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اآلراء الواردة ال تعرب بالضرورة عن رأي
املجلس العربي للطفولة والتنمية

ما هي

سلسلة اللقاءات الفكرية؟ 

سلســلة تهــدف إلــى إثــراء البحــث العلمــي فــي املجــاالت املتعلقة 

ونتائــج  بدراســات  العربيــة  البلــدان  فــي  الطفولــة  بقضايــا 

وتوصيــات مبتكــرة تتناســب مــع متطلبــات املجتمعــات العربيــة 

ــل  ــوق الطف ــال حق ــن أجــل إعم ــا؛ م ــي تواجهه ــات الت والتحدي

وتنميتــه وتنشــئته علــى املبــادئ واملفاهيــم والقيــم الكونيــة 

املعاصــرة، ومــن أهمهــا: التفكيــر العلمــي الناقــد ومهــارات 

ــة،  ــة والعــدل االجتماعــي والدميقراطي ــاة والعمــل واملواطن احلي

وحريــة الــرأي واملشــاركة والدمــج والتمكــني واحتــرام التعدديــة 

والتنــوع الثقافــي، وذلــك فــي ضــوء املتغيــرات العامليــة املتالحقــة 

وفــق مقتضيــات مجتمــع املعرفــة والتطــور التكنولوجــي فــي 

ــرن احلــادي والعشــرين. الق
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"الفلســفة التــي نطبـِّــقها هــي أن التنميــة البشــرية 

يف مقدمــة األولويــات دون تمييــز بســبب اللــون أو 

الجنــس أو املعتقــدات الدينيــة والسياســية".

صاحب السمو امللكي
األمري طالل بن عبد العزيز

رئيس املجلس العربي للطفولة والتنمية
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مقدمة

انطلقت  الكبار"  ة  أميَّ ملواجهة  لألطفال  لتعليم جيد  "معًا  حتت شعار 

اليوم  مبناسبة  العربية  االحتفالية  أعمال   2017 يناير  من   العاشر  في 

للطفولة  العربي  املجلس  بتنظيم من  الكبار،  وتعليم  ة  األميَّ العربي حملو 

ة وتعليم الكبار وجمعية حواء املستقبل،  والتنمية والشبكة العربية حملو األميَّ

وذلك مبقر املجلس بالقاهرة. واستهدفت االحتفالية تفعيل التشبيك وبناء 

الشراكات لتحقيق الهدف الرابع من سبعة عشر هدفًا للتنمية املستدامة 

التعليم اجليد  لتنفيذها وهو: "ضمان  2030، والذي يعد قاسمًا مشتركًا 

املنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة للجميع. هذا الهدف 

الذي أكد والتزم به السادة رؤساء الدول في الدورة السبعني للجمعية العامة 

لألمم املتحدة عام 2015 حتت شعار "حتويل عاملنا". 

شارك في أعمال االحتفالية عدد من اخلبراء واملهتمني وممثلي الهيئات 

ة والتعليم؛ من بينها الهيئة  ة مبحو األميَّ الدولية واإلقليمية واحمللية املعنيَّ

ة وتعليم الكبار، واملجلس القومي للطفولة واألمومة، ووزارة  العامة حملو األميَّ

التضامن االجتماعي، واملركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، وجمعية 
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الهالل األحمر املصري، ومركز تعليم الكبار بجامعة عني شمس، وممثلو 

واملجلس  واليونيسف،  اليونسكو،  بينها  من  والدولية  اإلقليمية  املنظمات 

العاملي لتعليم الكبار، ومنظمة GIZ، باإلضافة إلى اخلبراء واملتخصصني 

والباحثني في شتى مجاالت التنمية.

ويسعدنا أن نقدم ضمن سلسلة اللقاءات الفكرية هذا العدد الذي 

ومقدرين  شاكرين  العربية،  االحتفالية  هذه  في  دار  ملا  توثيقًا  ميثل 

الشركاء واحلضور وكل من أسهم في التحضير والتنفيذ لهذا العمل 

وتوثيقه.

ق،،  وف م وهللا ال

الوي ي ب ن ال س د. ح

األمني العام

للمجلس العربي للطفولة والتنمية
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املشاركون يف اللقاء *

* األسماء مرتبة ترتيبًا أبجدّيًا.

