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صفحة 2

نظرة عامة
قضية المدافعة 

قانون  يف  والوارد  الدراويش  جرف  منطقة  لفتيات  واملجاين  اإللزامي  األسايس  التعليم  حق  محاية  أو  إحقاق/ 
الرتبية والتعليم رقم )3( لسنة 1994.

مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان 1 
 احلامية واملساءلة )اإلعالن العاملي حلقوق االنسان مادة 26(2

نطاق المدافعة     
حميل: قرية جرف الدراويش، حمافظة الطفيلة.

عناصر إجراء المدافعة 3 

إن التحدي الذي يواجه العديد من منظامت املجتمع املدين هو التمييز بني الرتكيز عىل األنشطة وتنفيذ إجراءات 
تكتيكية تؤدي إىل تعزيز جهود املدافعة بشكل اسرتاتيجي. ومن أجل مساعدة املنظامت عىل إجراء تقييم أفضل 
أربعة  املدافعة  حلمالت  أردنية  نامذج  املدين:  املجتمع  نشطاء  ادوات  حقيبة  تقّدم  الثمينة،  املوارد  إنفاق  لكيفية 
القرار.  وارشاك صنّاع  واحلشد،  والبحث،  للحملة،  التنظيمي  البناء  عنارص رضورية إلجراء أي محلة مدافعة: 

وتوّفر دراسة احلالة هذه أفكارًا حول عنارص العمل األربعة مجيعها:

البناء التنظيمي للحملة •

البحث •

احلشد •

إرشاك صنّاع القرار •

الغايات التكتيكية

لقد حددت التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان أربع غايات تكتيكية أساسية قائمة عىل حقوق اإلنسان: 
الوقاية، والتدخل، والتعويض، والرتويج/التعزيز. وتوّضح هذه احلالة الغاية التالية:

 التدخل •

فترة الحملة  

24 أيار 2017 - 31 كانون الثاين 2018

1املصدر: تم إجياد وتكييف املعلومات املتعلقة بمجاالت احلقوق 

األربعة هذه يف »اكتشف حقوق اإلنسان: هنج حقوق اإلنسان 
اإلنسان   حقوق  عن  املدافعون  االجتامعية«،  العدالة   لعمل 

  .)http://bit.ly/1TmOp6v( 
منهجية التكتيكات اجلديدة تستخدم: السالمة واألمان؛ وعدم 
وضع  يمكن  مالحظة:  واحلامية-املساءلة.  واملشاركة؛  التمييز؛ 
أي جمال حسب  األربع يف  »الفئات«  املذكورة يف هذه  احلقوق 
السياق الذي يتم فيه انتهاك احلق. عىل سبيل املثال، املادة 23: 
قد يتم وضع احلق يف االنضامم إىل نقابات العامل يف »السالمة 
أو  النقايب  التنظيم  يكون  حيث  »املشاركة«  من  بدالً  واألمان« 

االنضامم إىل نقابة أمرًا خطرًا. 

شخص  »لكلِّ   :26 املادة  االنسان،  حلقوق  العاملي  2اإلعالن 

يف  األقل  عىل  جمَّاًنا،  التعليُم  ُيوفَّر  أن  وجيب  التعليم.  يف  حقٌّ 
االبتدائيُّ  التعليُم  ويكون  واألساسية.  االبتدائية  مرحلتيه 
ويكون  للعموم.  متاًحا  واملهني  الفنِّي  التعليُم  ويكون  إلزاميًّا. 

