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 الحق في التعليم على ضوء القوانين والمواثيق الدولية والمحلية
 نموذًجا"الفتيات بمصر أ"مبادرة تعليم 

 د.إسالم محمد السعيد                                                                      
 مدرس أصول التربية                                                                        

 مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس                                                       
 

  المواثيق  جميع هاالتي كفلت الحق في التعليم من الحقوق األساسية د يع 
 الحقوق  وتقوية تمكين  في  التعليم في الحق ھمية أ  وتكمن واإلقليمية، الدولية والمعاھدات 

  األخرى  هالتعليم الكافي والمناسب ال يستطيع اإلنسان أن يعرف حقوق فبدون  األخرى؛
؛ ومن ق الحقو  تلك عن يدافع أن يمكنه وال اإلنسان، حقوق  انتهاك حاالت  يميز أن وال

، ويقصد بالحق لجميع في جميع األوقات ايجب أن ٌيكفل الحق في التعليم ويحمى ثم 
في التعليم أن لكل شخص الحق في التعليم والتعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله 

  مجان، وأن يكون إلزامًيا وينبغي أن يعمم.األولى واألساسية بال
, ةمم المتحد عضاء في األالدول األ ا بينكبيرً ا جماعً إشغل الحق في التعليم و        

  من تحفًظا أو معارضة تلق لم الحق بھذاعلق تت التي والمواد النصوص  ةن غالبيإحيث 
 ھذا ويعود  الحق، ذاهل تطرقت  التي المختلفة الدولية واالتفاقات  المواثيق على الدول

 بحيث المجتمع يف الفرد  يةشخص تطور مع مالزًما إنسانًيا حًقا  باعتباره الدولي اإلجماع
  تم  ما إذا في التعليم الحق أن كما, الفكرية تطوره مراحل عن التعليم فصل يمكن ال

نسان  ق اإلحقو  لتعليم مهمة  وسيلة بالضرورة  سيشكل فإنه  الدولي المستوى  على تعميمه 
 والسياسية.  والثقافية واالجتماعية يةختلف المستويات االقتصاد على م

 وفق اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:أواًل: الحق في التعليم 
اإلنسان عام   لحقوق  العالمي اإلعالن  المتحدة لألمم ية العامةقرت الجمعأ       
ولى أ  اإلنسان، وقد  بحقوق  المتعلقة الدولية  الوثائق أھمحد أصبح يشكل أوالذي  1948

السادسة  شار في المادةأحيث  مواده؛ في واضًحا ھتماًما حق في التعليم ا العالن اإل
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  على مجاًنا يوفر التعليم  أن ويجب , التعليم في الحق "لكل شخص  إلى أن  ه والعشرين من
  يمالتعل يكون  وأن إلزاميا، األساسي التعليم ويكون  واألساسية االبتدائية مرحلته في األقل
  والمهني متاًحا للجميع". الفني

  التعليم نوع اختيار في األولوية لآلباء  أن المادة نفس من ةالثالث ةكما تضيف الفقر       
 للحريات  يخضع  إنسان لكل حق التعليم حرية أن باعتبار وذلك ألوالدھم يقدم الذي

  وتحقيق  اإلنسان حقوق  حماية بھدف الفرد  فيھا يعيش التي الدولة في األساسية
 . للناس العامة المصلحة

  به يتمتع أن  بد  ال تعليمال في الحق أن  واضح بشكل يتبين الماده  ھذهوعند تحليل      
 في األعضاء الدولي اإلعالن أكد  حيث  المادية؛ إمكاناته عن النظر بصرف مواطن كل

ساسي على  عالن بأن توفر التعليم األإلا  على المصادقة الدول وبالتالي المتحدة، األمم
 التعليم. في حقوقهم على األطفال كافة حصول ضمان وبالتالي مجانا، لمواطنيهاقل األ

ثانًيا: الحق في التعليم وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية  
 والثقافية: 

  1966أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عام      
 (  ما يلي: 13ي المادة )ف

  علي  متفقة وهي والتعليم،  التربية في فرد  كل بحق العهد  ھذار الدول في تق .1
  وإلي نسانية اإل للشخصية  الكامل  اإلنماء إلي والتعليم التربية توجيه  وجوب 
  وجوب  علي كذلك متفقة  وهي األساسية، والحريات  اإلنسان  حقوق  احترام توطيد 

