
سهام نجم
نائب رئيس المجلس العالىم لتعليم الكبار

رئيس جمعية المرأة والمجتمع

مؤسس الجائزة العربية للمتحررات من األمية



 (المستقبل الذى نصبو إلية) تقرير األمم المتحدة

 التطور التاريخى للمنتديات الدولية للتعليم والتعلم.

ى نوعية تعليم الصغار وحجم أمية ا امنة بي  ى ابطة والمتر .لكبار العالقة المتر

قامة عال م اإلنسان هو محور التنمية المستدامة وهناك وعد بالسىع إىل إ
 لتعزيز النمو 

ً
ام بالعمل سويا ز قدم إلت  ع و عادل منصف وشامل للجمي

ع ، والتنمية اإلجتماعية ، والحم قتصادى المستدام والشامل للجمي اية اإل
فال العالم والش ع ، والسيما أط فيد بذلك الجمي باب البيئية بحيث يست
قبيل العمر أو  ز من أى نوع كان من  قبلة ، بدون تميت  الجنس وأجيال العالم الم

ع كمهاجر أو  فة أو العرق أو اإلثنية أو األصل أو الوض قا قة أو الث أو اإلعا
ع أخر قتصادى أو أى وض ع اإل .الديانة أو الوض



نمية التعليم الهدف الرابع من أهداف الت
المستدامة 

 مؤش  229غاية و169هدف 17أهداف التنمية المستدامة تتضمن.

 طرق للتنفيذ 3غايات و7الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة له.

 
ى
غايات التعليم له أثار عتر أجندة أهداف التنمية المستدامة متواجد ف

آخرى 

(1الهدف ) القضاء عىل الفقر-1

(3الهدف )الصحة -2

ى -3 ى الجنسي  (5الهدف ) المساواة بي 

(8الهدف ) العمل الالئق -4

(12الهدف ) االستهالك المسئول -5

(14الهدف ) التغيت  المناخى -6

(16الهدف ) السالم ، العدل ، مؤسسات قوية -7



نمية التعليم الهدف الرابع من أهداف الت
المستدامة 

1-4ى والفتيات والفتيان بت عليم إبتدائى ضمان أن يتمتع جميع البنات والبني 
ئمة وفعالة مما يؤدى إىل تحقيق نتائج تعليمية مال مجائى ومنصف جيد وثانوى 

.2030بحلول عام 

2-4ى فرص الحصول عىل نوعية جيدة من ضمان أن تتاح لجميع البنات والبني 
 
ى
حتر يكونوا والتعليم قبل االبتدائى مرحلة الطفولة المبكرة النماء والرعاية ف

.2030جاهزين للتعليم اإلبتدائى بحلول عام 

3-4 الحصول عىل التكافؤ فرص جميع الفتيات والفتيان ضمان 
ى
تعليم المهتى ف

 ذلك التعليم الج
ى
امىع بحلول عام والتعليم العاىل الجيد والميسور التكلفة بما ف

2030

فرص التعلم مدى ع وتعزيز  الحياة ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجمي
ع  للجمي



4-4 
ى
ة ف ديهم المهارات عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لتحقيق زيادة كبت 

 ذلك المهارات التقنية والمهنية للعمل وشغل وظالمناسبة
ى
ائف الئقة ، بما ف

ة األعمال الحرة بحلول عام  .2030ولمباش 

5-4 التعليمالقضاء عىل 
ى
ى ف ى الجنسي  ؤ فرص وضمان تكافالتفاوت بي 

 لضعيفةاللفئاتالوصول إىل جميع مستويات التعليم والتدريب المهتى 
ى
بما ف

لذين ذلك لألشخاص ذوى اإلحتياجات الخاصة والشعوب األصلية واألطفال ا
 ظل أوضاع هشة بحلول عام 

ى
2030يعيشون ف



6-4 و 
ً
ة من الكبار رجاال نساًء عىل ضمان أن يلم جميع الشباب ونسبة كبت 

.2030حد سواء بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام 

7-4ى المعارف والمهارات الالزمة لدعم ضمان أن يكتسب جميع المتعلمي 
ق التنمية التعليم لتحقيالتنمية المستدامة بجملة من السبل من بينها 

ساواة وحقوق اإلنسان والموإتباع أساليب العيش المستدامة المستدامة 
ى  ى الجنسي  وي    ج بي  العالمية لثقافة السالم ونبذ العنف والمواطنةوالتر

 التنمية
ى
 وتقدير مساهمة الثقافة ف

ى
المستدامة بحلول وتقدير التنوع الثقاف

.2030عام 



ات تحقيق الغايات مؤش 
4(أ ) ى وذوىالمرافق التعليمية بناء ى الجنسي  االحتياجات التر تراىع الفروق بي 

يئة تعليمية الخاصة واألطفال ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة ب
.فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع 

4(ب ) 
ى
ة ف نامية عىل المتاحة للبلدان العدد المنح الدراسية تحقيق زيادة كبت 

 لاللتحاق بالتعليم الع
ً
 ذلك الصعيد العالىم وبخاصة ألقل البلدان نموا

ى
اىل بما ف

امج ال تقنية منح التدريب المهتى وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتر
 البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية اآلخ