التعليُم العايل ُمتاًحا للجميع تبًعا لكفاءهتم«.
https://bit.ly/2hrKTAM

»حقيبة  يف  املبينة  األربعة  املدافعة  إجراء  عنارص  حتديد  يأيت   3

هبا  قام  التي  املدافعة  جتربة  من  مدافعة«  حلمالت  أردنية  نامذج 
للجمعية  السابق  التنفيذي  املدير  السندس،  أبو  فيصل  السيد 
فيصل  السيد  وكان  األردن.  يف  البحرية  البيئة  حلامية  امللكية 
عام  منذ  اجلديدة  التكتيكات  منهجية  يف  مدربًا  السندس  ابو 
 .2011 عام  منذ  املنهجية  هذه  عىل  رئيسيًا  ومدربًا   2010
فعالة  السرتاتيجية  خطوات  اخلمس  منهجية  استخدم  وأثناء 
منظمته  هبا  قامت  التي  املدافعة  جهود  يف  اجلديدة  للتكتيكات 
هذه  استخدام  عىل  أخرى  مدين  جمتمع  منظامت  تدريب  وأثناء 
التقّدم  لتقييم  هذه  املدافعة  إجراء  عنارص  حّدد  فقد  املنهجية، 
امُلحَرز. وحتتاج املزايا والعيوب املتعلقة باستخدام التكنولوجيا 
يتعلق  فيام  إىل فحص  املدافعة  إجراء  يف كل عنرص من عنارص 
محلة  وألهداف  املقصودة  املستهدفة  للفئات  مالئمته  بمدى 

املدافعة.

http://bit.ly/1TmOp6v
https://bit.ly/2hrKTAM
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صفحة 3

ملّخص موجز
كان هلذه احلملة أثر ملحوظ عىل مجعية املركز اإلسالمي وهو التغري من النهج اخلريي/الرعائي املتبع من قبل 
اجلمعية اىل البدء بالعمل  بالنهج املبني عىل حقوق االنسان. وتعترب هذه نقلة نوعية يف جمال عمل اجلمعية. هذه 
النقلة يف جمال العمل كانت نتيجة العمل مع برنامج USAID لدعم ُمبادرات امُلجتمع املدين )USAID CIS(  من 
خالل برنامج منح مبادرات املدافعة بتطبيق مشاريع املدافعة اجلامعّية املبنّية عىل األولوّيات التي يتم الّتعرف عليها 
حملّيًا من خالل املشاركة امُلجتمعّية واملدافعة امَلبنيَّة عىل احلقوق. وبالتايل، قامت مجعية املركز اإلسالمي بإطالق 

محلة » احلق يف التعليم للفتيات يف قرية جرف الدراويش - حمافظة الطفيلة«.

تعاين الفتيات يف قرية جرف الدراويش يف حمافظة الطفيلة من حرماهنن من استكامل دراستهن األساسية لعدة 
القرية.  يف  الواقعة  الغريب  احلي  مدرسة  يف  السادس  الصف  بعد  ما  أساسية  صفوف  وجود  عدم  أمهها  أسباب 
فتنقطع الفتيات من عمر )12-17( يف احلي الغريب من التعليم. ورغم وجود مدرسة يف  احلي الرشقي )والتي 
لتلك  بناهتن  3-5 كم، يمتنع األهايل عن إرسال  تبعد ما بني  العارش( ولكن كوهنا  توفر صفوف لغاية الصف 
املدرسة الستكامل دراستهن وذلك خلوف األهايل عىل بناهتم من امليش يف مناطق خالية من املواصالت والسكان 
هلذه املسافة ذهابًا وإيابًا اىل املدرسة، باإلضافة إىل الظروف املادية الصعبة ألغلب سكان القرية والتي متنعهم من 
توفري وسيلة مواصالت خاصة لبناهتم. ونتيجة هلذا الواقع يفضل معظم األهايل إبقاء بناهتم يف البيت ومساعدة 

األم باألعامل املنزلية ورعي املاشية وأحيانا كثرية تزوجيهن مبكرًا. 

ميداين،  بحث  بإجراء  بدايًة  اخلريية  اإلسالمي  املركز  مجعية  قامت  املدافعة،  مبادرات  منح  برنامج  خالل  من 
باإلستعانة بأشخاص من القرية تم تدريبهم عىل مجع املعلومات، لتوثيق حجم هذه املشكلة وأسباهبا وأبعادها يف 
القرية. ومن ثم تم تشكيل جلنة جمتمعية إلرشاك أعضاء من املجتمع ملتابعة األنشطة والتواصل مع صناع القرار. 
حيث قام فريق احلملة واللجنة املجتمعية باإلجتامع مع عدة جهات رسمية أمهها مديرية الرتبية والتعليم/ الطفيلة 

كوهنا املعنية املبارشة بتوفري اخلدمة وبالتايل كافلة احلق.