  مجتمع  في نافع بدور المساهمة من شخص  كل تمكين والتعليم التربية استهداف
 ومختلف األمم جميع  بين  والصداقة والتسامح التفاھم أواصر وتوثيق حر،

  األمم  بهاأو الدينية، ودعم األنشطة التي تقوم  اإلثنية  أو الساللية الفئات 
 السلم. صيانة أجل من المتحدة

 ضمان الممارسة لهذا الحق يتطلب:  .2
 . مجاًنا وإتاحته ا يً إلزام يتدائاالب  ميالتعل جعل •
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  التقني الثانوي  ميالتعل ذلك في بما أنواعه، بمختلف الثانوي  مي التعل مي تعم •
  ةيبمجان  واألخذ  المناسبة، الوسائل بكافة عيللجم متاًحا وجعله والمهني،

 . ميالتعل
 . للجميع العالي التعليم إتاحة •
 .لتعليماب يلتحقوا لم للذين وبخاصة األساسية التربية تشجيع •
 . ات يالمستو  عيجم  علي ةيمدرس شبكة إنماء على  بنشاط العمل •

  عند  أو األوصياء اآلباء، حرية باحترام هذا العھد  في األطراف الدول تتعهد  .3
 تقيد  شريطة الحكومية، المدارس غير ألوالدھم مدارس اختيار في وجودھم،
  ا دينيً  األوالد  ئكأول تربية وضمان الدنيا، التعليم بمعايير المختارة المدارس

 ا. وخلقيً 
 ثالًثا: القانون اإلنساني الدولي:

من اآلثار المترتبة على الصراعات  إلى الحد الدولي  يسعى القانون اإلنساني      
للصراعات المسلحة عادة آثار  ، فاالمسلحة من خالل تنظيم تصرفات الدول األعضاء

ب والمدارس وتعريضهم  مين والطالعلى المعل الهجوم المستمرمدمرة على التعليم، حيث 
مثل  اف الصراع المسلحللخطر وزيادة خطر التلقين والتمييز العنصري الذي تمارسه أطر 

األطفال  الةتراجع وفرة الموارد وانتشار كبير للممارسات مثل عم فضاًل عناالحتالل، 
 . وتجنيدهم والعنف المبني على النوع االجتماعي

الحق في  ف وبروتوكوالتها اإلضافيةاتفاقية جني لي فيكفل القانون الدو وقد      
 :التعليم، وتضمن االلتزامات األساسية ما يلي

حماية المدنيين واألعيان التي تتضمن المدارس والمعلمين والطالب، وأشير إلى  •
بين السكان المدنيين   اجوهريً  اي "مبدأ التمييز"، وهو أن هناك فرقً ذلك ف

ية، حيث توجه العمليات ضد المدنية والعسكر  والعسكريين وبين األهداف 
استخدام المستشفيات كقواعد  األهداف العسكرية دون غيرها. )ال يجوز

 (. عسكرية، ولكن قد تستخدم بعض المدارس في ظروف معينة

http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp
http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp
http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp
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رة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن دون الخامسة عشحماية األطفال  •
ون سن الخامسة  لجميع األشخاص د  وهذا يتضمن توفير التعليم عائالتهم،

 . عشرة 
على الدولة الحاجزة أن تكفل تعليم األطفال والشباب، سواء داخل أماكن  •

 وتمنح للمعتقلين جميع التسهيالت الممكنة لمواصلة ،االعتقال أو خارجها
ن البدنية واالشتراك في  دراستهم أو عمل دراسة جديدة، والمشاركة بالتماري

  في الهواء الطلق.الرياضة واأللعاب 
الحماية الخاصة لألطفال، وهذا يشمل التزام أطراف النزاع بتوفير الرعاية   •

والمساعدة الالزمة لألطفال، سواء بسبب سنهم أو ألي سبب آخر، حيث يمكن  
 مل التعليم المناسب.أن يفسر هذا ليش

