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»التعليــم حــق لــكل مواطــن، هدفــه بنــاء الشــخصية المصريــة، والحفــاظ 
علــى الهويــة الوطنيــة، وتأصيــل المنهــج العلمــي فــي التفكيــر، وتنميــة 
المواهــب وتشــجيع االبتــكار، وترســيخ القيــم الحضاريــة والروحيــة، وإرســاء 
مفاهيــم المواطنــة والتســامح وعــدم التمييــز، وتلتــزم الدولــة بمراعــاة 
أهدافــه فــي مناهــج التعليــم ووســائله، وتوفيــره وفقــا لمعاييــر الجــودة 
العالميــة والتعليــم إلزامــي حتــى نهايــة المرحلــة الثانويــة أو مــا يعادلهــا، 
الدولــة  مؤسســات  فــي  المختلفــة  بمراحلــه  مجانيتــه  الدولــة  وتكفــل 

ــون«.  التعليميــة، وفقــا للقان

هكــذا نــص الدســتور المصــري فــي المــادة رقــم ١٩ متوازيــا مــع المعاهــدات 
الدوليــة التــي وقعــت عليهــا مصــر بأحقيــة التعليــم �فــراد المجتمــع 
الواحــد ســعيا لبنــاء مجتمــع متطــور ومتكامــل. لهــذا ينظــم قانــون 
ــوزاري رقــم ٤٤٩ لســنة  التعليــم المصــري رقــم ١٩٣ لســنة ١٩٨١, والقــرار ال
٢٠١٣ (يعمــل بــه فــي العــام الدراســي ٢٠١٤-٢٠١٥) بشــأن تنظيــم التعليــم 
ــاء  ــة �نش ــط الالزم ــن والضواب ــرى والقواني ــة ا�خ ــرارات الوزاري ــاص والق الخ
المــدارس المختلفــة, وتنظيــم المراحــل المختلفــة وشــروط االلتحــاق بهــا. 
ــة  ــل التعليمي ــدارس والمراح ــواع الم ــن أن ــات بي ــة االختالف ــتوضح الورق س
المختلفــة للتعليــم قبــل الجامعــي لتوفــر ل³ســرة المصريــة المعلومــات 

الرئيســية للســلم التعليمــي المصــري.
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مــن التعليــق العــام ١٣ مــن العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة و االجتماعيــة 
أو خاصــا؛  أن أي تعليــم, ســواء كان عامــا  األطــراف علــى  الــدول  ذكــر:  «توافــق 
رســميا أو غيــر رســمي, يجــب أن يكــون موجهــا نحــو تحقيــق األهــداف واألغــراض 
المحــددة فــي المــادة ١٣ (١) — أي: وجــوب توجيــه التربيــة و التعليــم الــى اإلنمــاء 
الكامــل للشــخصية اإلنســانية والحــس بكرامتهــا  و توطيــد احتــرام حقــوق اإلنســان 

والحريــات…—»
ــها,  ــادئ نفس ــى المب ــا إل ــدف كالهم ــيين ويه ــن رئيس ــى نوعي ــم إل ــم التعلي ينقس
األول هــو التعليــم العــام, الــذي يتــم دعمه إنشــاء مدارســه مــن موازنــة الحكومات, 
ــم  والنــوع الثانــي هــو التعليــم الخــاص الــذي يعتبــر تعليمــاَ غيــر حكومــي لكنــه يُنظَ
مــن خــالل وزارة التربيــة والتعليــم، وهــذا مــا تــم ذكــره فــي المــادة ٥٦ فــي البــاب 
الســادس لقانــون رقــم ١٣٩ لســنة ١٩٨١ فــي جزئيــة التعليــم الخــاص بمصروفــات. 