كان  والذي  الالمركزية،  انتخابات  يف  الدراويش  جرف  منطقة  عن  البلدية  جملس  أعضاء  أحد  فوز  ساهم  قد 
عىل إطالع كامل حول القضية ، بتيسري عرض القضية وأبعادها عىل جملس املحافظة املنتخب.  ونتج عن ذلك 
ختصيص مبلغ 500000 دينار عىل موازنة جملس املحافظة لعام 2020/2019 وذلك لبناء مدرسة أساسية يف 

منطقة جرف الدراويش.

وللمسامهة يف إجياد حل مبارش وحتى إن كان مؤقتًا، وملنع حرمان الفتيات من اإللتحاق باملدرسة، قامت مجعية 
املركز اإلسالمي اخلريية باألمور التالية كإجراءات مؤقتة:

توفري مواصالت: قامت اجلمعية بتوفري مواصالت للفتيات للتنقل من احلي الغريب اىل الرشقي، وبالتايل تم  •
التحاق 21 فتاة ممن انقطعن أو يف خطر االنقطاع عن املدرسة.

تسهيل إعادة التسجيل: قامت اجلمعية بتيسري أمور 3 فتيات ممن انقطعن عن الدراسة ألكثر من 3 سنوات  •
للتقدم المتحانات تؤهلهن للعودة واإلنخراط بالتعليم جمددا وذلك من خالل التواصل مع مديرية الرتبية 

والتعليم.

كرافانني  • لتوفري  قطاع خاص  اجلمعية مع رشكة  تواصلت  اخلاص:  القطاع  إىل احلصول عىل دعم  السعي 
ليكّونا صفني دراسيني يف احلي الغريب حلني حل املشكلة جذريًا، إاَل أن هذا اجلهد مل يؤدي اىل أية نتائج أو 
استجابة حقيقية خالل فرتة تنفيذ احلملة. وقد توصلت اجلمعية إىل أن التواصل املستمر مع رشكات القطاع 

اخلاص يعد عنرصًا أساسيًا يف إجياد حلول للقضية.

حلقوق  الدولية  واإلتفاقيات  األردين  الدستور  اىل  استنادًا  بالتعليم  الفتيات  حق  عن  الدفاع  احلملة  هذه  تبنت 
اإلنسان والتي جترب الدول املوقعة عىل توفري التعليم. أوالً، اتفاقية حقوق اإلنسان املادة )26(، الفقرة األوىل: 
باملجان«5  األقل  عىل  واألساسية  األوىل  مراحله  يف  التعليم  يكون  أن  وجيب  التعليم،  يف  احلق  شخص  »لكل 
واتفاقية حقوق الطفل 1990 املادة )28(: »تعرتف الدول األطراف بحق الطفل يف التعليم، وحتقيقًا لإلعالن 
الكامل هلذا احلق تدرجييًا وعىل أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بجعل التعليم االبتدائي إلزاميا ومتاحًا 
جمانًا للجميع، وعليها اختاذ التدابري لتشجيع احلضور املنتظم للمدارس، والتقليل من معدالت ترك املدرسة«6.  

 1963 سنة  اخلريية  اإلسالمـي  املركـز  مجعيـة  4تأسست 

 1965 وسجلت فـــي وزارة التنـميــة االجتامعية عــــــام 
نـذروا  الذيـن  األردن  أبنــــــاء  مــن  جمموعــة  بجهــود 
أنفسهـم للعمـل اخليـري كإغاثـة الفقـراء واملحتاجني ودعــم 
املعاهد  وإنشــاء  والرتبويـــــة  التعليميــــة  العمليــــة 
واملـدارس ورفد الوطن بالكفاءات املتمكنــــة فــي معظـــم 
التخصصــات ورفـــد الوطــن بالكوادر الطبية والتمريضيـة 
املتميزة، إضافـة اىل كفالـة األيتــام وكافة برامج العمل اخلريي 

عىل اختالفها وتعددها.