ى
رى بحلول والهندسية والعلمية ف

.2030عام 

4(ج ) 
ى
ة ف ى تحقيق زيادة كبت  ى المؤهلي   ذلك خالعدد المعلمي 

ى
ل التعاون بما ف

 أقل البلد
ى
 البلدان النامية وبخاصة ف

ى
ى ف  والدول الدوىل لتدريب المعلمي 

ً
ان نموا

.2030النامية بحلول عام 



تدامةتعليم الكبار وأهداف التنمية المس
ة بتعلم الكبار وتعليم :هم ترتبط الغايات الخمس التالية مباش 

 قتى البلدان أن تضمن فرص الحصول عىل التعليم الت4-3تناشد الغاية
.والمهتى والتعليم العاىل 

 البلدان أن تؤمن لعدد أكتر من الناس المهارات التر 4-4تناشد الغاية
.يحتاجونها إليجاد عمل الئق 

 ى ال4-5تناشد الغاية ى البلدان أن تسىع إىل القضاء عىل التفاوت بي  جنسي 
 التعليم 

ى
.ف

 ة من البلدان أن تضمن أن يلم جميع الشباب ونسبة كب4-6تناشد الغاية ت 
.الكبار بالقراءة والكتابة والحساب 

 التعليم من أجل التنمية المستدامة وحقوق اإلنسان4-7تشمل الغاية
ى والسالم والمواطنة العالمية  ى الجنسي  .والمساواة بي 



مرتكزات ومبادئ إطار العمل 

-:التعليم حق اساىس من حقوق اإلنسان والصغار والشباب والكبار-1

 التأكيد عىل تكافؤ الفرص والشمولية للجميع.

ى يساهم بالتنمية المستدامة .التعليم حق تمكي 

(ضمن اإلمكانيات المتاحة) ب أن يكون مجائى وإلزاىم للجميع يج

.وليس قطاع خدىم( الصالح العام ) التعليم قطاع منفعة عامة -2

وضع القواعد والمعايت  وتنظيم التطبيق 
.للدولة دورأساىس فى

 ى والقطاع الخاص واألش والشباب و ى والمدنيي  األطفال للمجتمع المدئى والمعلمي 
 هامة للمشاركة ولإلنتفاع والمساهمة

ً
.أدوارا

ى وإدماج ذوى اإلحتياجات -3 ى الجنسي  :الخاصة( القدرات ) المساواة بي 

تعزيز قدرات الجميع عىل نحو متساوى فى التعليم ومن خالله.



 عواصف أمام التعليم والتنمية المستد
ى
امة ف

المنطقة العربية

تزايد نسب الفقر وإنخفاض الموازنات التنموية وخاصة التعليم.

اعات المسلحة القائمة عىل التقسيم الديتى الطائ ى .فى تزايد العنف والتى

االحتالل واالستيطان.

 وح والهجرة ى ى خارج 13)التى (.اطر التعليم النظاىممليون طفل الخر

 العولمة واالنتشار الهائل لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

 الكوارث الطبيعية واألوبئة.

ية ى الضخم أمام التنمية البش  .هدر االمكانيات والفاقد البش 

 ى مقيدة للحريات ولدور المجتمع المدئى يعات وقواني  .تش 



التنمية مستقبل تعليم الصغار والكبار وأفاق
المستدامة

ك للدول وال  بإعتباره ذات الصالح العام المشتر
ً
شعوب العربية    إعتماد التعليم أوال

-:ركائز أساسية 4قائم عىل 

التعليم من أجل المعرفة  .

التعليم من أجل العمل.

 
ً
.التعليم من أجل العيش معا

التعليم من أجل الكيان والوجود.



 
ى
 ظل أهمية دعم التعليم للصغار والكبار ف

الطوارئ

-:سياسات وبرامج تعمل عىل 

 رة ة للفئات المتضى .حماية ووقاية مباش 

 تعزيز السالمة والصمود والتالحم االجتماىع واالنسائى.

وح والهجرة ى .الدعم النفىس لألطفال وشباب بمناطق التى

 وح الجماىع ى (.شبابلألطفال وال) وضع برامج مرنة وشيعة للتعليم بمناطق التى



اتيجيات واألولويات المبنية -:عىل تحديد الرؤية والسياسات واالستر

 التحول من محو األمية إىل منهجية التعلم مدى الحياة

 (التضامن والتآزر الجماىع ) تكوين مجتمعات التعلم

 ية و لالتطوير والتنمية ى والمهارات المهالمعرفية لقدرات البش  نية للمعنيي 
بمجال تعليم الكبار

ى الحكومات العربية ومنظمات ال اكات فاعلة ومستدامة بي  مجتمع بناء ش 
.المدئى وقطاع األعمال 

إتساع الفرص والموارد

 فاعليات صنع القرار 
.القدرة عىل المشاركة فى

مبادرات لإلبتكار واإلبداع المجتمىع.



ار إستثمار التكنولوجيا والمعلومات واإلتصاالت لتطوير تعليم الكب.

اك المؤسسات االكاديمية والجامعية والبحثية إلبراز األبعاد اإلجتم اعية إش 

.واإلقتصادية والسياسية للتعليم والتعلم

تدامة إعتبار تعليم الكبار جزء اليتجزأ من الخطط الوطنية للتنمية المس.

إعطاء أولوية لتمويل تعليم الصغار والكبار.

امج تعلم جديدة قائمة عىل إحتياجات الشبا .ب والكبارفتح مسارات متنوعة لتر