التعليم الحكومي

تنــص المــادة رقــم ٢٦ ل¶عــالن العالمــي لحقــوق ا�نســان علــى 
أن «لــكل شــخص حــق فــي التعليــم. ويجــب أن يوفــر التعليــم 
مجانــا علــى ا�قــل فــي المرحلــة االبتدائيــة وا�ساســية». تقــوم 
الحكومــة بهــذه المهمــة من خالل إنشــاء المــدارس الحكومية 
ــن  ــة م ــج التعليمي ــداد البرام ــى إع ــا عل ــة أيض ــل الدول وتعم
أخــرى تســاعد فــي تســهيل  الدولــة ومؤسســات  ميزانيــة 
تطويــر العمليــة التعليميــة. وفــي ســياق التعليــق العــام 
علــى المــادة ١٣(٢) فــي العهــد الدولــي بخصــوص الحــق فــي 
التعليــم يذكــر أن الدولــة ملزمــة بتوفيــر التعليــم المجانــي 
ــه بغــض النظــر  ــة وتســهيل االلتحــاق ب فــي أرجــاء الجمهوري
ــون  ــب قان ــة للمتعلــم. ويرت ــة أو المادي ــة االقتصادي عــن الحال
التعليــم رقــم ١٣٩ لســنة ١٩٨١ المنظومــة بأركانهــا المتعــددة 
ــط  ــرورا بضواب ــم م ــة للتعلي ــكام العام ــداف وا�ح ــة با�ه بداي
المعلميــن  دور  وأخيــرا  وامتحاناتهــا  التعليميــة  المراحــل 
والمعلمــات التــي تــم تعديــل المــواد الخاصــة بــه بقانــون رقــم 

ــنة ٢٠٠٧.  ١٥٥ لس

المدارس التجريبية

ــنة ١٩٨٥  ــم ٩٤ لس ــوزاري رق ــرار ال ــن الق ــم ١ م ــادة رق ــر الم تذك
ــة الرســمية للغــات أنهــا» تهــدف ..  بشــأن المــدارس التجريبي
با�ضافــة إلــى تحقيــق أهــداف التعليــم قبــل الجامعــي, إلــى 
التوســع فــي دراســة لغــات أجنبية بجانــب المناهج الرســمية». 
والمــدارس التجريبيــة هــي مــدارس حكوميــة تنشــأ مــن قبــل 
الدولــة ولكــن ليســت مجانيــة �نــه يتــم تحصيــل رســوم مــن 
ــواد ١٦ و١٧  ــص الم ــا تن ــة كم ــات متنوع ــل خدم ــذ مقاب التالمي
و١٨و ١٩ للقــرار رقــم ٩٤ لســنة ١٩٨٥ وينظــم الفصــل الســادس 
ــا  ــا طبق ــة. أيض ــوم المحصل ــاق الرس ــة إنف ــرار كيفي ــذا الق له
للقانــون رقــم ٦٤ لســنة ١٩٨٥ تعتبــر المــدارس النموذجيــة 

نوعــا مــن المــدارس التجريبيــة.

التعليم الخاص.
ينقسم التعليم الخاص إلى نوعين:

)National( القومي
مــن حــق كل مواطــن مصــري أن ينشــئ مدرســة يــدرس فيهــا أي مــن مراحــل 
توفيــر  أهمهــا  محــددة  بشــروط  مقابــل مصروفــات  الجامعــي  قبــل  التعليــم 
الخدمــة دون انتظــار ربــح, وأن يلتــزم صاحــب المدرســة بالمتطلبــات الماليــة لهــا. 
بهــذا تصبــح مدرســة خاصــة غيــر حكوميــة كمــا ينــص القــرار الــوزاري رقــم ٤٤٩ 
ــة  ــات الضروري ــب المتطلب ــذي يرت ــاص ال ــم الخ ــم التعلي ــأن تنظي ــنة ٢٠١٣ بش لس
�نشــاء المدرســة, مثــل إجــراءات التراخيــص, وشــروط قبــول تالميــذ المراحــل 
المختلفــة وإعــالن الهيــكل التنظيمــي للمصروفــات والموازنــة الماليــة للمدرســة. 
وتوضــح المــادة رقــم ٢ لهــذا القانــون ا�غــراض الثالثــة للمــدارس الخاصــة وهــي أوال: 
االلتــزام بالمناهــج المقــررة فــي المــدارس الرســمية المماثلــة. ثانيــا: تدريــس لغــات 
أجنبيــة باهتمــام أكثــر با�ضافــة إلــى المناهــج الرســمية المقــررة، وثالثــا: تعليــم 
مناهــج خاصــة تحــت إشــراف وزارة التربيــة والتعليــم والمجلــس ا�علــى للتعليــم 
قبــل الجامعــي مثــل المــدارس ا�نجليزيــة والمــدارس الفرنســية وتعــرف بمــدارس 

اللغــات.

