السٌدات والسادة الكرام،
الحملة العربٌة للتعلٌم للجمٌع تهدٌكم اطٌب تمنٌاتها وٌسرها ان تضع بٌن أٌدٌكم النشرة اإلخبارٌة التً
تتضمن أنشطة الحملة للفترة  1كانون الثانً ولغاٌة  03حزٌران 4312
نتمنى لكم قراءة ممتعة
شكرا على تواصلكم معنا
فرٌق الحملة العربٌة للتعلٌم للجمٌع

و )الحملة العربٌة للتعلٌم للجمٌع (أكٌا
الحملة العربية للتعليم ،إئتالف متعدد ومستقل وغير ربحي ،تتألف من الشبكات واإلئتالفات والمنظمات غير
الحكومية والمنظمات المجتمعية ،ونقابات المعلمين واإلتحادات وما إلى ذلك من الفعاليات المهتمة بالتعليم داخل
الدول العربية .تسعى (اكيا) إلى توحيد وتعبئة جهود المجتمع المدني لضمان تحقيق أهداف التعليم للجميع
رؤٌـة أكٌا
حركة اجتماعٌه تربوٌه عربٌه تساهم فً عملٌة نهضوٌه فً التعلٌم بالعالم العربً تإثر فً بناء مجتمع مدنً
دٌمقراطً ٌحترم حقوق االنسان وٌصون كرامته وٌكرس التنوع والمساواة بدون تمٌٌزوالمساواة بدون تمٌٌز
رسالة أكٌا
ضمان وصول جمٌع االطفال والشباب والفئات الضعٌفه والمهمشه والمحرومه من التعلٌم لتعلٌم نوعً مجانً
وامن

اعضاء الحمله العربٌه للتعلٌم  -اكٌا

ما هو أسبوع العمل العالمً؟
ٌمثل أسبوع العمل العالمً حملة دولٌة رئٌسٌة للتعلٌم فً جمٌع أنحاء العالم .بدأت الحملة العالمٌة للتعلٌم بتنظٌم
فعالٌات أسبوع العمل العالمً فً عام  ،2001كمناسبة سنوٌة حٌث تقوم اإلئتالفات والحمالت والمنظمات
العاملة فً مجال التعلٌم وطنٌا ً وإقلٌمٌا ً ودولٌا ُ بإتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسلٌط الضوء على جانب واحد من
جوانب أجندة التعلٌم للجمٌع ،وتقوم بتوحٌد صوتها حول نفس الموضوع وتقدم مطالب منسقة للسٌاسٌٌن .وفً
جمٌع أنحاء العالم تشارك الجماهٌر وخاصة المدارس  -فً أسبوع العمل العالمً ،مما ٌعنً مشاركة المالٌٌن
فً نحو  100بلد

التعلٌم الجامع لألطفال ذوي االعاقة  -حقوق متساوٌة و فرص متساوٌة ()4312

ٌركز أسبوع العمل العالمً للتعلٌم فً هذا العام ( )2014على التعلٌم الدامج لألطفال ذوي اإلعاقة ضمن سٌاق
تحقٌق أهداف التعلٌم للجمٌع التً حددتها الحملة العالمٌة للتعلٌم للجمٌع .ولما كان عدد األشخاص ذوي
اإلعاقات المختلفة فً العالم ٌقدر بؤكثر من ملٌار شخص ،أطفاالً وشبابا ً وكباراً ،أو ما ٌمثل  %15تقرٌبا ً من
عدد سكان العالم ،وفً مجتمع ٌشوبه الكثٌر من الحواجز التشرٌعٌة والبٌئٌة والثقافٌة واالجتماعٌة ،فقد أصبح
إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة فً جمٌع جوانب الحٌاة االجتماعٌة وتحدٌد مفهوم التعلٌم الدامج بوصفه
مجموعة من القٌم والمبادئ والممارسات التً تسعى إلى تعلٌم هادف فعال وجٌد للجمٌع تحدٌا ً كبٌراً.
لالطالع على أنشطة الحملة خالل أسبوع العمل  2014زوروا الموقع الرسمً للحملة العربٌة للتعلٌم من
الرابط ادناة:و
www.arabcampaignforeducation.org

أنشطة الحملة العربٌة للتعلٌم للنصف االول لعام 4312
االجتماع التنسٌقً للحملة فً السودان وتكوٌن المكتب التنسٌقً للحملة – نٌسان 2014

