
 
 

 

                         

 :/العودة إلى المدرسةحملة تقرير عن أنشطة 

 
 

 :/حملة العودة إلى المدرسة:/ إسم البرنامج

 
 الهدف العام للحملة :/

 هم (ربين إلى مدارسسإعادة الطالب المت )            
 
 مقدمة :/

 : تعريف الطفل -
 -حقوق الطفل :تعريف الطفل في االتفاقية الدولية ل - 1-1

جاء تعريف الطفل في المادة األولى من االتفاقيةة الدوليةة لحقةوق الطفةل  كنة   ةل 
إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سةن الردةد قبةل  لةو  موجةا القةانون المنطبة  

وهذا يعني أن  منذ والدة اإلنسان إلى قبل بلوغ الثامنة عشرة من العمةر يعتبةر الفةال   علي ،
ن مةةا جةةاء فةةي المةةادة مةةن عبةةارة سمةةا لةةم يبلةةغ سةةن الردةةد قبةةل  لةةو  موجةةا القةةانون ،ولكةة

المنطب  علي س جعلت من االتفاقية ترك الحرية للدول األعضاء فيها في تحديد سةن الطفةل 
وحتى ال يكون سن الطفل عائقا  أمام توقيع   حسا تقاليدها وأعرافها وثقافتها االجتماعية،

سأهمية  فاقية  وهذا ما يتواف  مع ما جاء في ديباجة االتفاقية منوتصدي  الدول على االت
 .عا وقيم  الثقافية لحماية الطفلساألخذ  االعتبار تقاليد  ل د

 
 
 
 

 الجمهورية اليمنية                   
 وزارة الشئون االجتماعية والعمل        

 رعاية األطفالمنظمة  حماية و         

 

Republic of Yemen                           

     Ministry of Social Affairs & Labor   

Protection & Care Organization  
 



 

 

      (cpco )  حملة العودة إلى المدرسة 
 : التنسي  مع مكتا التربية والتعليم /عدن         

 التدشين للحملة :/أوال  : 

 
 م (2016/ 9/ 20شيخ هاني اليزيدي مدير عام مديرية البريقة في )دشن الحملة ال

 

 ثانيا  :
 الرصد :    

 الرصد لألطفال المتسربين ة 1
 ـ األطفال الفقراء الغير قدرين على مواصلة التعليم 2
 ـ األطفال النازحين 3
نقاط  ـ إضافة إلى رصد سابق لألطفال المعرضين للخطر وهم ) أطفال مجندين ، أطفال في4

أمنيـــة ، أطفـــال مســـلجين مـــم الجماعـــاا ومـــم لـــيو  المنـــاطق المختلفـــة  ، أطفـــال م ـــر ين ، 
 أطفال متسولين ، وباعه  متجولين (

 

 ثانيا  : 
 الندوات والمحاضرات واللقاءات التربوية:        

 

 محاور النقاش : 
 ة حقوق الطفل وإلزامية التعليم .1
 درسةة تفعيل العالقة بين األسرة والم2
 ة أسباب التسرب والشراكة المجتمعية .3
 ة تفعيل دور مجالس اآل اء والمجالس الطالبية .4
 ة المناصرة من أجل التعليم .5
 ة  وضع خطة عمل مشتر ة لكل مديرية وف  خصوصيتها والمشاكل الخاصة بها .6

 



 

 :/ المناطق المستهدفة
 :  إلى الميداني النزول

 . عثمان الشيخ مديريةـ1
  المنصورة ديريةم ـ2
 البريقة مديرية ـ3
  مكسر خور مديرية ـ4
 .  المعال مديرية ـ5
 سعد دار مديرية ـ6
  التواهي مديرية ـ7
  صيرة مديرية إلى الميداني النزول ـ8
 

