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وجنة د م تملاس اوفتبشت اوقر يشت تطلق ريطش تر يجبش رومنشوجهش
"ونصة ون أجل اونجشح"
وجنة د م تملاس
يف ؤطار نضالها إلدؤوب للدفاع عن حق إلفتيات إلقرويات يف إلتمدرس ،قامت
ترويج رلبنامجها "ونصة ون أجل اونجشح" .وهو يمثل نموذجا
اوفتبشت اوقر يشت بإعدإد شريط
ر ي
تعان منه مرإكز ؤيوإء إلتالميذ،
إلت يمكن مضاعفتها من أجل إلتصدي للعجز إلذي ي
للمبادرة إلبسيطة ي
ذكورإ وإناثا ،بالعالم إلقروي.
إلبنامج يف أرب ع دقائق وأربعة وأربعون ثانية ،كما يتضمن
يرصد هذإ إلشريط أبرز ؤنجازإت ونجاحات ر
شهادإت لمستفيدإت وإرتسامات إلمساندين إلماليي له.
وتسىع لجنة دعم تمدرس إلفتيات إلقرويات من خالل هذإ إلشريط ؤىل تحسيس إلرأي إلعام بأهمية
إلمدرس باألوساط إلقروية .حيث أن تمدرس إلفتيات حق دستوري وركبة من
محاربة ظاهرة إلهدر
ي
ركائز إلتنمية إلبشرية .
كما أن هذإ إلشريط يشكل ندإءإ لكل إلمانحي وإلمساندين إلماليي إلرإغبي يف مرإفقة إللجنة يف رحلتها
إلمدرس للفتيات إلقرويات .
ونضالها من أجل مكافحة إلهدر
ي
)للمميد من إلمعلومات ،إلمرجو إاطالع عع إلرإبط

إلتاىل (www.comitessf.org/cause/parrainez-une-fille-rurale :
ي

ون إلخاص بوجنة د م
وسيتم بثه وتقاسمه عع شبكات إلتوإصل
إالجتماع وكذإ عع إلموقع إاللكب ي
ي
تملاس اوفتبشت اوقر يشت)  (www.comitessf.orgإبتدإءإ من إليوم 6 ،رفبإير .2017
ويمكن إالطالع عع إلشريط من خالل إلرإبط

إلتاىل https://www.youtube.com/watch?v=oT5nchbsxhM :
ي

وللتذكب فإنه منذ ؤطالق برنامج "ونصة ون أجل اونجشح " سنة  ،2000تمكنت إلجمعية من مساعدة
حوإىل  2900مستفيدة من متابعة درإستها وفتح  44مركزإ لإليوإء يتم تسبهم من طرف  23جمعية
ي
شريكة وذلك ب  44جماعة محلية متوإجدة ب  13جهة من إلمملكة .
ر
إلبنامج من تحقيق آثر ملموس وتغيب عع مستوى حياة
وإضافة ؤىل هذه إلنتائج
إلمباشة ،تمكن ر
إلمستفيدإت حيث أصبحن بدورهن مدإفعات عن إلحق يف إلتمدرس وأصبحت مرإكز إايوإء إلتابعة
للجنة بمثابة مرإكز لإلشعاع دإخل إلمجتمعات إلمحلية .
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