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 االحتفالية العربية بمناسبة "اليوم العربي لمحو األمية"  

 تحت شعار " معًا لتعليم جيد لألطفال لمواجهة أمية الكبار"

 مقر المجلس: الثالثاء الموافق 10 يناير 2017 

 ان الختاميبيال

 

بالتعاون مع الشبكة العربية لمحو الأمية  والتنميةعقد المجلس العربي للطفولة 

احتفالية عربية بمناسبة اليوم العربي لمحو  وجمعية حواء المستقبل وتعليم الكبار

الأمية تحت شعار "مًعا لتعليم جيد للأطفال لمواجهة أمية الكبار" وذلك يوم الثلاثاء 

 ، بمقر المجلس العربي للطفولة والتنمية بالقاهرة.2017يناير  10

يمثلون المؤسسات  اً شخص 70وقد شارك في أعمال هذه الفعالية أكثر من 

الهيئة العامة  من بينها التنفيذية والتشريعية والأهلية المعنية بمحو الأمية والتعليم

وزارة التضامن والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ولمحو الأمية وتعليم الكبار، 

، وجمعية الهلال الأحمر لتربوية والتنميةالمركز القومي للبحوث اوالاجتماعي، 

وممثلو المنظمات الإقليمية ومكز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، المصري، 

و هيئة اليونيسكو، اليونيسف، المجلس العالمي لتعليم الكبار،  من بينها والدولية

GIZ  ، الخبراء عديد من منظمات المجتمع المدني المصري بالإضافة إلى إلى جانب

 والمتخصصين والباحثين في شتى مجالات التنمية.

 بعد اقرارهاعزمها وادتها رغبتها وقد نوه المشاركون على التزام الدول العربية وق

: لن نترك أحد خلفنا على تبنى شعار 2015في سبتمبر أهداف التنمية المستدامة 

يد لكل فرد، من انطلاقاً من إيمان عميق بأن محاربة الفقر، وإتاحة فرص التعليم الج

نوع القدرات والمهارات، وقادر على التعامل متأجل تكوين مواطن متحرر من الأمية، 

التحديات التي تواجه البلدان  مواجهةمع عصر المعرفة هو فعل تنموي يهدف إلى 

 العربية في ظل عالم متغير.

الاهتمام بالتعليم الأساسي بوصفه حجر الزاوية في بناء كما أكدوا على أهمية 

قضية ذات أولوية  هواعتبار بل الانسان بهدف الحد من الأمية وتجفيف منابعها، 

مبدع يمتلك تنمية إنسان مستقبل أفضل يتيح فرصا لواهتمام قومي من أجل 

على ودر على مواجهة التحديات المختلفة مهارات التفكير والنقد والإبداع، قا

 التعامل مع الحياة ومواجهة تحدياتها.
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