5 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  

https://bit.ly/2hrKTAM

https://bit.ly/2eGrP04 6 اتفاقية حقوق الطفل

https://bit.ly/2hrKTAM
https://bit.ly/2eGrP04
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الثالثة: »تكفل  الفقرة  املادة )6(،  1994 والدستور األردين  أخريًا، حتت قانون الرتبية والتعليم رقم )3( لسنة 
الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياهتا، وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص جلميع األردنيني«7. وعملت 

عىل مساءلة اجلهات الرسمية عن التزامها بتوفري التعليم املالئم لطالبات جرف الدراويش. 

اإلنجازات
العمرية   الفئة  الفتيات ضمن  التحاق  املركز اإلسالمي مكاسب كبرية يف حتقيق هدف محلتهم -  حققت مجعية 
)12 - 17سنة( يف منطقة جرف الدراويش/ احلي الغريب يف التعليم من خالل إضافة صفي السابع- الثامن يف 
بداية العام الدرايس 2017-2018. تم حتقيق النجاح الرئييس للحملة يف حشد املجتمع وإرشاك صناع القرار. 

إن الطرق التي قامت هبا اجلمعية بحشد املجتمع ضمنت فهاًم دقيًقا للمشكلة وتطوير احللول املناسبة التي يمكن 
تقديمها لصناع القرار.

التشاركية.  التعليمية يف املجتمع باستخدام أساليب البحث  املشاركة املجتمعية: أجرت اجلمعية دراسة للحالة 
يف  )انظر  املجتمع  وخارج  املحيل  املجتمع  داخل  من  أعضاء  من  مكون  بحثي  فريق  بواسطة  الدراسة  أجريت 
من  اإلنسحاب  أسباب  لتحديد  للبيانات  كمصدر  والطالبات  الطالب  من  كاًل  البحث  فريق  أرشك  البحث(. 
املدرسة واإلستامع إىل احللول املقرتحة من قبلهم. ونتيجة لذلك، قام البحث بتوثيق املشكلة بشكل رسمي والتي 
كانت مهمة يف مساءلة صانعي القرار. وقد تعززت املشاركة املجتمعية بشكل كبري عندما أنشأت اجلمعية جلنة 
العشائر واملعلمني ورئيسة منظمة جمتمع مدين  املجتمع - شيوخ  نفوذًا يف  أكثر األشخاص  تألفت من  جمتمعية 

وعضو جملس املحافظة.

من  فكان  فقط  عشريتني  عىل  حتتوي  القرية  لكون  نظرًا  الرسميني:  وغري  الرسميني  القرار  صانعي  إرشاك 
الرضوري إرشاك وجهائهم باحلملة لضامن تعاون األهايل يف عملية البحث وإرشاك بناهتن بالربنامج التدريبي 
اهليئة  باعتبارها  والتعليم،  الرتبية  وزارة  وتبني  إلتزام  تأكيد   من  اجلمعية  متكنت   باملدرسة.  التحاقهن  وإعادة 
احلكومية املسؤولة، إلجياد احلل. إن وجود عضو يف اللجنة، الذي فاز بمقعد يف جملس املحافظة لتمثيل جرف 
الدراويش، كان له أمهية خاصة يف أصدار جملس املحافظة قراًرا ببناء مدرسة اساسية يف جرف الدراويش يف العام 

.2020/2019

احلملة  دعم  يف  ساعد  املحيل  املجتمع  من  فتاتني  توظيف  إن  التعليم:  إىل  الفتيات  وصول  عىل  املبارش  التأثري 
املمكنة.  احللول  الواقع وطرح  بحقيقة  املعرفة  وزيادة  املجتمع  تأييد ودعم  وإنجاحها وذلك من خالل كسب 
نجحت اجلمعية يف أعادة التحاق الفتيات يف التعليم، حيث وفرت وسيلة نقل ل21 طالبة اللتحاقهن يف املدرسة 
وتعاونت مع مديرية التعليم إلعادة ثالث فتيات، ممن انقطعن لفرتة، إىل املدرسة. حيث قامت الفتيات الثالث 
بتقديم امتحان حتديد املستوى الذي يؤهلهن للعودة ملقاعد الدراسة بناء عىل املستوى األكاديمي وذلك حسب 

تعليامت وزارة الرتبية والتعليم. 