تكفل دولة االحتالل، حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية األطفال   •
لك كلما أمكن بواسطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم  هم على أن يكون ذ وتعليم

 ودينهم . 
 رابًعا: القانون الدولي لالجئين:

وق على الرغم من أن قانون الالجئين يتداخل إلى حد كبير مع قانون حق       
يحمي الوضع   شامالً  اخاًص  اك نظامً ااإلنسان والقانون اإلنساني الدوليين، إال أن هن

لالتفاقية الخاصة بوضع   يطلق مصطلح "الجئ"، وفًقاو  ،د لالجئين وحقوقهمالفري
 على كل من وجد: الالجئين

.. وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو  ".     
فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج البالد التي يحمل جنسيته أو انتمائه إلي 

بحماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف، أو كل من ال  جنسيتها، وال يستطيع أو ال يرغب 
بقة وال يستطيع أو ال يرغب بسبب ذلك الخوف، في جنسية له وهو خارج بلد إقامته السا

 ."العودة إلى ذلك البلد 

http://www.unhcr-arabic.org/4f44a8f16.html
http://www.unhcr-arabic.org/4f44a8f16.html
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تمنح الدول " على أن االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين من  22وتنص المادة      
اطنيها فيما يخص التعليم االبتدائي  المتعاقدة الالجئين نفس المعاملة الممنوحة لمو 

  ."ا يخص فروع التعليم األخرى وأفضل رعاية ممكنة فيم

 لقانون الجنائي الدولي: ًسا: اخام
ب ني القانون الجنائي الدولي على مبدأ المسؤولية الفردية عن الجنايات الدولية،      

  ،ان واإلبادة الجماعيةوالتي تتضمن جرائم الحرب والجرائم بحق اإلنسانية وجرائم العدو 
ليم، ولكن هنالك بالتعالقانون الجنائي الدولي غير مكتمل وغير متمرس فيما يتعلق ويعد 

   مجااًل لحماية التعليم بطريقتين هما:
إذا حرمت فئات معينة عمدا من التعليم وإذا تم استيفاء معايير أخرى، فإنه   األولى؛   

 ره نظام روما األساسي جريمة ضد اإلنسانية . قد يعتبر اضطهاًدا، األمر الذي يعتب
تعليمي مثل المناهج والكتب المدرسية  وى ال قد يعتبر استخدام المحت  بينما الثانية؛   

 والدروس للتحريض على اإلبادة الجماعية، جريمة دولية .

 سادًسا: الميثاق األوروبي لحقوق اإلنسان: 
على حق حرية الوالدين في تعليم   1 من الملحق رقم  2ركز الميثاق في المادة      

  1961االجتماعي لعام وبي األور  الميثاق والمعتقدات، ومن ثم أكد  المثل ھموالد أ
  المهني  التعليم  ومنھا هم الحق في التعليم وبكافة مجاالت1988ضافي لعام والملحق اإل

 والحريات بالحقوق  الخاص  اإلعالن كما ركزالفرد،  تطوير في أھمية من له لما
  حرية على  نه"م  16في المادة " 1989 عام األوروبي  البرلمان أقره الذي األساسية

  المجموعة ميثاق مع -أيًضا – يتفق  ما وھذا أبنائهم، تعليم في ة الوالدينوحري التعليم
 منه.  15 الماده وفق أوروبا في  للعمال األساسية االجتماعية بالحقوق  الخاص  األوروبية

 

http://www.unhcr-arabic.org/4d11b3026.html
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 نسان:ريقي لحقوق اإلالميثاق اإلف سابًعا:
 الدول التزام خالل من التعليم في الحق على  17فريقي في المادة ركز الميثاق اإل     

 العمل خالل من ا،عليه المتعارف واألخالقية التقليدية القيم وحماية بتعزيز اإلفريقية
  رة القاھ إعالن كفل أخرى  هةومن ج ،خالقيم واألالق ھذه يرسخ تربوي  منهاج توفير على

 كل حق  م 1999 عام اإلسالمي العمل منظمة  أقرته الذي اإلسالم  في اإلنسان لحقوق 
 " إضافة7،9المادتين "  في وذلك, الديني التعليم  على التعليم بما فيه حصولال في إنسان 