انعقدت اعمال اجتماع المجلس التنسٌقً للحملة العربٌة للتعلٌم للجمٌع بالتنسٌق مع االئتالف السودانً للتعلٌم للجمٌع ،
فً الفترة من  30-25نٌسان  2014بفندق كورال الخرطوم فً السودان بمشاركة اإلئتالفات العربٌة من دول:
االردن ،الصومال ،العراق ،مصر ،لبنان ،الٌمن ،فلسطٌن ،باالضافة الً السودان
تضمن االجتماع تقدٌم عروض العمل للتعرٌف بؤهداف وانجازات وتحدٌات االئتالفات العربٌة فً كل من السودان،
مصر ،الٌمن ،األردن ،الصومال ،لبنان وفلسطٌن .كما شهد االجتماع انخراط المجلس التنسٌقً للحملة العربٌة للتعلٌم
للجمٌع فً اجتماعات مطولة بهدف صٌاغة الرإٌة والرسالة والهدف العام للحملة العربٌة للتعلٌم للجمٌع وصوال الً
االتفاق علً النظام االساسً للحملة .حٌث تم تحدٌد رإٌة ورسالة وأهداف الحملة
أضغط هنا لمزٌد من التفاصٌل الرجاء
مشروع صندوق تعلٌم المجتمع المدنً 4312-4310
تلقت الحملة العالمٌة للتعلٌم التموٌل من الشراكة العالمٌة للتعلٌم لتموٌل نحو  50ائتالفا من ائتالفات التعلٌم فً
المجتمع المدنً وأربع شبكات إقلٌمٌة من خالل صندوق تعلٌم المجتمع المدنً حتى نهاٌة عام 2014
سٌتم عبر هذا التموٌل دعم الحملة العربٌة للتعلٌم ومتابعة العمل مع ائتالفات الٌمن والصومال والسودان والبانٌا
والبدء بالعمل مع ائتالفات جدٌده من جورجٌا والبانٌا ،سٌتم إدارة هذا التموٌل من خالل األمانة العالمٌة للحملة
العالمٌة للتعلٌم ،وسكرتارٌه الحملة العربٌة للتعلٌم باالضافه الى وكاالت اإلدارة المالٌة اإلقلٌمٌة ،وقد قامت الحملة
العربٌة للتعلٌم من بداٌة المشروع فً نٌسان  2013على بناء القدرات المتصلة بمقترحات اإلئتالفات وصرف
وضمان اإلدارة المالٌة لمنح اإلئتالفات
هذا وٌسعى صندوق تعلٌم المجتمع المدنً  2014-2013لتلبٌة الهدف العام وأربعة من أهداف البرنامج من خالل
تموٌل ائتالفات التعلٌم الوطنٌة للقٌام بؤنشطة السٌاسات وكسب التؤٌٌد والمناصرة وتوفٌر الدعم التقنً وبناء القدرات
لالئتالفات وتٌسٌر التعاون وتقاسم الخبرات فٌما بٌن بلدان الجنوب

الهدف الع ام لصندوق تعلٌم المجتمع المدنً :المساهمة فً تحقٌق أهداف التعلٌم الوطنٌة والتعلٌم للجمٌع من خالل
ضمان المشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدنً والمواطنٌن فً الحوارات حول التعلٌم وتخطٌط ومراجعة القطاع
التعلٌمً
ضمن مشروع صندوق تعلٌم المجتمع المدنً نفذت الحملة العربٌة للتعلٌم األنشطة التالٌة :
 - 1ورشة تدرٌبٌة حول "تخطٌط وإدارة
المشارٌع باإلسناد إلى النتائج "  -آذار 4312

عقدت الحملة العربٌة للتعلٌم بالتعاون مع الشبكة
العربٌة للتربٌة المدنٌة -أنهر والحملة العالمٌة
للتعلٌم ورشة تدرٌبٌة إقلٌمٌة حول "تخطٌط وإدارة
المشارٌع باإلسناد إلى النتائج" ضمن مشروع
صندوق تعلٌم المجتمع المدنً والتً تهدف الى
تعزٌز قدرة ائتالفات التعلٌم على تخطٌط وإدارة
ومتابعة وتقٌٌم البرامج باالستناد إلى النتائج .عقدت
الورشة لمدة سبعة أٌام خالل الفترة من 22-23
آذار  2014فً العاصمة االردنٌة عمان ،بمشاركة
منسقً ائتالفات التعلٌم ومسإولً الحمالت فً كل
ائتالف فً عدة دول شملت الٌمن والسودان وألبانٌا
وجورجٌا ومالدوفا باالضافة الى سكرتارٌا الحملة
العربٌة للتعلٌم فً االردن وفلسطٌن والحملة
العالمٌة للتعلٌم.
وقد هدف اللقاء بشكل خاص الى :تعلم مهارات
تخطٌط وإدارة ومتابعة وتقٌٌم البرامج باالستناد
إلى النتائج ،توحٌد المفاهٌم والمصطلحات
المستخدمة فً تصمٌم ومتابعة وتقٌٌم البرامج
والمشارٌع وإجادة استخدامها ،تطوٌر قدرات
المشاركٌن والمشاركات على ادارة ومتابعة وتقٌٌم
البرامج والمشارٌع ،تطوٌر قدرات المشاركٌن
.والمشاركات فً مجال إعداد التقارٌر المهنٌة
الضغط هنا لمزٌد من التفاصٌل الرجاء