 ) International ( الدولي
تتبــع المــدارس الدوليــة مناهــج خاصــة بهــا حســب الجهــة المانحــة للشــهادة 
وتختلــف تمامــا عــن المــدارس الخاصــة القوميــة وتشــتهر بمصروفاتهــا العاليــة. 
ومــن أشــهر ا�نــواع لهــذه الفئــة مــن الشــهادات IGCSE والدبلومــة ا�مريكيــة. 
ــي  ــنة ٢٠١١ الت ــم ٢٣٥ لس ــون رق ــواد القان ــق م ــدارس تطبي ــذه الم ــى ه ــترط عل يش
تشــمل شــروط الترخيــص, وا�وراق التــي يجــب علــى الطالــب تقديمهــا لاللتحــاق 
بهــا والتزامــات المدرســة مــن لوائــح داخليــة ومصروفــات مدرســية. تشــكل لجنــة 
مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم لتقييــم ومراقبــة تفعيــل المــدارس لشــروط 
القانــون وفــي حالــة مخالفتهــا يطبــق عليهــا جــزاءات تصــل إلــى إلغــاء الترخيــص 
ــة  ــة الديني ــة والتربي ــزم المدرســة بتعليــم اللغــة العربي ــي. تلت لهــا بشــكل نهائ
المصرييــن  للطــالب  والجغرافيــا  العربيــة  باللغــة  والتاريــخ  القوميــة  والتربيــة 

ــم. ــل التعلي ــع مراح ــي جمي ــدارس ف ــذه الم ــن به الملتحقي
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تكــون مــدة الدراســة فــي التعليــم قبــل الجامعــي علــى النحو التالي: تســع ســنوات 
للتعليــم األساســي اإللزامــي ويتكــون مــن مرحلتيــن المرحلــة االبتدائيــة ومدتهــا 
ســت ســنوات والمرحلــة اإلعداديــة ومدتهــا ثــالث ســنوات, تتبــع مرحلــة التعليــم 
األساســي مرحلــة التعليــم الثانــوي (العــام والفنــي) وتنقســم إلــى ثــالث ســنوات 
أو خمــس ســنوات للتعليــم الفنــي المتقــدم. توضــح المــادة رقــم ٨ مــن القانــون 
١٩٣ الســماح لوزيــر التربيــة والتعليــم والمحافــظ بالتنســيق بينهمــا فــي اتخــاذ قــرار 
بإنشــاء مدرســة لريــاض األطفــال تكــون ملحقــة بالمدرســة الرســمية. ونظــرا لهاتيــن 
ــي,  ــي, واالبتدائ ــل االبتدائ ــة: قب ــم أربع ــة وه ــل التعليمي ــد المراح ــم تحدي ــن ت المادتي