عالن  كما اعتبر اإل  بها، إيمانه وتعزيز الفرد  شخصية تطوير على التعليم يعمل أن إلى
  والعرقية اإلثنية للمجموعات  الخاصة والعادات  القيم واحترام ميةاإلسال عةمبادئ الشري

   .اعليه حافظةوالم احترامھا يجب  مبادئ هي

 (: 1990ثامًنا: اإلعالن العالمي حول التربية للجميع )جومتيان  
يضم هذا المجلد نص الوثيقتين اللتين اعتمدهما المؤتمر العالمي حول "التربية        

هذا  شهد وقد  ،1990مارس -آذار  9لى إ 5د بتايلند بجومتيين من للجميع" والذي عق
دل على االهتمام الشديد بأوجه القصور في النظم التعليمية  مما  ،امستمرً  قباالً إالمجلد 

ساسي في  واالعتراف باألهمية المتزايدة لدور التعليم األ هة،في جميع أنحاء العالم من ج
   رى.أخ هةن جتحقيق التقدم االجتماعي م

وهيكلية العمل لتأمين حاجات  عالن العالمي حول "التربية للجميع"وقد تبين أن اإل      
ين  ا للحكومات والمنظمات الدولية والمعلمين والمهني ا مفيدً يشكالن مرجعً  لتعلم األساسيةا

لى إالمعنيين بالتنمية فيما يخص تصميم وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات الرامية 
  .ساسيت التعليم األتحسين خدما
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 ومما جاء في وثيقة اإلعالن ما يلي:
ان طفاًل أم يافعًا أم راشدًا من اإلفادة من ينبغي تمكين كل شخص سواء أك"      

يلبي حاجاته األساسية للتعل م، وتشمل هذه الفرص التربوية المصممة على نحو 
تابة والتعبير الشفهي الحاجات كال من وسائل التعلم األساسية)مثل القراءة والك

والقيم  وحل المشكالت( والمضامين األساسية للتعلم )كالمعرفة والمهارات  والحساب 
للعيش والعمل التي يحتاجها البشر من أجل البقاء ولتنمية كافة قدراتهم و  واالتجاهات(

بكرامة وللمساهمة مساهمة فعالة في عملية التنمية ولتحسين نوعية حياتهم، والتخاذ 
رات مستنيرة ولمواصلة التعلم، ويختلف نطاق حاجات التعلم األساسية وكيفية تلبيتها  قرا

 ."لدان والثقافات ويتغيران ال محالة بمرور الزمنالب باختالف
لوالدة وهذا يستدعي الرعاية المبكرة للطفولة وتوفير التربية  إن التعل م يبدأ منذ ا"     

 ".األولية..
جودة وتكافؤ الفرص والفعالية في مجال التربية  اسية المتعلقة بالإن المتطلبات األس"     

ى وذلك مما يجعل االهتمام بمسألة العناية بالطفولة تتحدد في سنوات الطفولة األول
 " وريًا لتحقيق أهداف التربية األساسية.المبكرة وتنميتها أمرًا ضر 

 (:2000تاسًعا: المنتدى العالمي للتربية )داكار 
، قدمت 2000عام  تدى العالمي للتربية الذي عقد في داكار فيالمن وفي     

ن أن تتاح لجميع األطفال، ال سيما الفتيات والشعوب الحكومات التزامات إضافية لضما
 . 2015لتعليم االبتدائي المجاني بحلول عام األصلية، فرص الحصول على ا

 وقد تبلورت أهداف المنتدى فيما يلي:
ملتين في مرحلة الطفولة المبكرة  اية والتربية الشاتوسيع وتحسين الرع -1

 حرمانًا.  وبخاصة لصالح األطفال األكثر تأثرًا وأشدهم
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تمكين جميع األطفال من االلتحاق   2015العمل على أن يتم بحلول عام  -2
بتعليم ابتدائي جيد مجاني وإلزامي ، وإكمال هذا التعليم ، مع التركيز بوجه 

األطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة ،  خاص على البنات ، وعلى 
 وأطفال األقليات .   

ر من خالل االنتفاع  نشء والكباضمان تلبية حاجات التعلم لجميع ال -3
 المتكافئ ببرامج مالئمة للتعلم واكتساب المهارات الحياتية. 

