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  بالتعاون بین المجلس العربي للطفولة والتنمیة والیونیسف

  إطالق دراسة دعم المشاركة المجتمعیة في التعلیم في مصر

  

  المجتمع المدني لیس شریكا فقط إنما مسئوال ومراقبا في التنمیة : أمین عام المجلس العربي للطفولة والتنمیة

  أحد الوسائل لتحقیق العدالة االجتماعیةالتعلیم : مدیرة قسم التعلیم في الیونیسف

  نحتاج قانون جمعیات یؤكد أنه شریك في التنمیة: رئیس االتحاد العام للجمعیات

  

المجلس العربي للطفولة والتنمیة بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة  أطلق: المجلس العربي للطفولة والتنمیة والیونیسف

مكانات او حول  یةالعلم دراسةال) یونیسف مصر(للطفولة  منظمات المجتمع المدني لدعم المشاركة المجتمعیة في قع وإ

  .بمقره بمدینة نصر بالقاهرة ،٢٠١٣إبریل  ٢٨تعلیم األطفال في مصر، وذلك یوم األحد الموافق 

میة بكلمة افتتح الندوة اإلعالمیة إلطالق تلك الدراسة الدكتور حسن البیالوي أمین عام المجلس العربي للطفولة والتن

أوضح خاللها إنه اذا كنا نتحدث الیوم عن المشاركة المجتمعیة للمجتمع المدني فان العالم المتقدم یخطو خطوات أبعد 

من كونه مجرد شریكا إلى أن یصبح جزء من المسئولیة والرقابة، فحركة تطور المجتمع المدني تتجه اآلن نحو أن یكون 

وله الدور في  - إلى جانب السلطات التقلیدیة الثالث واإلعالم -  طات الدولةالمجتمع المدني سلطة خامسة ضمن سل

وأضاف بأن قضیة التعلیم والمجتمع المدني . الذي یدفعنا إلى ضرورة تمكینه من القیام بهذا الدور األمر ،تحمل المسئولیة

، ویعول على المجتمع من األسباب بتعد من القضایا الهامة خاصة في تعلیم الفقراء الذین حرموا من التعلیم ألى سب

وفق احصاءات الیونسكو للعام خارج التعلیم المدني تعلیم أبناء الفقراء الذین یقدر عددهم بحوالي ملیون ونصف طفل 

، كما وأنه یمكن أن یساهم في تعلیم األطفال في مرحلة الروضة حیث تشیر أرقام الیونسكو بأن نسبة االلتحاق ٢٠١٠
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سنوات قبل  ٥ – ٤من األطفال من سن % ٦٥ یوازيفي حین أن الهدف هو الحاق ما % ٢٥ال تتجاوز بریاض األطفال 

إلى النماذج الناجحة التي قدمها المجتمع المدني في مجال تعلیم األطفال في صعید  ونوه في نهایة كلمته. ٢٠١٥العام 

جنبا إلى جنب مع الحكومات من أجل تمیة عمل لیالمدني ، داعیا إلى إتاحة الفرصة للمجتمع مصر مثل مدارس المجتمع

  .المواطن المصري

كما تحدثت الدكتورة إیناس حجازي مدیرة قسم التعلیم بیونیسیف مصر مؤكدة بأن التعلیم هو أحد الوسائل الهامة لتحقیق 

لمدني لما یملكه من قدره العدالة االجتماعیة، ولتوفیر التعلیم فإن ذلك یستلزم مشاركة كل القطاعات بما في ذلك المجتمع ا

على الوصول للفئات واألماكن األكثر احتیاجا، وأكدت بأن هذا هو ما دفع الیونیسیف أن یستهدف نموذج مشاركة 

كما أضافت . المجتمع المدني في التعلیم وتقدیم الدعم الفني له، ونجحت تلك الشراكة من خالل مدارس الفصل الواحد

تأتي في نفس  بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمیة إطالقها الیومالتي نحن بصدد ى أن هذه الدراسة سیادتها إل

تحلیل الوضع الراهن لمنظمات المجتمع المدني واحتیاجاتها من أجل التطویر وضمان جودة الخدمة االتجاه من خالل 

لشراكة فعالة بین الحكومة والمجتمع المدني  التعلیمیة التي یمكن أن تقدمها، حیث أبرزت الدراسة بأن هناك احتیاج حقیقي

  .والشركاء في مجال التعلیم حتى یحصل كل طفل على حقه في التعلیم

جود أكثر من أما الدكتور حاتم خاطر رئیس االتحاد العام للجمعیات والمؤسسات األهلیة بمصر فقد أشار إلى أنه رغم و 