توقٌع اتفاقٌة شراكة بٌن الحملة العالمٌة للتعلٌم،
والحملة العربٌة للتعلٌم ومنظمة "/CCFمولدوفا"
ضمن مشروع صندوق تعلٌم المجتمع المدنً تم توقٌع
اتفاقٌة شراكة ما بٌن الحملة العالمٌة للتعلٌم والحملة
العربٌة للتعلٌم ومنظمة "/CCFمولدوفا" (الطفل-
المجتمع-األسرة) .بنا ًء على على هذه االتفاقٌة ستتسلم
منظمة "/CCFمولدوفا" القٌادة بالنٌابة عن
المإسسات المتحالفة والنشطة فً مجال الحماٌة
االجتماعٌة لألسرة والطفل،
وستكون "/CCFمولدوفا" مسإولة عن كافة األنشطة
التً تنفذ ضمن مشروع صندوق تعلٌم المجتمع المدنً
لألعوام من .2015-2013

إطالق مبادرة ائتالفات التعلٌم فً مولدوفا وجورجٌا
كما أن الحملة العربٌة للتعلٌم ساهمت بشكل مباشر فً
إطالق مبادرات ائتالفات التعلٌم فً كل من مولدوفا
وجورجٌا ضمن مشروع صندوق تعلٌم المجتمع
المدنً ،حٌث استفادت هذه االئتالفات من ورشة إدارة
إلى جاتب كل آذار  2014المشارٌع التً عقدت فً
مشاركٌن من ملدوفا والسودان والٌمن
ٌذكر أن هذه االئتالفات كافة ،إلى جانب كافة أعضاء
الحملة العربٌة للتعلٌم ،شاركوا بفاعلٌة بؤسبوع العمل
العالمً للتعلٌم لعام  2014تحت شعار "حقوق
متساوٌة وفرص متساوٌه ـ التعلٌم الجامع لألطفال
"ذوى اإلعاقة

إطالق المبادرة اإلقلٌمٌة لتعزٌز تعلٌم الكبار

أطلقت الحملة العربٌة للتعلٌم "المبادرة اإلقلٌمٌة لتعزٌز تعلٌم الكبار" بالتعاون مع ثالث شبكات عربٌة إقلٌمٌة أخرى
تعنى بتعلٌم الكبار والتعلم مدى الحٌاة وبالتعاون مع الجمعٌة األلمانٌة لتعلٌم الكبار وبدعم من شبكة الشرق األوسط
لالبتكار فً التعلٌم والتعلم شبكة .menit
الشبكات العربٌة المكونه للمبادرة هً  :الشبكة العربٌة لمحو األمٌة وتعلٌم الكبار ومقرها مصر ،والشبكة العربٌة
للتربٌة الشعبٌة ومقرها لبنان ،والحملة العربٌة للتعلٌم للجمٌع ومقرها فلسطٌن ،والشبكة العربٌة للتربٌة المدنٌة (أنهر)
ومقرها األردن ،وتضم هذه الشبكات مئات من منظمات المجتمع المدنً فً جمٌع أنحاء المنطقة العربٌة.
تهدف المبادرة إلى العمل نحو تعزٌز مفاهٌم وأدوار برامج وأدوات تعلٌم الكبار فً المنطقة العربٌة من خالل اآلتً:




التعاون والتآزر فٌما بٌن أعضاء الشبكات لتعزٌز تعلٌم الكبار ودوره التنموي
تعزٌز قدرات الجهات الفاعلة الرئٌسٌة فً تعلٌم الكبار على المناصرة وكسب التؤٌٌد من منظور تنموي
تعزٌز التشبٌك والعمل على مستوى إقلٌمً وعالمً فً مجال تعلٌم الكبار

