشن -إيد الدولية-ActionAid International-
•برنامج العمل للتنميةAction for Development -
•وكالة األدفنتست للتنمية واإلغاثة ()ADRA
•مؤسسة “إيد بيلد أفريكا”AidBuild Africa -
•منظمة الشباب اإلفريقي للتنمية والطوارئAfrican Youth Organization for -
Development and Emergence
•االئتالف األلباين للتعليم ()ACE
•إتحاد طلبة عموم أفريقيا ()AASU
•تحالف األملAmal Alliance -
مؤسسة آين كاي األطفال يف سيريا ليون Anniekay Children Foundation Sierra Leone
• ّ
•جمعية دعم تعليم األطفال ذوي اإلعاقة ()AAEEH
•رابطة املتط ّوعني للخدمة الدولية ()AVSI
•مؤسسة قادة املستقبل Beulah- Beulah Future Leaders Foundation
•مرشوع بورغني
•لجنة بنغالديش للنهوض بالريف ()BRAC
•الحملة الربازيلية للحق يف التعليم
•الحملة العاملية للتعليم (إيطاليا)Campagna Globale per la Educazione -
•الحملة العاملية للتعليم – أسبانياCampaña Mundial por la Educació (CME)n-
•مركز حقوق الطفل – ألبانيا ( /)CRCAالقضاء عىل بغاء األطفال يف السياحة اآلسيوية -ألبانيا
()ECPAT Albania
•اإلئتالف ملكافحة عمل األطفالChild Labor Coalition -
•التحالف من أجل التعليمCoalition Éducation -

يُعت ُرب التعليم حقًا عامل ًّيا وال يُع ّد امتيازا ً ،وينبغي بالتايل أن يت ّم التعاطي معه
أي طفل من الدخول إىل املدرسة بسبب عدم
عىل هذا النحو .ال يجوز أن ُمُينع ّ
القدرة عىل دفع تكاليف الدراسة .وعليه ،يتو ّجب عىل الحكومات والرشكاء
االلتزام بحلول متويل ّية مرنة وممت ّدة عىل ع ّدة سنوات وميكن التنبؤ بها بحيث
تعمل فعل ًّيا عىل توفري التعليم املجاين املتم ّيز بالجودة ،وهي تشمل:
ُ
االلتزام بإتفاق عاملي جديد لتمويل التعليم يف ق ّمة تحويل التعليم
بحيث يتض ّمن اتخاذ اإلجراءات الالزمة املتعلّقة بالديون العائدة
ألي بلد ينفق عىل خدمة الدين أكرث مام ينفق عىل التعليم كام
ّ
يشمل إصالحات دول ّية رامية إىل مساعدة الدول عىل توسيع نطاق
اإليرادات الرضيب ّية يف سبيل متويل التعليم بشكلٍ كامل.
تخصيص  4-6%من إجاميل الناتج املحيل و 20%من امليزان ّيات
املخصصات من االقتطاع يف
القوم ّية لقطاع التعليم وحامية هذه ّ
زمن األزمات ،وتخصيص  0.7%عىل األقل من التزامات الجهات
املانحة من إجاميل الدخل القومي لدعم التنمية ،مبا يشمل 15%
بالحدّ األدىن للتعليم و 10%من أموال الخدمات اإلنسان ّية لقطاع
التعليم يف حاالت الطوارئ.
ضامن توفري التمويل الكامل لربامج التمويل القامئة عىل أساس امل َنح
عىل غرار “التعليم ال ميكن أن ينتظر” Education Cannot Wait
والرشاكة العاملية من أجل التعليم Global Partnership for
 Educationوالرشاكة العاملية من أجل إنهاء العنف ضدّ األطفال
، Global Partnership to End Violence Against Children
مبا يف ذلك تخصيص  1.5مليار د.أ بالحدّ األدىن لصندوق “التعليم ال
ميكن أن ينتظر” يف مؤمتر التمويل الرفيع املستوى للتعليم يف حاالت
الطوارئ يف شهر شباط/فرباير .2023
•شبيبة حوض الكونغو للدفاع عن املناخCongo Basin Youth for Climate -
•مؤسسة ديليا Delia Foundation
املنصة البلجيكية للتعليم والتنمية Educaid.be
• ّ
•إئتالف زميبابوي من أجل التعليم Education Coalition of Zimbabwe -
•التحالف من أجل التعليم للجميعEducation for All Coalition -
•إئتالف سيريا ليون من أجل التعليم للجميع Education for All Sierra Leone Coalition -
•اتحاد نقابات املعلمني ()EI
•معلمون بال حدود انرتناشونال
•إيدوكو Educo
•إئتالف إيليمو يتو – Elimu Yetu Coalition
•فرصة الشبيبة اإلثيوبية Ethio Youth Opportunity
•منظمة الخيارات الصح ّية لألرسة يف كينيا Family Health Options Kenya
•إتحاد توغو للجمعيات املعن ّية باألشخاص املعوقني ()FETAPH
•منظمة صحة األرسة الدولية FHI 360
•منظمة “فن ترشتش إيد” الفنلندية Finn Church Aid
•حملة من أجل التعليم – Foro Dakar Honduras
• األخ ّوة-البعثاتاإلنسان ّيةالدول ّيةFraternity – International Humanitarian Missions (FIHM)M-
•مؤسسة- FRAD Future Resilience and Development Foundation-
•منظمة فتيات ال زوجات Girls not Brides
•منظمة املواطن العامليGlobal Citizen -
•الحملة العاملية للتعليم Global Campaign for Education
•الحملة العاملية للتعليم -هولندا
•الحملة العاملية للتعليم -الواليات املتحدة األمريكية
•الحملة العاملية للتعليمGlobale Bildungskampagne -
•منتدى الطالب العاملي-Global Student Forum (GSP)F-
•منظمة الحق يف التعليم HakiElimu
•“هيلب كود” (رمز املساعدة) – Helpcode