 الفتات المستهدفة :/
 ـ مجالس اآلباء 1

 + طالب وطالبات نشطاء ـ المجالس الطالبية 2

 .)آباء وأمهات (ـ أولياء أمور 3

 ـ مدراء ، وكالء ، أخصائيين اجتماعيين ، معلمين .4

 ـ  كادر إدارات التربية في المديريات .5

 ـ  المجالس المحلية .6

 ـ مؤسسات مجتمع مدني ، 7

 
 : فترة النزول

   

 (. م2016أكتوبر  23ــ  9)
 

 :/  والنقاش الندوة أدار
  ( األطفال ورعاية حماية منظمة رئيس)  علي سعيد لوله/ أ ـ1

 المحاضرون :
 (المنظمة في التربوي القسم رئيس) عمر حامد مشهور/ أ ـ1
 ( المنظمة في البرامج قسم مسئولة) علي قاسم وحدة/ د 2

 
 

 الطالب منها يعاني التي المشاكل مختلف بطرح الندوة موضوع الحاضرون غنىأ وقد
 :/ مفصلة في اآلتي  الدراسي التسرب مسببات من وتعتبر

 .  باألسرة لقةمتع ـ أسباب1
 .  بالمدرسة متعلقة أسبابـ 2
 التربية . بإدارات متعلقة أسبابـ 3

 .  المحلي بالمجتمع متعلقة أسباب ـ4
 ـ أسباب متعلقة بالدولة .5

 
 
 
 



 أوالً :
 األسباب المتعلقة باألسرة :

، االنفصال  األسري التفكك، العنف األسري ، المدرسة في األبناء متابعة عدم، اإلهمال) 

 غياب،   البطالة،  الفقربين األبناء ، المعاملة في التمييز،  المسكن ضيق،  اليتم، الطالق
  الحسنة القدوة غياب، اآلباء بين المتواصل الشجار،  السكن ضيق،   وانشغالهم األم أو األب

 (.  المبكر الزواج، 
 
 

 ثانياً :

 :  بالمدرسة متعلقة أسباب
 المعلم .ـ 1

 رسية .ـ  اإلدارات المد2
 ـ  األخصائي االجتماعي .3
 <الكثافة الطالبية  4
 ـ  المنهاج الدراسي .5
  . ـ  العنف المدرسي 5

 
 
 بالمعلم: متعلقة / أسبابأ

    

  يفتقر إلى :/ مؤهل المعلم غير ـ1

 *الجانب التربوي. 

 التدريس. *لطرق

 

 للطالب : معنف المعلم ـ2

 الدرجات وبعدم شرح الدروس (. بسحب الفصل. ،عقاب من ، ضرب.، طرد  وشتم )سب 

 

 : والطالب المعلم بين للعالقة الفاصلة الحدود إلغاء ـ3

 .( الطلبة من الشمة ، الغرض  السيجارة ، التمبل مع الطالب  ، شرب القات مضغ (

 

 المدارس :  في بعض  السيئة للعادات ترويج  ـ  4

 

 ،المخدرات  .األلفاظ السيئة.  القاعدة أعالم المتطرفة ، بيع األفكار انتشار )

 

 : المعلم في الحسنة القدوة غياب ـ5

 

 : المعلم ضمير غياب ـ7

  الطالب بين المعاملة في *التمييز

  واالمتحانات االختبار أسئلة وضع للتالميذ والطالب عند الفردية الفروق مراعاة *عدم

  أسرته إلعالة للعمل المضطر الطالب ظروف مراعاة * عدم

 الغش. ظاهرة نتشارا *

 * الغياب الدائم والمتكرر .

 *المغادرة بعد الحصة الثانية .

 *اإللتحاق بأعمال أخرى .

 

 



  : الخصوصي المعلم ـ8

  فقط عنده الخصوصية الدروس يدرسون بالطالب الذين *يهتم 

 * أداء المعلم في المدرسة العامة غير األداء في المدرسة الخصوصي

 

 : العام المعلم ـ9

 *إذا كره الطالب المعلم ألي سبب من األسباب اآلنفة الذكر سوف يكره كل المواد .