للتواصل على اٌمٌل المبادرة
4as.tiative@gmail.com
التعلٌم الدامج – حقوق وفرص متساوٌة" المبادرة اإلقلٌمٌة لتعزٌز تعلٌم الكبار تطلق أسبوع العمل العالمً للتعلٌم "
2014
بعنوان  2014حفل إطالق أسبوع العمل العالمً للتعلٌم للجمٌع لعام عقدت المبادرة اإلقلٌمٌة لتعزٌز تعلٌم الكبار
نٌسان " 30 2014التعلٌم الدامج :حقوق وفرص متساوٌة" ،وذلك ٌوم األربعاء الموافق
مناقشة دور برامج ومإسسات تعلٌم الكبار فً إٌجاد بٌئة تعلمٌة وعملٌة دامجة فً مجتمعاتنا وقد تخلل حفل اإلطالق
تجعل من األشخاص ذوي اإلعاقة أفراداً فاعلٌن ومنتجٌن فً مختلف الجوانب الحٌاتٌة؛ االجتماعٌة والثقافٌة
واالقتصادٌة والسٌاسٌة وغٌرها ،وذلك بمشاركة خمسة متحدثٌن متخصصٌن وهم :الدكتور مهند العزة  -خبٌر دولً
قانونً فً حقوق اإلنسان ،الدكتورة إقبال السمالوطً – أمٌن عام الشبكة العربٌة لمحو األمٌة وتعلٌم الكبار ،السٌد
رفعت صباح  -رئٌس الحملة العربٌة للتعلٌم للجمٌع ،السٌد نزار بصالت مستشار االتحاد الفلسطٌنً العام لألشخاص
ذوي اإلعاقة والسٌد وحٌد جبران منسق شبكة الشرق األوسط لالبتكار فً التعلٌم والتدرٌس
وضمن إطار أسبوع العمل العالمً ،قامت المبادرة اإلقلٌمٌة باإلعالن عن ورقة الموقف التً بٌنت فٌها الواقع الحالً
لألشخاص ذوي اإلعاقة فً المجتمعات العربٌة وأبرز التحدٌات التً ٌعانون منها .إضافة إلى ذلك طالبت المبادرة