مقترح لقانون الجمعیات االهلیة إال إننا ال زلنا نحتاج إلى قانون یحمل فلسفة تجعل من المجتمع المدني شریكا أصیال في 

التنمیة، فالمجتمع المدني هو صمام األمان داخل الدولة من سیطرة أى فصیل أو تیار، كما وأن مقیاس التحضر یعتمد 

كما ذكر سیادته بأن المجتمع المدني یحتاج . ن في بنائه وهذا ما یقوم به المجتمع المدنيعلى مقدار مساهمة أبناء الوط

إلى أطر منظمة ومنهج علمي مقنن باعتبار انه قائم على التبرع والتطوع ویستهدف التنمیة والتكافل وینقصه اإلدارة 

في مصر قد فقد أهدافه ونحن نحتاج اآلن إلى  وحول التعلیم وأهمیته قال بأن التعلیم. المحترفة والحوكمة أو المساءلة

  .إعادة بنائه استهدافا لمواطن صالح ومنتج ومنافس عالمیا

وتال ذلك كلمة السید حسن رجب مدیر مدیریة الشئون االجتماعیة بوزارة التأمینات والشئون االجتماعیة، موضحا  دور 

وأن الوزارة تتعاون مع كافة الوزارات والقطاعات وتعتبر المجتمع الوزارة في تحقیق التنمیة لكل الفئات بما في ذلك الطفل، 

  .المدني شریكا أساسیا لها في تحقیق التنمیة

كما قام المهندس محمد رضا فوزي مدیر إدارة البحوث وتنمیة المعرفة بالمجلس العربي للطفولة والتنمیة  ومدیر المشروع 

واستكمل الدكتور عبد الرزاق محمود االستاذ بتربیة جامعة اسیوط ادها، راسة وما تم من خطوات إلعدبتقدیم نبذة عن الد
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أهداف الدراسة وحجم العینة وما اتخذ من منهجیة وما تم التوصل إلیه من نتائج  العرض بطرحونائب رئیس فریق البحث 

  .ستراتیجیة لتطویر أداء تلك المنظمات وتجوید خدماتهااالتدخالت الومقترح 

وقـدرتها علـى  التعلـیممنظمات المجتمع المدني العاملة فـي مجـال  واقعلتعرف على من هذه الدراسة هو ا یذكر بأن الهدف

وبناء معاییر جودة لمنظمات المجتمع المدني لتقییم قدرتها على القیام  ،ریاض األطفال والتعلیم المجتمعيإدارة مشروعات 

ل والمـــدارس المجتمعیـــة للطفـــل المصـــري، ووضـــع خطـــة تنفیذیـــة األطفـــاالخدمـــة والمتابعـــة والتقـــویم لریـــاض بأعبـــاء تـــوفیر 

دء أاســتراتیجیة لتطــویر  بمقتــرحوقــد خرجــت الدراســة . للمشــاركة المجتمعیــة فــي التعلــیم للتــدخالت اإلســتراتیجیة المســتقبلیة

متســـارعة، ومواجهــة متطلباتــه المعطیــات العصــر الحـــدیث  منظمــات المجتمــع المــدني العاملـــة فــي التعلــیم بمــا یتوافـــق مــع

  .سترشادیة لجودة منظمات المجتمع المدني العاملة بالتعلیماالمعاییر وحزمة من ال

الـدكتور الدكتورة غادة غالم مدیر مكتب الیونسكو بالقاهرة باإلنابـة، و م هذه الندوة مجموعة من الخبراء منهحضر فعالیات 

ــد  ــل صــــموئیل خبیــــر حــــوار الحضــــارات، والــــدكتور أحمــ والــــدكتورة إقبــــال م االجتمــــاع بجامعــــة القــــاهرة، أســــتاذ علــــ زایــــدنبیــ

واألسـتاذ هـاني هـالل أمـین عـام ائـتالف حقـوق السمالوطي عمید معهد الخدمة اإلجتماعیة ورئیس جمعیة حواء المسـتقبل، 

ــیم، واألســتاذ فتحــي فرغلــي نائــب رئــیس المنظمــة الكشــفیة الطفــل المصــري،  والــدكتور عمــاد ثــروت الخبیــر فــي مجــال التعل

وعـــدد مــن ممثلــي المجتمــع المـــدني  ، ووكــالء وزارات الشــئون االجتماعیـــة بمحافظــات أســیوط وســوهاج وقنــایــة ســابقاالعرب

  .والباحثین واإلعالم

  

  ٢٩/٤/٢٠١٣: القاهرة في
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