قصة سميحة: »يف إحدى الزيارات رافقتنا الطالبة سميحة، حيث أن الطالبة سميحة قد اهنت الصف العارش وال 
يوجد يف منطقة اجلرف صفوف ثانوية.  وحسب قانون وزارة الرتبية والتعليم اجلديد والذي تأكد تعليامته بأّنه يف 
حال توافر 10 طالب فأكثر فإّنه يتم افتتاح صف درايس، ويف حال كان عدد الطلبة أقل من ذلك يتم حتويلهم إىل 
مدارس أخرى، عىل أن يتم تأمني مواصالت. وخالل الزيارة عرضت سميحة مشكلتها عىل مدير تربية الطفيلة 
ورغبتها بإكامل دراستها الثانوية يف نفس منطقة سكنها حيث تضمن موافقة أهلها عىل عدم اإلنقطاع وقام بدوره 
بتقديم استثناء للجرف فيام خيص موضوع الصفوف الثانوية وفتح صفني )أول ثانوي وتوجيهي( يف بداية الفصل 

الدرايس االول لعام 2018/2017.« فواز املزرعاوي، مدير وحدة املشاريع التنموية.

الدروس الرئيسية 
عناصر إجراء المدافعة 8

تشكل عنارص إجراء املدافعة يف هذه احلملة حتديات ودروس مستفادة مهمة حول جتربة مجعية املركز اإلسالمي 
يف تنفيذ محلة املدافعة من أجل إحقاق حق الفتيات بالتعليم يف جرف الدراويش.

البناء التنظيمي للحملة

  USAID قامت مجعية املركز اإلسالمي ببناء تنظيميها الداخيل من خالل الربنامج التدريبي املقدم من قبل برنامج
خطوات  »اخلمس  اإلنسان  حقوق  يف  اجلديدة  التكتيكات  منهجية  باستخدام  املدين  املجتمع  مبادرات  لدعم 
إلسرتاتيجية فعالة«. تبدأ منهجية اخلمس خطوات بعمل مجاعي لتحديد بيان مشكلة واضح وحمدد. تعد هذه 
اخلطوة التأسيسية هامة ألي محلة )انظر يف البحث(.  وقد قامت اجلمعية بتحديد املشكلة كالتايل: حرمان الفتيات 

https://bit.ly/2wLSylJ 7

8يأيت حتديد عنارص إجراء املدافعة األربعة املبينة يف »حقيبة 

نامذج أردنية حلمالت مدافعة« من جتربة املدافعة التي قام هبا 
السيد فيصل أبو السندس، املدير التنفيذي السابق للجمعية 
فيصل  السيد  البحرية يف األردن. وكان  البيئة  امللكية حلامية 
ابو السندس مدربًا يف منهجية التكتيكات اجلديدة منذ عام 
 .2011 عام  منذ  املنهجية  هذه  عىل  رئيسيًا  ومدربًا   2010
وأثناء استخدم منهجية اخلمس خطوات السرتاتيجية فعالة 
للتكتيكات اجلديدة يف جهود املدافعة التي قامت هبا منظمته 
استخدام  عىل  أخرى  مدين  جمتمع  منظامت  تدريب  وأثناء 
لتقييم  املدافعة هذه  إجراء  فقد حّدد عنارص  املنهجية،  هذه 
باستخدام  املتعلقة  والعيوب  املزايا  وحتتاج  امُلحَرز.  التقّدم 
إىل  املدافعة  إجراء  عنارص  من  عنرص  كل  يف  التكنولوجيا 
فحص فيام يتعلق بمدى مالئمته للفئات املستهدفة املقصودة 

وألهداف محلة املدافعة.