اإلقلٌمٌة المإسسات المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة واألفراد ذوي إعاقة ومن غٌر ذوي إعاقة والناشطٌن والتربوٌٌن
والحقوقٌٌن بالضغط على صانعً القرار إلٌجاد أو لتفعٌل وتعزٌز العمل باألطر التشرٌعٌة والقوانٌن الموضوعة لدمج
األشخاص ذوي اإلعاقة فً العمل والتعلٌم على أساس حقوقً .ومن أبرز ما جاء فً ورقة الموقف المطالبة بنشر
مفاهٌم تربوٌة داعمة من شؤنها أن تعزز انخراط األشخاص ذوي اإلعاقة ومشاركتهم فً مختلف العملٌات التنموٌة
ونشر مفاهٌم تعلٌم الكبار والتً تؤتً من منطلق حقوقً تمكٌنً ،تساعد أفراد المجتمع على فهم أدوارهم ومسإولٌاتهم
.نحو مجتمعاتهم والمطالبة بحقوقهم
الضغط اهنا لمزٌد من التفاصٌل الرجاء
مشاركات إقلٌمٌة ودولٌة
المشاركة فً اجتماع اللجنة التوجٌهٌة للتعلٌم للجمٌع فً التعلٌم ما بعد عام ُ -4312عمان -أٌار 4312
شارك المنسق اإلقلٌمً للحملة العربٌة للتعلٌم فً االجتماع العالمً للتعلٌم للجمٌع والذي نظمته الٌونسكو فً عُمان
خالل الفترة من  14-12أٌار  .2014تم خالل االجتماع تقدٌم مقترح مشترك حول التعلٌم ما بعد ٌ .2015ستند هذا
المقترح المشترك على ورقة موقف الٌونسكو حول التعلٌم ما بعد عام  2015التً نوقشت ونالت دعم قوي فً الدورة
 124للمجلس التنفٌذي للٌونسكو فً نٌسان عام 2014
لمزٌد من التفاصٌل اضغط هنا
المشاركة فً اجتماعات شبكة الشرق االوسط لالبتكار فً التعلٌم والتدرٌس
تشارك الحملة العربٌة للتعلٌم بشكل مستمر وفاعل فً اجتماعات شبكة الشرق االوسط لالبتكار فً التعلٌم
والتدرٌس على الصعٌد الوطنً .حٌث تضمنت هذه االجتماعات مناقشة ووتطوٌر بٌان مشترك لمواجهة الجدل حول
"التعلٌم ما بعد عام  "2015باإلضافة إلى احتٌاجات المنطقة حول كٌفٌة تطوٌر التعلٌم بشكل شامل
لمزٌد من التفاصٌل أضغط هنا
المشاركة الفاعلة فً االجتماع السابع للمشاورة الجماعٌة للمنظمات غٌر الحكومٌة بشأن التعلٌم للجمٌع:إعمال
سانتٌاغو ،شٌلً -أٌار  (CCNGO / EFA) 4312الحق فً التعلٌم فً مرحلة ما بعد عام 4312
كان للحملة العربٌة للتعلٌم مشاركة فاعلة فً االجتماع السابع للمشاورة الجماعٌة للمنظمات غٌر الحكومٌة بشؤن
التعلٌم للجمٌع .حٌث اختتم االجتماع باعتماد إعالن ختامً ٌدعو إلى مواصلة تطبٌق "عملٌة وهٌكلٌة تعلٌم للجمٌع
متج ّددتٌن وصوال لعام  ،"2030وإلى ضمان أن ٌعكس جدول أعمال التعلٌم لما بعد عام  2015منظورات تعلّم مدى
الحٌاة قائمة على الحقوق ،وعالمٌة ،وشاملة.
واالجتماع الذي ّ
نظمه مكتب الٌونسكو فً سانتٌاغو ،شٌلً ،فً الفترة من  23-21أٌّار  ،2014والذي استضافته ك ّل
من حملة أمرٌكا الالتٌنٌة للحق فً التعلٌم والمنتدى الشٌلً للحق فً التعلٌم ،ضم ّ
ممثلٌن عن المنظمات غٌر الحكومٌة
الدولٌة واإلقلٌمٌة والوطنٌة العضو فً جمٌع أنحاء العالم بهدف مناقشة إنجازات التعلٌم للجمٌع وتحدٌاته ومستقبله ما
بعد عام  2015والتعمّق فٌها ،فضال عن مشاركة المجتمع المدنً فً حركة التعلٌم للجمٌع
لمزٌد من التفاصٌل أضغط هنا
انخراط الحملة العربٌة للتعلٌم والمبادرة اإلقلٌمٌة لتعزٌز تعلٌم الكبار فً اكادٌمٌة المجلس العالمً لتعلٌم الكبار
(دورة مناصرة التعلٌم مدى الحٌاة والتً تنظم وتنفذ من قبل الجمعٌة االلمانٌة لتعلٌم الكبار) والمجلس العالمً
لتعلٌم الكبار

انضمت الحملة العربٌة للتعلٌم والمبادرة اإلقلٌمٌة لتعزٌز تعلٌم الكبار فً اكادٌمٌة المجلس العالمً لتعلٌم الكبار
(دورة مناصرة التعلٌم مدى الحٌاة والتً تنظم وتنفذ من قبل الجمعٌة االلمانٌة لتعلٌم الكبار والمجلس العالمً لتعلٌم
الكبار) .حٌث أن انضام الحملة ساهم بتخصٌص  %50من المشاركة لمشاركٌن من الدول العربٌة فً دورة مناصرة
التعلٌم لمدى الحٌاة التً سٌتم عقدها قرٌباً ،كما أن ذلك ساهم فً تسلٌط الضوء بشكل أكبر على كسب التؤٌٌد لقضاٌا
التعلٌم .األمر الذي سٌوفر فرص أكبر لالئتالفات العربٌة لالستفادة من هذه الورشة التً ستعود علٌها بالفائدة الكبٌرة
قصص النجاح
المساجد تناصر أهداف الحملة العربٌة للتعلٌم فً فلسطٌن والسودان والٌمن