 :المعلم الغائبـ 10

 الجئ سياسي ، أو مهاجر . *مسافر.

 *يعمل في مدرسة خاصة.

 *لديه عمل خاص 

 

  المعلم البديلـ 11

 .*غير مؤهل تربوياً 

 .*غير متخصص في المادة 

 

 

  الصف يالتربوي لمرب الدور ـ غياب12

 

  الدراسية الشعب رؤساء دور ـ غياب13

 

 الكثافة : مشكلةب ـ 
 

 .المنهاج كثافة*

 .اليومية *كثافة الواجبات
 *الكثافة الطالبية في الفصول.

 االمتحان أسئلة كثافة وصعوبة *
 

 

 :/  المدرسة في اإلجتماعي باإلخصائي متعلقة ـ أسبابج 
 
  المدارس أغلب في متخصص غير ـ1
 . االجتماعي اإلشراف في المتخصصين غير السن كبار وضع ـ2
 تخصصه غير لمواد كامل ونصاب دراسية مواد ويحمل مفرغ غير المتخصص ـ3
 ، غرفة) له العمل مستلزمات توفير وعدم األخصائي لعمل المدرسية اإلدارة إحباط ـ 4

 ( ملفات ، سجالت
  الطالب مشاكل متابعة عدم ـ5
  لألسر زيارته عدم ـ6
  والمدرسة األسرة بين العالقة تفعيل عدم ـ7
  للطالب الفردية بالمشاكل االهتمام عدم ـ8
 
 

 
 



 :  أسباب متعلقة باإلدارة المدرسيةد/ 
 .  بالطالب المعلم بعالقة االهتمام عدم ـ1
 .  المدرسي الكتاب ال توفر  ـ2
 .  الحرب بعد الصعبة الناس ظروف مع المدرسي بالزي الطالبات إلزام ـ3
 .  والمدرسة األسرة بين العالقة ضعف ـ4
 .  والمدرس اإلدارة بين العالقة فقدان ـ5
 .المواد لبعض المعلمين نقص ـ6
 .والتعليم التربية إدارة مع صعوبات ـ7
 على قادرة غير األغلبية أسر إن مع وأدوات ودفاتر كتب وبشراء بالرسوم الطالب إلزام ـ 8

 .  الشراء
 .  المدرسة وإدارة المسئولية تحمل على قادرين وغير السن كبار المدراء بعض ـ9

 ،الكهرباء )التربية، المعنية الجهات مع المدرسة أمور متابعة في والتقصير اإلهمال ـ10
 . (  المحلية السلطة ، المياه
 ومضرة مخدرة مواد من فيها يباع وما المقاصف أصحاب البعض من   عن التقاضيـ 11

 .  باألطفال
  . وحماماتها ومقاصفها المدرسة بنظافة الهتماما عدم-12
 .  الغائب المعلم محاسبة عدم-13
 .  المتخصص غير البديل إيجاد في التساهل-14
 الدوام بساعات . إنهاء قبل للمدرسة الطالب مغادرة -15
 ـ بعض اإلدارات قمعية معنفة للطالب والتالميذ . 16

 
 

  المحلي بالمجتمع متعلقة أسبابهـ ـ 
 .  اآلباء مجالس تفعيل عدم ـ 1
 . اآلباء لمجالس األداء وطرق بمهام الوعي مستوى ـ تدني2
 .  المدارس لمدراء المجالس بعض مساندةـ 3
 .  والطالب بالمدارس المحلية السلطة اهتمام ـ عدم 4
  (مالي )وأنا ثقافة ـ انتشار5
  المدرسة من خروجهن أثناء بالطالبات ـ التحرش6
  ـ التهديد7
  الرصاص إطالقـ 8
 :  المجتمع في السلبية الظواهر بمحاربة الوعي قلةـ 9
 االشتباكات في األطفال إشراك،  المسلحة الجماعات انتشار،  األطفال عمالة ظاهرة انتشار) 