https://bit.ly/2wLSylJ
https://bit.ly/2wLSylJ


صفحة 5

حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

يف منطقة جرف الدراويش/ الطفيلة من حقهم يف التعليم األسايس بسبب عدم وجود صفوف أساسية ما بعد 
املدرسة  إىل  لنقلهن  مناسبة  مواصالت  توفر  وعدم  القرية  يف  الواقعة  الغريب  احلي  مدرسة  يف  السادس  الصف 
املوجودة يف احلي الرشقي التي تتوفر فيها صفوف السابع والثامن.  كام توفر منهجية اخلمس خطوات إلسرتاتيجية 
فعالة عملية تدرجيية خطوة بخطوة لتطوير مسار إسرتاتيجي - أو رحلة التغيري. يساعد هذا املسار االسرتاتيجي 
عىل تتبع سري احلملة ومراقبة تطورها )انظر الرسم التوضيحي 1(. كام تم تدريب فريق احلملة يف اجلمعية أيضا 
عىل ممارسة الضغط واألدوات املستخدمة يف هذا السياق، واملهارات التي من شأهنا أن تفيد اجلمعية، ليس فقط 
يف حالة املدافعة عن حقوق الفتيات يف جرف الدراويش  ولكن أيضا يف أي قضية قائمة عىل احلقوق ذات أمهية 

إىل اجلمعية.

تم  حيث  بيانات.  ومدخل  وتقييم  متابعة  ومسؤول  ميداين،  ومنسق  احلملة،  مدير  من  مكون  فريق  تشكيل  تم 
املنطقة  أبناء  العمل من ضمن  فريق  مراعاة وجود أعضاء من  الفريق. وتم  أعضاء  وضع وصف وظيفي لكل 
التي تنفذ فيها احلملة وتم اختيار منسق ميداين ومدخل البيانات من نفس املنطقة من أجل تسهيل مهمة احلملة. 
بعد اكتامل تشكيل الفريق األسايس، تم تشكيل فريق دعم فني من ذوي اخلربة يف العمل التنموي يف مجعية املركز 
اإلسالمي اخلريية ملساندة فريق احلملة. واألهم كان تشكيل جلنة جمتمعية عىل معرفة باملشكلة وأبعادها وتكون 
الواجهة بالتواصل مع صناع القرار مما كان له األثر األكرب وحتويل القضية اىل قضية جمتمعية وليس فقط مبادرة 

من اجلمعية.

البحث

تم إجراء البحث امليداين للوقوف عىل األسباب التي أدت إىل املشكلة. وقد تبنت هذه الدراسة منهجية البحث 
الرسيع باملشاركة، وتشكل هلذه الغاية فريق بحث مكون من 20 عضو يمثلون املجتمع املحيل وأعضاء من خارج 
املجتمع املحيل، وقد حرص الفريق عىل ضامن مشاركة كال اجلنسني رغم صعوبة ذلك بدايًة نظرًا لطبيعة املنطقة 

املحافظة ثقافيًا.

تضمن البحث اإلستامع لصوت الطالبات حول الواقع القائم ومقرتحاهتن  للحلول، وأيضا اإلستامع للطالب 
الذكور للتعرف عىل قضاياهم اخلاصة هبذا الشأن أيضا.  حيث وفر البحث معلومات متعلقة باألسباب املختلفة 

رسم توضيحي 1: املسار االسرتاتيجي للحملة.

األھالي: الفئة المستھدفة

التعل��یم ح��ول حق��وق رف��ع وع��ي االھ��الي  :4تكتی��ك 
وض��مھم . ، ال��زواج المبك��ر، األدوار الوالدی��ةوأھمی��ة

.  عقد جلسات توعیةالى الحملھ  من خالل 

االھ�����الي تش�����كیل لجن�����ة مجتمعی����ة م�����ن  :5تكتی����ك 
.  والمؤثرین في المنطقھ كمجموعھ ضاغطھ ومؤثره

توعی��ة األھ��الي واش��راكھم ف��ي : الغای��ة م��ن التكتی��ك
.  المشروع و اشراكھم في كل خطوات المشروع