نجحت الحملة فً كل من الٌمن وفلسطٌن والسودان فً توظٌف المساجد لمناصرة أهداف الحملة العربٌة من خالل
إقناع أئمة المساجد بتخصٌص احدى خطب ٌوم الجمعٌة للحدٌث عن أهمٌة التعلٌم .حٌث تضمن برنامج االئتالف
الٌمنً الخاص بفعالٌات األسبوع العالمً للتعلٌم للجمٌع الذي انطلق من  12/4/2013إلى  24/4/2013تخصٌص
لالحتفاء بالمناسبة تحدث من خاللها خطباء المساجد والمرشدٌن عن أهمٌة التعلٌمٌ 2013/4/19 ،وم الجمعة الموافق
وتم التركٌز على دور المعلم وإبراز شعار " كاد المعلم أن ٌكون رسوال
أما فً فلسطٌن فقد تواصل أعضاء االئتالف الفلسطٌنً مع وزارة األوقاف الفلسطٌنٌة والتً وقعت معهم اتفاقٌة تفاهم،
وتم اعتماد مسؤلة جعل التعلٌم والمعلم عنوانا ً لخطبة ٌوم الجمعة الموافق  26/4/2013فً كافة مساجد فلسطٌن ،وتم
تكرٌس الخطبة للحدٌث عن التعلٌم ومكانة المعلم
وفً السودان ،جذبت فكرة االستفادة من المساجد أعضاء االئتالف السودانً نظراً لكون السٌاق فً السودان متشابه
إلى حد كبٌر مع الٌمن حٌث المساجد هً المنبر الوحٌد الذي ٌجمع الناس على اختالف أطٌافهم وانتمائاتهم .تحرك
أعضاء االئتالف السودانً من جانبٌن؛ من جهة ،تم بناء تحالفات مع قٌادات قبلٌة ودٌنٌة ومن جهة أخرى تم التنسٌق
مع الشإون الدٌنٌة فً وزارة االوقاف للتواصل رسمٌا ً مع أئمة المساجد لتحدٌد ٌوم جمعة ٌتحدث فٌه الخطباء عن
أهمٌة التعلٌم .وبالفعل خصص الخطباء ٌوم الجمعة الموافق  2/5/2014للحدٌث عن التعلٌم وأهمٌة العلم والتؤكٌد على
أن طلب العلم مثبت بآٌات من القران والكرٌم واحادٌث الرسول صلى هللا علٌه وسلم .تم البدء بعشرة مساجد فً
السودان ومن المتوقع أن ٌتم التوسع تدرٌجٌا فً نشر الفكرة نظراً للنجاح الذي تم تحقٌقه
إن االستفادة من خطبة الجمعة للتؤكٌد على أهمٌة التعلٌم ودور المعلم له أهمٌة خاصة كونه ٌساهم فً الوصول إلى
أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع من ناحٌة .ومن ناحٌة أخرى توصٌل الرسالة المرجوة من مصدر ٌعتبر األكثر
مصداقٌة بالنسبة للناس
إضغط هنا لمزٌد من التفاصٌل

اإلئتالف الٌمنً للتعلٌم ٌوقع وثٌقة تجرٌم عدم تعلٌم الفتاة فً مدٌرٌة همدان فً الٌمن 4312

فً خطوة هً األولى من نوعها نجح اإلئتالف الٌمنً للتعلٌم بتوقٌع وثٌقة تعهد بتعلٌم الفتاة وتجرٌم عدم تعلٌمها مع
أهالً ومشاٌخ مدٌرٌة همدان .حٌث أن هذه الوثٌقة تمنح فتٌات منطقة همدان حقهن بالحصول على التعلٌم وتحوله إلى
واجب بعد أن كان محرما ً علٌهن ،وبموجب هذه الوثٌقة ٌصبح حرمان الفتٌات من التعلٌم أحد العٌوب القبلٌة فً منطقة
همدان التً تعتبر من أهم مداخل العاصمة صنعاء
حفل نظمه االئتالف اإلئتالف الٌمنً للتعلٌم للجمٌع فً  13شباط  ،2014بحضور أمٌن
تم توقٌع هذه الوثٌقة خالل ٍ
عام منظمة الٌونسكو أ.د أحمد المعمري ،وممثلة عن منظمة انقاذ الطفل البرٌطانٌة افتكار الشمٌري ،إضافة إلى عددا
من الشخصٌات اإلجتماعٌة على رأسهم عضو مجلس النواب العمٌد محمد الحاوري ،واألستاذ ٌحٌى الحباري عضو
مجلس الشورى ،واألستاذ جبران غوبر مدٌر عام المدٌرٌة .كما شارك فً الحفل عدد من أهالً المنطقة الذٌن طالبوا
أراض مقدمة من األهالً أنفسهم ،األمر الذي ٌعكس مدى حرصهم
الجهات الرسمٌة ببناء المدارس فً منطقتهم على
ٍ
على حصول أبنائهم على التعلٌم سواء أكانوا ذكوراً أم إناث
إضغط هنا لمزٌد من التفاصٌل
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