، زواج القاصرات ، هروب الطالب اليومي من المدرسة ، تعاطي المخدرات ، إنتشار 
 األفكار المتطرفة ، التسول (

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :   التربية بإدارات متعلقة و ـ أسباب
 
  المدرسية االجتماعية الخدمة لعمل االجتماعيين األخصائيين تفريغ عدم ـ1
  المدرسية االجتماعية الخدمة عمل في متخصصين غير معلمين تعيين ـ2
  المواد لمختلف المدرسي الكتاب توفير ـ عدم3
  المعلمين نقص -4
  لمالمع غياب متابعة عدم -5
 (بالكيف وليس )بالكم بالخطة للمعلم التربوي التوجيه إلزام -6
  المدرسية األنشطة غياب -7
 ( الحرفية الميول ذوي بالطالب الخاصالتقني ) الجانب غيابـ  8
 
 

 :  بالدولة متعلقة أسبابز ـ 
 
  الفقرـ 1
  البطالة-2
  المدارس في للكهرباء المتواصل االنقطاع-3
 .المدارس في المياه انقطاع-4
 في وأمام المدارس . المجاري طفح-5
  الرواتب تأخير-6
  الشباب إهمال-7
 األطفال تجند -8
  للخطر يعرضهم مما األمنية النقاط في للعمل األطفال إشراك-9

 ،المخدرات ،األطفال المبكر، عمالة )الزواج المجتمع في السلبية الظواهر متابعة عدم-10
 فيوالمشايخ  المتطرفة الجماعات مع األطفال إشراكالسالح ، حمل  ،المتطرفة األفكار

 حزمة ناسفة .(أ ،بشرية دروع المسلحة النزاعات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

              
          

 
 

                         
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 األسرة 

الطالب من املدارس  تسرب أين تكمن أسباب

 ؟؟؟؟

  المدرسة 

 المعلم  إلدارات المدرسيةا األخصائي األجتماعي 

  اإلساءة  اإلهمال   التمييز في المعاملة    العنف

 الدولة            مجلس اآلباء  المجتمع المحلي 



 القانون العام للتربية والتعليم مقتطفات من مواد

 

 م :1992( لعام 45رقم )

 

. 

 الباب الثاني

 األسس والمبادئ العامة واألهداف

 

التعل  يم مهن  ة ورس  الة ع والمعل  م حج  ر الزاوي  ة ف  ي  ص  الح ـ   1
وتطوير التعليم ع ويعمل النظ ام الترب وو والتعليم ي عل ى ت كي د 

 الرابطة العضوية بين النظرية والتطبيق ع ويعتبر التعليم 

م المس تمر ع وتكنولوجي ا المعلوم ات والتثقي ف ال تاتي أداة لل تعل
 مدخالً أساسياً لتحقيق األهداف التربوية والعلمية .

 . فقرة ك ( 3) مادة 

اعتبار التعرف على حاجات المتعلمين و شباعها واكتش اف ـ 2 
مي   ولهم وق   دراتهم ورعايته   ا وتوجيهه   ا ع   امالً أساس   ياً ف   ي 

 فقرة ل ( 3تحسين عملية التعليم والتعلم .)مادة 

ـ  النظ  ام الترب  وو والتعليم  ي نظ  ام متكام  ل ومت  وازن يلب  ي  3
احتياجات المجتم ع وخط ط التنمي ة م ن الق وش البش رية و ث را  
المعلومات والقدرات التهنية والنفس ية للدارس ين ع بم ا يمك نهم 
م   ن مواجه   ة الحي   اة ب   وعي واس   تنارة .. األم   ر ال   تو يتطل   ب 