ــي. ــام أو الفن ــوي الع ــدادي, والثان واإلع

ما قبل األبتدائي
ــر  ــم غي ــة تعلي ــي مرحل ــال وه ــاض ا�طف ــا ري ــمى أيض يس
منهجــي وال تلتــزم بمــدة دراســية محــددة, وينظــم القــرار 
الــوزاري رقــم ٦٩ لســنة ٢٠٠٠ وقانــون الطفــل رقــم ١٢ لســنة 
مــادة  التعليــم)  (مراحــل  لــه  الثالــث  الفصــل  فــي   ١٩٩٦
بالمــدارس  ا�طفــال  ريــاض  تفعيــل مرحلــة  ١٢٣ ضوابــط 
الرســمية التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم فــي نقــاط 
مضمونهــا؛ وجــود أماكــن اســتيعابية للطــالب, مناهــج 
تتوافــق مــع الطفــل وتضيــف إلــى المرحلــة المقبلــة وهــي 
التعليــم ا�ساســي, إعــداد هيئــة تدريــس وعمــال للعمــل 
لقانــون  الثانــي  الفصــل  ويناقــش  المرحلــة.  هــذه  فــي 
الطفــل شــروط االلتحــاق وقوانيــن المرحلــة فــي ريــاض 
ا�طفــال التــي تتبــع وزارة التضامــن االجتماعــي والمــدارس 
الرســمية. تنقســم المرحلــة إلــى صفيــن ويلتحــق بهــا 
ا�طفــال مــا بيــن ٤ ســنوات وهــو الحــد أدنــى إلى ٦ ســنوات, 
وال يجــوز قبــول أطفــال فــي ســن المرحلــة ا�لزاميــة وهــي 
٦ ســنوات مــن أول أكتوبــر للفصــل الدارســي الملتحــق 
ــب الروحــي والرياضــي  ــى الجان ــة إل ــه. تتجــه هــذه المرحل ب
والخلقــي والتفاعلــي أكثــر مــن الجانــب النظــري ولهــذا ال 
يجــوز تقســيم اليــوم الدراســي إلــى حصــص ويمنــع إعطــاء 
ــى  ــم عل ــات, أو إجباره ــية وامتحان ــات مدرس ــال واجب ا�طف

الكتابــة المنهجيــة. 

األبتدائي
أكــدت منظمــة ا�مــم المتحــدة للطفولــة أن « التعليــم االبتدائــي أهــم عنصــر 
مــن العناصــر المكونــة للتعليــم ا�ساســي». ونصــت الفقــرة السادســة للتعليــق 
ــي علــى أن المرحلــة االبتدائيــة مرحلــة  العــام رقــم ١١ علــى المــادة ١٤ للعهــد الدول
إلزاميــة ال يســمح لآلبــاء أو الدولــة بالتهــرب مــن تأديتهــا. وفــي الفقــرة التاليــة تــم 
التأكيــد علــى مجانيــة المرحلــة دون دفــع رســوم أو مصروفــات بطريقــه مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة, لكــن يســمح لآلبــاء باختيــار نــوع المدرســة. وبنــاء علــى ذلــك توضــح 
المــادة ١٩ مــن قانــون التعليــم المصــري رقــم ١٣٩ لســنة ١٩٨١ علــى ضوابــط عقوبــة 
التهــرب مــن إلحــاق الطفــل بالتعليــم ومنهــا إرســال إنــذار مكتــوب للوصــي إذا 
تغيــب الطفــل عــن الدراســة أو لــم يلتــزم بهــا مــن قبــل الناظــر وفــي حالــة عــدم 
االهتمــام مــن جهــة الوصــي يطبــق عليــه غرامــه قدرهــا عشــرة جنيهــات تجــدد مــع 

كل مــرة لــم يلتــزم بحضــور الطفــل أو لــم يبلــغ باعتــذار مقنــع للغيــاب.

ويشــير ا�عــالن العالمــي حــول التربيــة للجميــع فــي شــرحه �هــداف هــذه المرحلــة 
ــة  ــر التربي ــذي يوف ــي ال ــوي الرئيس ــام الترب ــي النظ ــة ه ــة االبتدائي ــى «أن المدرس إل
ا�ساســية ل³طفــال خــارج نطــاق ا�ســرة.» ويحــدد القانــون المصــري الســن ا�لزامــي 
ب٦ ســنوات مــن الممكــن النــزول بــه إلــى ٥ ســنوات ونصــف فــي حالــة توافــر أماكــن 

فــي المــدارس, وتتكــون هــذه المرحلــة مــن ٦ صفــوف.