في مستويات محو أمية الكبار بحلول عام   % 50تحقيق تحسين بنسبة  -4
لنساء ، وتحقيق تكافؤ فرص التعليم األساسي  ، و بخاصة لصالح ا2015

 والتعليم المستمر لجميع الكبار.

ت بين الجنسين في مجال التعليم االبتدائي والثانوي بحلول  إزالة أوجه التفاو  -5
، وتحقيق المساواة بين الجنسين في ميدان التعليم بحلول عام   2005عام 

للفتيات لالنتفاع  ، مع التركيز على تأمين فرص كاملة ومتكافئة 2015
 والتحصيل الدراسي في تعليم أساسي جيد. 

، وضمان االمتياز للجميع ، بحيث يحقق النوعية للتعليم  كافة الجوانبتحسين  -6
جميع الدارسين نتائج معترفًا بها ، ويمكن قياسها ، والسيما في القدرات القرائية 

 والحسابية ، والمهارات الحياتية األساسية.

  الفتيات بمصر: مبادرة تعليم 
لتعليم   قام عدد من وكاالت األمم المتحدة بمبادرة األمم المتحدة ،في أعقاب داكار     

هدف المبادرة " القيام بحملة ستوت  "التعليم للجميع"بروح حملة  االفتيات؛ وذلك استلهامً 
ي ترمي إلى تحسين نوعية التعليم الذي يتاح للفتيات وتوفيره على المستويين العالم

 والقطري.
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هي واحدة من المشروعات المهمة التي نفذها المجلس  ات ومبادرة تعليم الفتي      
مي للطفولة واألمومة ، من خالل التنسيق بين جميع الهيئات والقطاعات الحكومية  القو 

إلتاحة فرص التعليم دون تمييز بين الذكور واإلناث في المناطق النائية   ؛والمجتمعية
تطلعًا  ،دنية في قرى ونجوع مصرتي تعاني ظروفًا اقتصادية وثقافية متوالمتطرفة، وال

 يره هؤالء البنات بفضل تعليمهن. إلى المستقبل الذي سوف تن 
بني   ،في عزب ونجوع سبع محافظات هي : الفيوم 2003وبدأ تنفيذ المبادرة عام      

ها الفجوة النوعية في الجيزة، والتي تتضح فيو  ،البحيرة ،سوهاج ،أسيوط، المنيا ،سويف
ديقة  ، وبدأت تظهر في المجتمع المصري المدارس الصذكور واإلناث التعليم بين ال

 للفتيات. 

   : المدارس الصديقة للفتيات مفهوم
هي مدارس تم إنشاؤها على أراضي أمالك الدولة ، أو م تبرع بها من قبل األهالي      

ومة من الخدمات التعليمية، كما يتم  في النجوع والقرى في المناطق النائية المحر 
ها من األهالي أو من جهات داخل مواقع موجودة بالفعل ، وم تبرع ب –أيضًا  –افتتاحها 

مي متعددة المستويات تابعة لوزارة التربية والتعليم ،  هي مدارس تعليم نظا و  ،حكومية
 .ادارسة ودارسً  26إلى   25تتكون من حجرة دراسية واحدة سعة من 

سنة،   13إلى أقل من  6هي مدارس الستيعاب الفتيات في المرحلة العمرية من و      
تتبع  ، كمن البنين، إذا ما ثبت احتياجهم لذل %25سبة ال تتعدى كما يسمح بالتحاق ن

وزارة التربية والتعليم من حيث االمتحان ، والتوجيه يتم بمشاركة المجلس والجمعيات 
 مستوى المحافظات.األهلية المنفذة للمبادرة على  
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 :  اإلطار الفلسفي للمبادرة
عات التي تسهم في حل الكثير من  تعد مبادرة تعليم الفتيات من أفضل المشرو       

المشكالت التي تعرقل الفتاة ؛ حيث تتغلب على الحاجز المكاني من خالل تأمين  
 فرصتهن في الحصول على التعليم .  