Partners of the Americas •منظمة
People in Need (PIN)d•األشخاص املعوزين
Plan International •الخطة الدولية
)PDRCI( •املركز الدويل للتنمية والبحوث املهنية
Raees Child Education Initiative - لتعليم األطفالRCEI •مبادرة
) معهد راين للتعليم الدرايسRISE •(معهد
RDDF – Rights for Disability Development Foundation •مؤسسة
Rising Child Foundation •مؤسسة
Send My Friend to School )•حملة “أرسلوا صديقي إىل املدرسة” (اململكة املتحدة
Sesame Workshop •ورشة سمسم
She’s the First ”•منظمة “هي األوىل
Social Development International •املنظمة الدولية للتنمية االجتامعية
Street Child •منظمة سرتيت تشايلد
Two Lilies Fund •صندوق
)UNGEI( •مبادرة األمم املتحدة لتعليم البنات
University Student Chamber (UNISC) International •غرفة الطلبة الجامعيني الدول ّية
VSO •املنظمة الدولية للخدمات التط ّوعية يف الخارج
War Child Canada, Holland and UK  كندا وهولندا واململكة املتحدة-•منظمة طفل الحرب
We Choose You ”•منظمة “وي تشوز يو
WeWorld ”•منظمة “وي ورلد
World Vision •مؤسسة الرؤية العاملية
Young Leaders Initiative Zimbabwe - زمبابوي-•مبادرة القادة الشباب
Youth Royal Empowerment Organization -•املنظمة امللك ّية لتمكني الشباب
-

-

-

-

-

Humanitarian Development •املنظمة الدولية للرشاكات يف مجال التنمية اإلنسانية
Partnerships International
Humanity & Inclusion -•منظمة اإلنسانية والدمج
 جنوب السودان- I Can •منظمة
)IFI) iFix Initiatived•مبادرة
Infinite Hope For Vulnerable Africa (IHFVd)A•األمل الالمحدود ألفريقيا املستضعفة
)ISER( •مبادرة الحقوق االجتامعية واالقتصادية
IT Specialists Without Borders -أخصائ ّيو تكنولوجيا املعلومات بال حدود
ّ •منظمة
d Japan NGO Network for Education •شبكة املنظامت غري الحكومية اليابانية للتعليم
)JRS(•الهيئة اليسوعية لخدمة الالجئني
Jijenge Youth Organisation •منظمة
Light for the World •منظمة نور للعامل
)LCN( •مجلس ليسوتو للمنظامت غري الحكوم ّية
Malala Fund •صندوق مالال
Malaria Youth Army Champions – •جيش الشباب ملكافحة املالريا
Mental Health and Psychosocial Support •الصحة العقلية والدعم النفيس واالجتامعي
(MHPSS) Collaborative
)NAZAS( •الجمعية الوطنية لطلبة زازو
)JPPI(  أندونيسيا-•الشبكة الجديدة ألدوكايشن واتش
Norwegian Refugee Council (NRC)d-•املجلس الرنويجي لالجئني
NORCAP •نوركاب
Oxfam •منظمة أوكسفام