اإلعدادية
فــي حــال إتمــام المرحلــة ا�ولــى مــن التعليــم ا�ساســي بنجــاح ينتقــل الطالــب إلــى المرحلــة الثانيــة مــن التعليــم ا�ساســي وتنقســم إلــى 
ثــالث صفــوف. فــي حالــة عــدم إتمــام المرحلــة ا�ولــى ونفــاذ مــرات الرســوب للطالــب فــي الصــف الســادس االبتدائــي يحــول الطالــب إلــى التعليــم 
المهنــي (يســمى أيضــا بالمســار الخــاص) الــذي تــم تطبيقــه بقــرار رقــم ٢٠٩ لســنة ١٩٨٨ �نشــاء المــدارس المهنيــة وقانــون رقــم ٥٥٠ لســنة ١٩٩٩ 
بشــأن االلتحــاق بهــذه المرحلــة. يســمح للحــاالت اàتيــة أيضــا االلتحــاق با�عداديــة المهنيــة هــم: مــن ال يســتطيع إتمــام الشــهادة ا�عداديــة العامــة 

بنظــام المنــازل أو ظهــر للطالــب ميــول تجــاه التعليــم المهنــي مــع نجاحــه فــي المرحلــة ا�ولــى وهــذا تنفيــذا للمــادة ١٨ لقانــون التعليــم.
األعدادية الرياضية 

ال تختلــف عــن المرحلــة ا�عداديــة العامــة فــي المــواد والمناهــج لكــن يضــاف إليهــا مــواد رياضيــة وتعتبــر مــواد نجــاح ورســوب تحــت 
إشــراف مدربيــن متخصصيــن مــن االتحــادات ا�هليــة المعنيــة يتــم التعاقــد معهــم. وفــي حالــة عــدم النجــاح فــي هــذه المــواد يتــم 

نقــل الطالــب إلــى ا�عداديــة العامــة كمــا جــاءت فــي أحــكام الحلقــة ا�عداديــة للقــرار رقــم ٣١٣ لســنة ٢٠١١.
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الثانوية

ــم  ــرورة  «تعمي ــى ض ــوي إل ــم الثان ــق بالتعلي ــا يتعل ــة بم ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي ــي للحق ــد الدول ــن العه ــادة ١٣ (ب) م ــير الم تش
التعليــم الثانــوي بمختلــف أنواعــه. بمــا فــي ذلــك التعليــم التقنــي والمهنــي وجعلــه متاحــا للجميــع بكافــة الوســائل المناســبة وال ســيما با�خــذ 
تدريجيــا بمجانيــة التعليــم». ويوضــح التعليــق العــام بخصــوص هــذه المــادة١٣(٢)ب, أن الهــدف مــن هــذه المرحلــة هــو إتمــام التعليــم ا�ساســي 
وتأســيس قواعــد التعلــم مــدى الحيــاة وتطويــر ا�نســان وإعــداده للحيــاة المهنيــة ولمرحلــة التعليــم العالــي. ينقســم التعليــم الثانــوي إلــى 
نوعيــن, الثانويــة العامــة والثانويــة الفنيــة. وينظــم البــاب الثالــث بقانــون التعليــم المصــري لوائــح وضوابــط المرحلــة فــي ثــالث فصــول؛ الفصــل 
ــالث  ــة ث ــدة المرحل ــي م ــن ه ــكال النوعي ــة ل ــكام العام ــة. وا�ح ــة الفني ــث الثانوي ــة، والثال ــة العام ــي الثانوي ــل الثان ــة، والفص ــكام العام ا�ول ا�ح
ســنوات وشــرط أساســي لالنتقــال للســنة ا�ولــى هــو الحصــول علــى شــهادة إتمــام التعليــم ا�ساســي وال يتعــدى عمــر الطالــب ١٨ عامــا. وفــي 

نهايــة المرحلــة يحصــل الطالــب علــى شــهادة مؤهــل متوســط.

