
 

 خالل مبادرتيا التعميمية  من

 باكستانب نساء المهمشاتتمكين ال"روتا" تساهم في 

مؤسسة أيادي الخير نحو التي دشنتيا المبادرة التعميمية  ساعدت: 6132أغسطس  13الدوحة، قطر، 
في ومبادرة محور التنمية والتمكين "آيديا"  ،باكستانفي بالتعاون مع ىيئة "كير" الدولية  ،آسيا "روتا"
 ،األساسي والثانوي إكمال تعميمينمن الميمشات في باكستان نساء فتيات والالتمكين  عمىباكستان، 

 .الميني، والمساىمة بدور فاعل في مجتمعاتين المحمية وشق طريقين

الحقوق  منكونو  رغمالتعميم، من  الحرمانباكستان  فيعدد كبير من األطفال، وتحديدًا الفتيات،  يعانيو 
العديد من  تساىمميثاق األمم المتحدة لحقوق الطفل لكافة األطفال حول العالم. و  اكفمياألساسية التي 

 عدوب  والتطرف، والنزاعات المسمحة،  ،المقيدة والتقاليد االجتماعية العاداتالعوامل في ىذا الواقع، مثل 
 . المؤسسات التعميمية مقار عن المسافة

 النسبة التسجيل في المرحمة االبتدائية لمبنات  أن إلى"تقرير المساواة بين الجنسين في باكستان"  ويشير
المدارس برغم االرتفاع الممحوظ في نسبة التسجيل  ،% لمبنين13مقابل  %26 حيث بمغتمنخفضة  تزال

 تزال ال ،امؤخرً  اإلناث تعميم معدالت تحسن ورغم. 6111االبتدائية لكل من البنات والبنين منذ عام 
 .الجنسين بين التعميم في واسعة فجوة ىناك

إال أن عدد المعممات أقل  ،اتمعمم وجود عدم حال في المدرسة إلى الذىاب من الفتيات ت منع ما وعادة
ضافةفي المناطق الريفية.  خاصةمن المعممين،  بين  العملالتغّيب عن معدل  يزدادإلى ذلك،  وا 

 المعممات مقارنة بالمعممين في باكستان.

 عمى مطالباتل تدريسال حصر إلى ي المدارس الحكوميةف الطالب بين الفصل نظام يؤدي، المجملفي و 
بشكل  البناتإلى انحسار فرص التعميم عن  نسبة التغيب في صفوف المعممات ارتفاع يؤديو  معممات،ال

 وقد التعميم االبتدائي. فييفضي بدوره إلى تعميق اليوة الفاصمة بين الجنسين وىو ما ن البنين، عأكبر 
المعممات  تتمقىالمعممين، كما  بين% 13%، مقابل 62الت بمغت نسبة معممات المرحمة االبتدائية المؤى  



 

الوكالة األمريكية  حصائياتإل افقً و  وذلك ،% من المعممين11رواتب أقل بنسبة في المدارس الخاصة 
 دون طموح الفتيات في تحصيل العمم. حل تإال أن أيًا من ىذه العوائق لم  ،لمتنمية الدولية

 خالل شيرىذه المبادرة د شنت  كانت "روتا"، عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، قدو 
الفتيات عمى برامج لتوفير الحمول والوسائل المطموبة لتمكين المبادرة تشتمل حيث ، 6132 من عام يناير
  .من مواصمة دراساتين الثانوية والجامعية يواجين عوائق اجتماعية تحول دون إتمام تعميمين الالئي

مع انطالق المبادرة التعميمية، دشنت "آيديا" برنامج التعمم السريع لمتعميم المتوسط في مدرسة البنات و 
ومن خالل  البرنامج.لالنضمام إلى الحكومية بمنطقة ناغوىا، وشرعت في توظيف المعممات  االبتدائية

مرافق تعميمية  في توفير ،"آيديا"مبادرة "كير" و ، بالتعاون مع ىيئة "روتا"ت مؤسسة ساعدالبرنامج، ىذا 
تاحة وتدريبية أفضل، و  في  الفتياتن يتمك ، إلى جانبالفرصة لالستفادة من الدعم والخدمات المعموماتيةا 

 تعترضوالتغمب عمى العوائق العديدة التي  ،يناتأدوار قيادية في مجتمعالقيام بتمك المنطقة النائية من 
 .النجاحلتحقيق  مساعيين

 واحدةوالمنحدرة من عائمة فقيرة في ضاحية سوات،  ،ثمانية وعشرين عاماً  من العمر البالغة ،عتبر سيماوت  
قصور الموارد و  من دور المرأة ةقف التقميدياالمو  بسبب التعميميةأحالمين  جيضتأ  من الفتيات المواتي 

 المالية.