:1الھدف رقم 
ضمن الفئة العمریة التحاق الفتیات 

في منطقة جرف  )سنة12-17(
من الحي الغربي في التعلیم / الدراویش

في  الثامن - السابعخالل اضافھ صفین 
2018-2017بدایة العام الدراسي 

:نقطة البدایة

المشكلة الیوم

مجتمع أردني یتمتع بھ طلبة  
المدارس ببیئة تعلیمیة مناسبة

-12(اإلناث ضمن الفئة العمری�ة 
في جرف ال�دراویش ال ) سنة 17

یتمتع�����ون بحقھ�����م ف�����ي التعل�����یم 
الس�����ابع االلزام����ي م����ن الص����ف 

  .العاشروحتى 

مدیری��ة التربی��ة والتعل��یم ف��ي : الفئ��ة المس��تھدفة
.  محافظھ الطفیلة

توثی���ق وض���ع البیئ���ة المدرس���یة غی���ر : 1تكتی���ك 
اآلمنة وتوثی�ق ح�االت للطالب�ات غی�ر الملتحق�ات 
ف�����ي المدرس�����ة م�����ن خ�����الل البح�����ث الس�����ریع 

.  بالمشاركھ

عق��د لق��اءات واجتماع��ات م��ع مدیری��ة  :2تكتی��ك 
التربی��ة والتعل��یم  لتع��ریفھم بالمش��كلة والمطالب��ة 

بوج����ود . بزی����ادة الطاق����ة االس����تیعابیة للمدرس����ة
اللجن��ھ المجتمعی��ة وتحدی��د م��ا یمك��ن ت��وفیره م��ن 

.  قبل الوزاره

الحص����ول عل����ى الت����زام : الغای����ة م����ن التكتی����ك
المدیری��ة برف��ع الطاق��ھ االس��تعابیة للمدرس��ھ ف��ي 

.  الحي الغربي

المؤسس��ات والش��ركات : الفئ��ة المس��تھدفة
الخاصھ في محافظھ الطفیلة 

ف����ي القط����اع الخ����اص اش����راك : 3تكتی����ك 
إنش��اء الم��دارس أو ف��ي التك��الیف التش��غیلیة 
م������ن خ������الل عق������د اجتماع������ات وتحدی������د 

. مساھمتھم في بداء الصفوف الجدیده 

تعزی�������ز أدوار : الغای�������ة م�������ن التكتی�������ك
المس��ؤولیة المجتمعی��ة للش��ركات المتواج��دة 

ومساھمة الشركات ف�ي دع�م داخل المنطقة 
.  العملیة التعلیمیة في منطقة الجرف

الطالب المنفطعین عن الدراسة : الفئة المستھدفة

تقدیم خدمات دعم العملیة التعلیمة للط�الب : 6تكتیك 
م��ن الص��ف الس��ابع والث��امن لت��أھیلھم للع��وده للتعل��یم 

تش����كیل لجن����ة تطوعی����ة م����ن الرس����مي م����ن خ����الل 
، اعدد خطھ عمل، اعط�اء ال�دروس، وتقی�یم المؤھلین

.  اداء الطالب

تأھی��ل االطف��ال ض��من الط��الب : الغای��ة م��ن التكتی��ك
.  من صفوف السابع والثامن للعوده لمقاعد الدراسة



صفحة 6

»الحق في التعليم للفتيات في قرية جرف الدراويش- الطفيلة« - جمعية المركز اإلسالمي الخيرية

أخرى  مدافعة  لقضايا  نواة  املعلومات  هذة   وشكلت  املدرسية.  والبيئة  التعليم  وواقع  التعليم،  عن  لإلنقطاع 
يمكن للجمعية العمل عليها. وقد ساعدت هذه العملية يف متكني فريق البحث من آلية البحث الرسيع باملشاركة 

ومساعدة أهايل املنطقة يف التعرف عىل املشكالت اخلاصة بمنطقتهم.