الثانوية العامة

فــي الســنة ا�ولــى الثانويــة يتــم دراســة مــواد عامــة وفــي 
ــد الشــعبة مــن بيــن شــعبتين  ــي يتــم تحدي الصــف الثان
ــعبتي  ــى ش ــا إل ــم بدوره ــي تنقس ــي، الت ــي والعلم (ا�دب
علــوم، ورياضــة ويتــم االختيــار بينهمــا فــي الصــف الثالــث 
الثانــوي.) «يجــري االمتحــان للحصــول علــى شــهادة إتمــام 
الدراســة الثانويــة العامــة علــى مرحلــة واحــدة فــي نهايــة 
  «٢٠١٤/٢٠١٣ الدراســي  العــام  مــن  اعتبــارا  الثالثــة  الســنة 
طبقــا للقــرار الــوزاري رقــم ٨٨ لعــام ٢٠١٣. ينــدرج تحــت أنــواع 
المرحلــة الثانويــة العامــة كال مــن الثانويــة الرياضيــة, 
والثانويــة العســكرية التــي يــدرس فيهــا نفــس المــواد 
وتكــون تحــت إدارة وزارة التربيــة والتعليــم, با�ضافــة إلــى 

ــاع. المــواد العســكرية وتشــرف عليهــا وزارة الدف

الثانوية الفنية والمهنية.

نظام الثالث سنوات 

ــي  توضــح الفقــرة رقــم ١٥ للتعليــق العــام علــى المــادة رقــم ١٣ مــن العهــد الدول
ــي  ــي والمهن ــم التقن ــي أن «التعلي ــوي المهن ــم الثان ــاص بالتعلي ــزء الخ ــي الج ف
[هــو جــزٍء] مــن التعليــم الثانــوي, بمــا يعكــس ا�هميــة الخاصــة للتعليــم التقنــي 
والمهنــي مــن التعليــم». كمــا تســرد المقومــات التــي ينبغــي توافرهــا فــي هــذا 
النــوع مــن التعليــم ليســهم فــي تحقيــق توســع وتطــور اقتصــادي واجتماعــي 
وثقافــي للمجتمــع وتحويلــه لمجتمــع متكامــل ومنتــج. تتخصــص المهنيــة بيــن 
ثالثــة مجــاالت هــي؛ الصناعــي, والزراعــي, التجــاري (تجــاري وفندقــي). ويتضمــن 
التعليــم الصناعــي تخصصــات وهــي؛ الميكانيكيــة، والمركبــات، وبحريــة، وكهربية، 
ونســجية، ومعماريــة، وأعمــال نجــارة، ومعدنيــة, وتبريــد وتكييــف الهــواء، وزخرفيــه. 
ــي والداجــن,و أنتــاج  ــاج الحيوان ــة الزراعيــة أيضــا مجــاالت مثــل ا�نت وتشــمل الثانوي

الحاصــالت البســتانية، ومســاعد بيطــري، وفنــي معامــل.

نظام الخمس سنوات

هــو نظــام يتكــون مــن خمــس صفــوف ويعمــل علــى تأهيــل وإعــداد طــالب لفئتــي 
ــل  ــس ويحص ــف الخام ــة الص ــي نهاي ــة ف ــان المرحل ــد امتح ــدرب. يعق ــي أول وم فن
ــر  ــس وُيق ــنوات الخم ــام الس ــة نظ ــة المتقدم ــة الفني ــوم الدراس ــى دبل ــب عل الطال
ــي  ــادة ٣٨ ف ــت الم ــا ناقش ــط كم ــوق متوس ــهادة ف ــر ش ــص, وتعتب ــا التخص فيه

ــون التعليــم. ــع لقان ــاب الراب الب

مبارك-كول

فــي عــام ١٩٩٥ تــم توقيــع اتفــاق لتنفيــذ مشــروع «مبارك-كــول» بيــن مصــر ممثلــة 
فــي وزارة التربيــة والتعليــم, وألمانيــا ممثلــة فــي خبراء ومســتثمرين ورجــال أعمال. 
ــة  ــب العملي ــر بالجوان ــة أكب ــى دراي ــن عل ــداد فنيي ــة إع ــذه االتفاقي ــن ه ــدف م واله
للصناعــات المختلفــة أكثــر مــن الجانــب النظــري الــذي يطبــق فــي المــدارس الفنيــة 
العاديــة. وبنــاء علــى هــذا يحصــل الطالــب فــي نهايــة المرحلــة علــى شــهادة خبــرة 

مــن المصانــع التــي تــم التــدرب فيهــا.