تاح ليا فرصة قبل أن ت   لفتيات في وادي سوات بباكستان،ا تعميممعممة متطوعة لكقد عممت  سيماوكانت 
يا أماممتاحة المكانيات اإلكن تلم  ،مشوارىا كمعممةىذه الفتاة عندما بدأت و . لمراحل أعمى إكمال تعميميا

نيا من تأمين يمكّ بما  العممتحصيل ل السعي من يمنعيا لم ذلكولكن  تتعدى مستوى التعميم االبتدائي.
 ،تدني األجر الذي يحصل عميو والدىا من عمموولعائمتيا، خاصة في ظل ظروف  يامستقبل أفضل ل
عاقة أخييا،  عائمتيا. نع ءتخفيف العب في لممساعدةإلى الكفاح وىو ما دفعيا  وا 

وقد ساىمت  أكثر من أي وقت مضى. ليالحاالت عديدة تتطمب إيجاد حمول  نموذجاً  سيما وت عتبر
شغل منصب معممة رئيسية لمبرنامج، ومن ثم من  سيماالمبادرة التعميمية التي أطمقتيا "روتا" في تمكين 



 

مع غيرىا من المعممات حديثات التوظيف، وذلك في سبيل  ايومً  31 مدتيادورة تدريبية المشاركة في 
 التعميمية.ين تطوير قدرات

دتيما عمساعمى باكستان وشريكيا المحمي "آيديا" في "كير"  ييئةممتنة جدًا ل أنا: "سيما تقول ذلك وعن
حالت دون التي عوائق الصعوبات و معديد من الفي تحقيق أحالمي واإليمان بقدراتي. ورغم مواجيتي للي 

 ".باألمل في الوصول إلى أىدافي اكنت متمسكة دائمً ، فقد ي الجامعيإكمالي لتعميم

. وأتشرف لتحقيق أحالمنا وطموحاتنا طالباتيلو الفرصة لي  إتاحةمينتي كمعممة في  ساىمتتضيف: "و 
 أحالمين".الكثير من الصعوبات في طريق تحقيق واجين يالالتي  الفتياتإليام ىؤالء المشاركة في ب

بو  يحتذت اوتقدم نموذجً  ،مجتمعيا فيمساىمتيا القيمة  خالل منثمار نجاحيا  تجني سيما واليوم،
 المتمثل فيكانت يومًا تقف عمى حافة اليأس من تحقيق حمميا  بينماف ،لفتيات والشابات في قريتياا

 لتحقيقعمى الكفاح  تشجعينو شعمة من األمل لمشابات في قريتيا،  تضيءىي اليوم  ىاتحصيل العمم، 
 ين.اتطموح

 

  - انتهى -
 

 نبذة عن روتا

مبر تتميز مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا( بأنيا منظمة غير ربحية دشنتيا سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خميفة آل ثاني في شير ديس
لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، فإنيا تمتزم بتوفير التعميم عمى مستوى بمدينة الدوحة، قطر. ونظرًا لعمل "روتا" تحت رعاية مؤسسة قطر  6112

المناطق عال بمرحمتيو االبتدائية والثانوية، وتشجيع إرساء العالقات بين المجتمعات، وخمق بيئة تعميمية آمنة والعمل عمى استمرار التعميم في 
وتا" إلى تأمين حصول الشباب والصغار عمى التعميم الذي يحتاجونو ليتمكنوا من إدراك المنكوبة في أنحاء آسيا وفي جميع أنحاء العالم. وتسعى "ر 

 إمكاناتيم ويساىموا في تطوير مجتمعاتيم.

   www.reachouttoasia.orgلمزيد من المعمومات حول مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا ي رجى زيارة:

http://www.reachouttoasia.org/


 
  إلطالق قدرات اإلنسان –قطر  مؤسسة

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى 
  اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو.

الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا  بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد 3112سنة  تأّسست مؤسسة قطر
  بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

ميم يجذب ويستقطب تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتع
االبتكار أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاد مبنّي عمى المعرفة. كما تدعم 

جتمع متطور وتعزيز الحياة والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء م
 .الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

 http://www.qf.org.qaلمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

 
 

http://www.qf.org.qa/

