الدولية للرتبية IE
اللجنة الدائمة للبنية االقليمية للدول العربية
بيروت 52 :ماي 5102

احلملة الدولية من أجل تعليم جيد
تفعيال لقرار الدولية للتربية بحشد كل الجهود لتحقيق أعلى مستويات الجودة في التعليم للجميع في كل بلد خالل
الفترة الممتدة من  2أكتوبر  ،5102إلى  2أكتوبر  ،5102فإن اللجنة الدائمة للبنية اإلقليمية للمنطقة العربية العضو
في الدولية للتربية في اجتماعها الثاني المنعقد ببيروت بتاريخ  52 – 52ماي  5102بحضور عضوات وأعضاء
اللجنة وممثلي المجلس التنفيذي للدولية ومنسقة البنية تداولت في موضوع هذه الحملة الدولية التي تعد من انشغاالت
الدولية للتربية التي ترغب في إيصال صوتها وانشغاالتها إلى كافة المنظمات النقابية العضو في الدولية للتربية من أجل
حثها على المساهمة الفعالة في إنجاح هذه الحملة التي تدخل في إطار ضمان حق كل شخص في الحصول على تعليم
عالي الجودة لما له من أهمية قصوى في تنمية القدرات والمساهمة بشكل إيجابي في التنمية المستدامة.
كما تهدف هذه الحملة إلى مواجهة كل القوى المناهضة للمدرسات والمدرسين والتي غالبا ما تحملهم مسؤولية
فشل التعليم .إن للمدرسات والمدرسين دورا فعاال في إنجاح هذه الحملة التحسيسية التعبوية ألنهم أكثر دراية بمشاكل
التعليم الحقيقية.
إن اللجنة الدائمة للبنية اإلقليمية العربية تدعو كافة المنظمات النقابية العربية العضو في الدولية للتربية إلى:
 .0االنخراط بشكل فعال في هذه الحملة بتوظيف كافة اإلمكانيات المتاحة وبتوحيد الجهود بين النقابات المحلية.
 .5تحديد العوائق األساسية التي تحول دون تعليم جيد في كل منطقة حسب خصوصيتها.
 .2تنظيم حمالت تحسيسية لتدليل هذه العوائق والتغلب عليها وفق برنامج وخطة تتناسب وواقع كل بلد
(مسيرات ،تجمعات ،لقاءات ،ندوات...الخ).
 .2التوجه إلى المسؤولين عن التعليم القناعهم بإعطاء األلوية للتعليم الجيد للجميع.
 .2خلق جبهة وطنية لمواجهة المناهض ين للتعليم الجيد بإشراك كل الفاعلين التربويين والسياسيين ومكونات
المجتمع المدني من جمعيات تربوية وحقوقية وجمعيات آباء وأولياء التالميذ ألن التعليم مسؤولية الجميع.
 .6بعث تقارير بكل األنشطة المنجزة خالل هذه الحملة إلى اللجنة الدائمة للبنية اإلقلييمية للمنطقة العربية.
وستتوج هذه الحملة بلقاء بمونلاير ( )Monrealبكندا لتقييم حصيلتها ورسم آفاقها المستقلبية وستمثل اللجنة
الدائمة في هذا اللقاء لتبادل التجارب.
كما ستعقد الدولية للت ربية لقاءات مع مجموعات عمل لتقييم التجربة وتوجيه بعض الرسائل إلى المعنيين باألمر
على المستوى العالمي.
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