المراحل
التعليمية



حول برنامج التعليم

يركــز البرنامــج علــى قضايــا سياســات التعليــم فــي مصــر مــن خــالل 
الرصــد والبحــث فــي تطبيــق الوصــول الحــر وتقديــم التعليــم المجانــي 

األساســي للوفــاء بالحــق األساســي فــي التعليــم

العــادل  الجغرافــي  التوزيــع  قضيــة  علــى  البرنامــج  يعمــل  أيضــا 
للوســائل و المــال علــى جميــع نواحــي مصــر, وكيــف تنشــر الحكومــة 
خطــط لهيكلــة التعليــم حســب أحتياجــات العمــل الحاليــة, مــن أهــم 
أهــداف البرنامــج هــي متابعــة و رصــد الموازنــة المخصصــة للتعليــم 

و كيــف يتــم األنفــاق منهــا و طــرق تحســينها

شكر  وتقدير

غصون توفيق
تامر موافي

Design
نديم أمين الدين

حول الوحدة المعرفية

البوابــة المعرفيــة هــي احــدى مشــاريع الوحــدة المعرفيــة, التابعــة 
للمركــز المصــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة, تعنــي فــي 
ــق  ــن طري ــة, ع ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــر المعرف ــام االول بنش المق
االقتصاديــة  االحتجاجــات  ورصــد  تعريفيــة,  ودراســات  ابحــاث  نشــر 

واالجتماعيــة.
ــة  ــة المعرفي ــر البواب قامــت الوحــدة مــن اجــل نشــر المعرفــة، وتعتب
للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة esep.info هــي اول بوابــة مــن 

ــري. ــن المص ــاح للمواط ــة تُت ــة العربي ــة وباللغ ــا مجاني نوعه
االقتصاديــة  المفاهيــم  وايضــاح  بتصحيــح  ايضــا  الوحــدة  تعنــي 

االنســان. لحقــوق  الدولــي  العهــد  مظلــة  تحــت  واالجتماعيــة 

www.esep.info :إنترنت

ECESR حول
 المركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية

”المركــز المصــرى للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة“ هــو مؤسســة 
قانونيــة مصريــة غيــر حكوميــة، تنطلــق مــن قيــم العدالــة، والحريــة، 
واإلعالنــات،  المواثيــق،  بجميــع  ذلــك  فــى  وتلتــزم  والمســاواة، 
الدولــى  العهــد  خصوصــا  اإلنســان،  لحقــوق  الدوليــة  واالتفاقيــات 
للحقــوق االقتصاديــة، واالجتماعيــة، والثقافيــة، واتفاقيــات وتوصيــات 
الرؤيــة  مســتوى  علــى  لهــا  كمرجعيــة  الدوليــة  العمــل  منظمــة 

والممارســة.

مــع  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  للحقــوق  المصــري  المركــز  يعمــل 
رؤيــة  لتعزيــز  المصريــة  العماليــة  والنقابــات  االجتماعيــة  الحــركات 
ــر  ــاد والفق ــكال االضطه ــع أش ــن جمي ــررة م ــري متح ــع المص للمجتم
بإعــداد  المركــز  ويقــوم  االجتماعيــة.  العدالــة  وانعــدام  والتمييــز 
الدفــاع  حمــالت  وتنظيــم  القانونيــة  المســاعدة  وتوفيــر  البحــوث 
وبنــاء الشــبكات والتحالفــات لتمكيــن الحــركات االجتماعيــة والنقابيــة 
االقتصاديــة  الحقــوق  ثقافــة  القــرار ونشــر  التأثيــر فــي صنّــاع  مــن 

والثقافيــة. واالجتماعيــة 

١ شارع الفضل، متفرّع من شارع طلعت حرب، 
وسط القاهرة - تلفون: ٢٣٩٥٤٥٩٦ ٢٠+

info@ecesr.org :بريد إلكتروني 
www.ecesr.org :إنترنت 

االقتصاديــة  للحقــوق  المصــري  للمركــز  محفوظــة  الحقــوق 
واالجتماعيــة بموجــب رخصــة المشــاع اإلبداعــي : نســب المصنــف 
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