التعليمية ع وتنوي ع  التخطيط العلمي المستمر في جميع المراحل
المؤسسات التعليمية المتخصص ة الق ادرة عل ى مواكب ة التط ور 
المستمر بما يتفق ومتطلب ات العص ر ثقافي اً وتكنولوجي اً ع وبم ا 

 فقرة ن ( 3ينسجم مع التاتية الثقافية للمجتمع .) مادة 

 

 

يخض  ع النظ  ام الترب  وو والتعليم  ي ف  ي الجمهوري  ة ألحك  ام ه  تا  ـ 4
وتتحم  ل وزارة التربي  ة والتعل  يم مس  ؤولية المراح  ل الق  انون ع 

دون التعل   يم الع   الي بم   ا ف   ي تل   ك التعل   يم التقن   ي بع   د التعل   يم 
األساس  ي ع كم  ا تتحم  ل وزارة التعل  يم الع  الي والبح    العلم  ي 
مسؤولية التعليم التقني العالي والبح  العلمي ع وتتحمل وزارة 

 (4لمهني .) مادة العمل والتدريب المهني مسؤولية التدريب ا

اعتبار التعليم  لى جانب كونه استثماراً بشرياً تنموي اً بعي د الم دش  –5
 : أ (6مادة ) فهو حق .

التعل  يم مج  اني ف  ي ك  ل مراحل  ه تكفل  ه الدول  ة وتحق  ق الدول  ة ه  تا  ـ  6
 .(8مادة )المبدأ تدريجياً وفق خطة يقرها مجلس الوزرا  



 

الجتماعي ة وتك افؤ الف ري ف ي تعمل الدول ة عل ى تحقي ق العدال ة اـ 7 
التعل  يم ومراع  اة الظ  روف االجتماعي  ة واالقتص  ادية الت  ي تق  ف 
عائقاً أمام بع   األس ر لالس تفادة م ن ح ق أبن ائهم ف ي التعل يم 

 ( :9مادة )

م ادة  تعتني الدولة بالرعاية الصحية المدرسية في مختلف المراحلـ 8
(10). 

ع التالمي ت ف ي الجمهوري ة التعل يم األساس ي تعل يم ع ام موح د لجمي  ـ9
( سنوات ع وهو  لزامي ع ويقبل فيه التالميت من سن 9ومدته )

السادسة ع ويتم فيه اكتش اف االتجاه ات والمي ول ل دش التالمي ت 
 (18مادة . ) وتطوير قدراتهم التاتية

التعل  يم والت  دريب المهن  ي مرحل  ة وس  يطة تس  تقطب الحاص  لين  ـ   10
يم األساسي وم ا ف ي مس تواها ع على شهادة  كمال مرحلة التعل

وته  دف  ل  ى تعل  يم المه  ارات اليدوي  ة األساس  ية للمه  ن الفني  ة 
الحديثة بغر  تمكين المتخرج من تعليم أية مهنة فنية حديثة 
ف   ي موق   ع العم   ل ع وتح   دد الئح   ة خاص   ة يص   درها المجل   س 

( م  ن ه  تا 11ال  وطني للتعل  يم المنص  وي علي  ه ف  ي الم  ادة )
ومدته ونوع الش هادة الت ي يحص ل عليه ا  القانون نظام التعليم

 (22مادة )) . المتعلم والمتدرب عند انتها  هته المرحلة
 

 شكر وتقدير :

 الحملة  : هتهلكل من تفاعل وأسهم معنا في نجاح 

 ـ مكتب التربية والتعليم م /عدن .1

 ـمكاتب التربية في المديريات.2

 ـ المجالس المحلية .3

 ـ مدرا  المدارس 4

 الب وطالبات .ـ ط5

 ـ مجالس اآلبا  .6

 أ / جيهان باوزير رئيس كتلة التعليم / عدن

 ـ مؤسسة جسور للتنمية 7

 

 

 يد علي أ / لوله سع                                                     

 عدنرئيس منظمة حماية ورعاية األطفال /                                              
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