 ادرة فيما يلي :  هذا ويمكن توضيح فلسفة المب     
في جميع التجمعات  ،على مسافة مأمونة لهن بنات إتاحة مدارس جديدة صديقة لل -أ
 لسكانية في عموم البالد.ا

 تحقيق مجانية التعليم األساسي دون أي تجاوز أو تعلل. -ب 
كسر المانع المالي إلقامة المدارس في المجتمعات المحلية ؛ وذلك اللتحاق البنات  -جا

 رهن. واستمرا
ليم البنات، وبخاصة عدم قيد المواليد مناهضة التقاليد والعادات التي تعرقل تع -د 

 الزواج المبكر.البنات، و 
تعزيز العائد االجتماعي للتعليم بترتيب مزاياه في الخدمات الحكومية للمتعلمين   -ها 

 وبخاصة اإلناث. 
يب التعليم في القضاء على أي تحيز ضد اإلناث في المناهج والكتب وأسال -و

 المدارس.
من  أو أية أشكال أخرى  ،الضرب  ؛ل سوء المعاملة مثلالقضاء على جميع أشكا -ز

 األذى في جميع المدارس وبخاصة للبنات.
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 تعبئة الجهود األهلية التي أثبتت جدارة في ميدان التعليم، بالتضافر مع الدولة، -ح
 والقطاع الخاص في تقديم تعليم راٍق صديق للبنات.

برامج التعليم مهارات تؤهلها لمهن  رفع العائد االقتصادي للتعليم؛ وذلك بتضمين  -ط
 في سوق العمل. جديدة مطلوبة

جوائز مادية  –تقديم حوافز للبنات الالئي اخترن سبيل التعليم ) فرص عمل  -ى
 ومعنوية ... ( .

ع  خطط األخذ في االعتبار خصوصيات المجتمعات المحلية المختلفة عند وض  -ك
 مواجهة حرمان البنات.

  األهداف العامة للمبادرة :
تحقيق  و  ،عية في االلتحاق بالتعليم األساسيخفض الفجوة النو  تستهدف المبادرة     

تحقيق المساواة في المعاملة بين  عالوة على االلتحاق للجميع واالرتقاء بجودة التعليم، 
 . 2015الجنسين في مرحلة التعليم األساسي بحلول عام  

 المبادرة :مرتكزات 

 :   تتحدد مرتكزات مبادرة تعليم الفتيات فيما يلي     
إلى  –أي من واقع سياق المجتمع المحلي  –ة التخطيط من القاعدة تقوم منهجي -أ

 على المشاركة المجتمعية. ًداالقمة، اعتما
 تسعى إلى تعميق المشاركة المجتمعية في جميع مراحل التنفيذ. -ب 
 فة التطوع من أجل خدمة المجتمع على مستوى المحليات. نشر ثقا  عى إلىتس -جا



- 120  - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

الجهود الحكومية واألهلية بالتعاون مع الجهات المانحة  يعتمد تنفيذها على تضافر -د 
 والجمعيات األهلية والقطاع الخاص.

 تركز على الجودة من خالل التدريب والتوعية والرصد والتقييم.  -ها
 عليم في مجال التعليم النظامي. ة التربية والتمكملة لجهد وزار  -و
 يتم تنفيذها في أكثر المناطق حرمانًا.  -ز
مد على استكمال وتدقيق البيانات المطلوبة لتنفيذ المبادرة على مستوى العزب تعت -ح

 والنجوع.

   الفئات المستهدفة:
 تستهدف المبادرة الفئات التالية:      

 سنة.  13  -6الفئة العمرية من دارس في الفتيات غير الملتحقات بالم -أ
 سنة . 13  -6الفتيات المتسربات في الفئة العمرية من  -ب 
 نسبة من البنين الذين يثبت احتياجهم لاللتحاق بهذا النوع من المدارس. -اج
شباب خريجات التعليم العالي والمتوسط بعزب ونجوع المحافظات المستهدفة للعمل  -د 

 كميسرات. 
 لملتحقات بالمدارس.لفقيرة لاألسر ا -ها
 العاملون بمراكز المعلومات على مستوى المراكز والقرى.  -و
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  دارس الصديقة للفتيات :شروط الم
 لكي تكون المدارس صديقة للفتيات ، فالبد أن تكون :     