مراجع وقراءات إضاف ّية

100 Million “Youth & Student Activists Help Shape Development of New Global Campaign on Education in Emergencies”
Brave Movement “Survivors’ G7 Call to Action on Prevention, Healing, and Justice to End Childhood Sexual Violence”
Education Cannot Wait “222 Million Dreams Campaign” and “Global Estimates: Number of Crisis-Affected Children and Adolescents in Need
of Education Support”
Education Commission “On the Road to the Transforming Education Summit and Beyond”
Education International “The Transforming Education Summit: A Toolkit for Education Unions”
Geneva Global Hub for Education in Emergencies “Education in Emergencies Financing in the Wake of COVID-19: Time to Reinvest to
Meet Growing Needs” and “Ahead of the Transforming Education Summit: Education in Emergencies, The Cornerstone for SDG4 in Need of
Urgent Action”
Global Affairs Canada “Together with Youth: The Together for Learning Summit Outcome Document”
Global Alliance for Disaster Risk Reduction and Resilience in the Education Sector “Comprehensive School Safety Framework 2022-2030 for
Child Rights and Resilience in the Education Sector”
Global Campaign for Education “Protect Education in Emergencies Now! Campaign” and “Protect Education in Emergencies Now!: A Call
to Action to Ensure Transformative, Inclusive, Equitable and Quality Education and Lifelong Learning Opportunities for All in Emergency
Contexts”
Global Campaign for Education Germany and G7 Education Advocacy Working Group “G7 Call for International Cooperation to Protect
Children’s Right to Education in Emergencies and Crises”
Global Campaign for Education-United States, World Vision International, Global Campaign for Education Secretariat, 100 Million, UN Girls’
Education Initiative, and Send My Friend To School “Transforming Education to Protect Children’s Right to Education in Emergencies and
Crises Virtual Roundtable Outcome Report”
Global Coalition to Protect Education from Attack “Safe Schools Declaration”
Global Partnership for Education “Ministerial Communique on Transforming Education at Scale” and “A To-Do List from Youth for World
Leaders: Transform Education”
Global Partnership to End Violence Against Children “Safe to Learn Essay Collection: New Ideas and Solutions to End Violence in and around
Schools”
Human Rights Watch “A Call to Expand the International Right to Education”
Moving Minds Alliance “The Developing Brain in Crisis Contexts”
Refugee Education Council “Vision for the Education of Refugee and Displaced Learners: A Manifesto”
Save the Children UK “Fixing a Broken System: Transforming Global Education Financing”
School Meals Coalition “School Meals Programmes Serve as Platforms to Enable a More Holistic Approach to Child Well-Being Through the
Integration of Education, Health, and Social Protection”
Theirworld “Let Me Learn Campaign” and “Theirworld GYAs’ Youth Statement”
UN Girls’ Education Initiative and UNESCO International Institute for Educational Planning “Freetown Manifesto for Gender-Transformative
Leadership in Education”
UNESCO “Transforming Education Together for Just and Sustainable Futures: Statement from the International Commission on the Futures
of Education”
UN Transforming Education Summit “Thematic Action Track 1 on Inclusive, Equitable, Safe and Healthy Schools Discussion Paper”, “Thematic
Action Track 3 on Teachers, Teaching and the Teaching Profession Discussion Paper”, and “Thematic Action Track 5 on Financing of Education
Discussion Paper”
World Food Programme “School Feeding Day: How Meals Offer a Route to Education...and a Way Out of Hunger and Inequality”
World Vision International, Oxfam, and Global Campaign for Education “Transforming Education to Protect Children’s Rights in Emergencies
and Crises: An Appeal for Global Action”

بدعم من برنامج
ٌّ ساهم يف هذا النداء من أجل العمل
ٍ  الواليات املتحدة األمريكية- وحملة املائة مليون والحملة العاملية للتعليم،كل من منظمة الرؤية العاملية
َ
.”ترسيع حركة صندوق “التعليم ال ميكن أن ينتظر