الحشد

يف البداية ومن خالل مجعية املركز اإلسالمي - الطفيلة، تم دعوة عدد من أهايل اجلرف إلجتامع وذلك لعرض 
أبرز  امرأتني( من  و  11 رجل   ( 13 شخص  والتي تكونت من  املجتمعية،  اللجنة  تم تشكيل  القضية وبعدها 
مدين  جمتمع  منظمة  ورئيسة  ومعلمني  عشائر  شيوخ  ضمت  حيث  املجتمع  عىل  تأثري  لدهيم  الذين  األشخاص 

وعضو جملس املحافظة.

قام فريق احلملة واللجنة املجتمعية بالزيارات امليدانية والتواصل هاتفيًا مع أهايل الفتيات املنقطعات لفرتة عن 
الدراسة إلحلاقهن بربنامج تدريبي بديل إلكامل تعليمهن. ومتت اإلستعانة باجلمعيات املوجودة يف املنطقة حلشد 
سيدات جرف الدراويش ودعوهتن إىل تدريب تضمن الرعاية الوالدية / احلق يف التعليم / الزواج املبكر. كان 
من الرضوري الوصول لسيدات القرية من أجل زيادة معلوماهتن يف املواضيع املذكورة سابقّا وجذب اهتاممهن 

ألمهية التعليم من أجل دعم قرار االرسة يف إكامل بناهتن لتعليمهن وعدم اإلنقطاع عنه.

إشراك صناع القرار

قامت مجعية املركزاإلسالمي بعقد اجتامعات دورية مع مديرية الرتبية والتعليم كوهنا اجلهة الرئيسية املسؤولة عن 
العملية التعليمية يف القرية ومن واجبها توفري احللول لضامن توفري التعليم للطالب/الطالبات يف منطقة جرف 
الدراويش. ورغم اعرتاف املديرية هبذا الدور إال أن عدم توفر املوارد لبناء غرف صفية وكون املبنى مستأجر، 
استُخدم كسبب وحجة لعدم االستجابة املبارشة هلذه املطالب. كام أفادت مديرية الرتبية أهنا عىل استعداد لتوفري 
املعلمني/ات يف حالة توفر دعم لبناء غرف صفية جديدة أو كرافانات. دفع هذا اجلمعية للتواصل مع القطاع 
اخلاص للحصول عىل دعم بتوفري املوارد. وحلني توفري هذه الصفوف قامت اجلمعية بتوفري وسيلة نقل ولو مؤقتة 

إلحلاق الفتيات باملدرسة.

لقد كان لتشكيل اللجنة املجتمعية األثر األكرب بالتواصل مع جملس بلدية املحافظة والضغط عىل جملس املحافظة 
إلصدار قرار بالتنسيب لبناء مدرسة عىل موازنة املحافظة لعام 2020/2019.

من املهم أن تعي اجلمعية دورها، كمنظمة جمتمع مدين، ودور اجلهة املسؤولة - مديرية الرتبية - عن كفالة هذا 
احلق بالتعليم، حيث يمكنها املساندة باجياد البدائل وتوفري احللول التدرجيية، ولكن مع اإلبقاء يف عني اإلعتبار ان 
ال تتخىل اجلهة املسوؤلة عن هذة املسؤولية. وعىل الرغم من أن هنالك إنجازات مهمة قد حتققت خالل احلملة، 

إال أنه من الرضوري استمرار جهود املدافعة استنادًا إىل القانون وحقوق اإلنسان.

أثر المدافعة على المنظمة
أكد فريق اجلمعية عىل أمهية إرشاك أصحاب العالقة واملتأثرين باملشكلة  للحوار مع صناع القرار حيث يكون 
النتائج. لربام أهم أثر هلذه احلملة عىل مجعية املركز اإلسالمي هو  هلذه املشاركة أثر يف حتقيق األهداف وإحراز 
التغري يف النهج  اخلريي / الرعائي املتبع من قبل ااجلمعية إىل النهج املبني عىل حقوق اإلنسان. حيث رصح مدير 
وحدة الربامج بأن منحة املدافعة فتحت أمامهم األفق للنظر بشكل خمتلف للقضايا املجتمعية وتبني النهج املبني 

عىل احلقوق التي من شأهنا تسهيل تصميم املبادرات املستقبلية وبالتايل حتقيق أهداف املنظمة.