 على مقربة من بيوت الفتيات. -أ
 .  توفر المياه المأمونة، ومرافق للصرف الصحي منفصلة ونظيفة -ب 
ودة بمعلمات قادرات على خلق واستدامة بيئة تعليمية محفزة ومراعية الحتياجات مز  -جا

 جتماعي. النوع اال

 باإلضافة إلى ذلك فإنه يتم :     
 بناء المدارس في المواقع المحرومة من الخدمات التعليمية.  -أ

نسمة،  1500البناء؛ حيث التجمعات السكانية التي يقدر تعدادها بما ال يقل عن  -ب 
( فتاة خارج التعليم، باإلضافة إلى ضرورة تمتع   50 -25منهم على األقل عدد من ) 

 ع بالرغبة والدافعية المطلوبة للمشاركة في تقديم الدعم المطلوب للمدارس.المجتم

 طرق التدريس :  
تعتمد عملية التدريس في هذه المدارس على التعلم النشط ، من خالل تحويل     

تعلم  ؛سي إلى أنشطة باستخدام الوسائل التعليمية، واألساليب الحديثة مثللدراالمنهج ا
فهي ال تعتمد على التلقين، وإنما تعتمد على المشاركة الفعالة بين   األقران والمناقشة،

ويسلحهن بمهارات حياتية    ،والميسرة، فهذا التعلم النشط يتمركز حول البنات  دارسينال
إليجابية في المجتمع، ومن ثم تعتمد على نفسها، مع إبداء كة اتؤهلن للتعامل والمشار 

 قدراتهن اإلبداعية. الكشف على  فضاًل عنالرأي بشجاعة، 
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 التقويم : 
تعتبر الميسرة أحد أهم العوامل الفعالة في العملية التربوية، فهي التي تقدم        

اد وكمجموعة، عالوة كأفر  بها الفتيات، كما تقوم بمالحظة مدى نموهن المنهج، وتتأثر
اطن القوة على قيامها بمتابعة سلوكهن، مع مراعاة الفروق الفردية، فضاًل عن كشف مو 

ونواحي القصور في المنهج المقدم؛ وذلك من خالل مجموعة من وسائل التقويم األكثر  
االختبارات واألعمال التحريرية، واالختبارات واألعمال   ؛ ، وهيًماواستخدا اانتشارً 

 الشفوية، واألعمال األدائية، والمالحظة.

  الشراكة مع المجتمع المدني : -9
للشراكة المجتمعية من أجل تقديم تعليم جيد النوعية   ًدارائ اوذجً تمثل المبادرة نم     

فير فرص وبيئات مواتية وداعمة  للفئات المحرومة من التعليم، وإعطائها األولوية بتو 
 ت.لتعليمهم ، وبخاصة الفتيا

 ويمكن عرض الجهات المشاركة في تلك المبادرة، فيما يلي :     
 . "المنسق الرئيس"ومة المجلس القومي للطفولة واألم -أ

منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(  ؛مجموعة منظمات األمم المتحدة -ب 
صندوق  ،قافةمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والث ،دة اإلنمائيبرنامج األمم المتح

  ،صندوق األمم المتحدة للسكان ،منظمة العمل الدولية ،األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة 
 برنامج الغذاء العالمي.و  ،البنك الدولي

 رئيس.( وزارة من ضمنها وزارة التربية والتعليم كشريك 18ويضم )  ؛الفريق القومي -جا
 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.  -د 

 المعلومات ودعم اتخاذ القرار. مركز -ها
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 عدد من الجمعيات األهلية المركزية.  -و
 ظات والجهات التنفيذية على المستوى المحلي. دواوين عموم المحاف -ز
حيث تساهم في عمليات  ؛الفرق المحلية التطوعية على مستوى المحافظات  -ح
 تخطيط والتنسيق ووضع السياسات. ال

معيات أهلية على مستوى المحافظات إلدارة أعمال ع جسب  ؛الجمعيات األهلية -ط
 المبادرة على المستوى المحلي.

حيث تساهم بعض مؤسساته في بناء المدارس، وتوفير الدعم   ؛القطاع الخاص  -ى
 العيني للمستفيدين من المبادرة.
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