إخصائي تعليم - الهيئة العامة لتعليم الكبار 

رئيس جمعية حواء املستقبل - أمني عام الشبكة 

العربية حملو األمية وتعليم الكبار

استشاري تنمية

العربي  املجلس   - الطفولة  إعالم  إدارة  مدير 

والتنمية للطفولة 

وتنمية   والتوثيق  البحوث  إدارة   - فني  مساعد 

والتنمية للطفولة  العربي  املجلس   - املعرفة 

مدير برنامج التعليم - منظمة اليونيسف

مدير عام العالقات العامة واإلعالم - هيئة تعليم 

الكبار

مدير برنامج احلد من التسرب - املجلس القومي 

للطفولة  واألمومة

باحث - املجلس العربي للطفولة والتنمية

األحمر  الهالل  جمعية   - اجتماعي  مستشار  

املصري

وزارة   - العلوم  لتكنولوجيا  املصري  الصندوق 

االتصاالت

إعالمية

املركز  املناهج-  وتصحيح  بناء  قسم  رئيس 

والتنمية التربوية  للبحوث  القومي 

القومي  املجلس   - البنات  تعليم  برنامج  مدير 

واألمومة للطفولة 
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اجلمعية املصرية للتنمية الشاملة

رئيس املركز القومي للبحوث التربوية والتنمية

الهيئة العامة لتعليم الكبار

منسق برامج - اذاعة الشباب

األمني العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية

صحفية - جريدة إضاءة االكترونية 

القاهرة  ملدينة  والتربية  التعليم  طريقة  منسق 

CEOSS واجليزة 

املجلس  الطفولة  إعالم  إدارة   - إداري  مساعد 

والتنمية للطفولة  العربي 

شعبة األنشطة التربوية ورعاية املوهوبني - املركز 

القومي للبحوث التربوية والتنمية

مدير مشروعات التنمية - منظمة اليونسكو

إعالمي - قناة الناس

استاذ اإلدارة  - املركز القومي للبحوث التربوية

منسق مشروعات - جمعية حواء املستقبل

املجلس القومي للطفولة واألمومة

سكرتير حترير - صحفية الوسيلة نيوز

مستشار مبنظمة اليونسكو

التنفيذي  املدير  نائب   - التعليم  برنامج  مدير 

املستقبل حواء  جلمعية 

عضو مجلس إدارة جمعية حواء املستقبل

EACD - مدير  العالقات العامة

استاذ أصول التربية - جامعة الزقازيق

املركز القومي للبحوث التربوية والتنمية

أستاذ علم النفس التربوي- جمعية حواء املستقبل
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التربية  أصول  ومدرس  الكبار  تعليم  مركز  مدير 

شمس عني  جامعة 

مستشار وزيرة التضامن االجتماعي

رئيس اجلهاز التنفيذي للهيئة العامة حملو األمية 

وتعليم الكبار )سابقاً(

مدير مشروعات هيئة كير الدولية

مسئول اإلعالم  - الهيئة العامة حملو األمية وتعليم 

الكبار

مدير مشروعات - جمعية املرأة واملجتمع

املجلس   - املشروعات  إدارة  مدير  بأعمال  القائم 

والتنمية للطفولة  العربي 

مدير عام - جمعية الهالل األحمر املصري

نائب وزير الصحة والسكان - املشرف العام على 

املجلس القومي للطفولة واألمومة سابقًا

EACD املدير العام

 - املعرفة  وتنمية  والتوثيق  البحوث  إدارة  مدير 

والتنمية للطفولة  العربي  املجلس 

املجلس القومي للطفولة واألمومة

املجلس القومي للطفولة واألمومة

مدير املركز املصري لتطوير اجلمعيات األهلية - 

هيئة تعليم الكبار

نائب رئيس مجلس إدارة - جمعية قبس من نور

نائب احملافظ - محافظة اجليزة

املدير التنفيذي - جمعية تكاتف

مدير برنامج محو األمية - املجلس القومي لألمومة 

والطفولة
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ل ي وئ م ل ص ي ب ن
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ا�ن ه

م ي س د ن ي ام س ش ه

مجلس  رئيس  نائب  االجتماعية-  التنمية  في  خبير 

والتنمية للطفولة  العربي  املجلس  أمناء 

إعالمية وكاتبة

الشبكة العربية حملو األمية وتعليم الكبار

مستشار تنمية وتعليم - الشبكة العربية حملو األمية 

وتعليم الكبار

منسقة بجمعية املرأة واملجتمع

GTZ مدير برنامج

مركز تعليم الكبار - جامعة عني شمس

املركز القومي للبحوث التربوية والتنمية- شعبة املناهج

الهيئة العامة لتعليم الكبار
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* مدير إدارة إعالم الطفولة - املجلس العربي للطفولة والتنمية.

ترحيب
نحتاج إىل رؤى جديدة ملواجهة األميَّة

أ. إيمان بهي الدين*

أهاًل بكم في بيت الطفل العربي.. أهاًل بكم ضيوفنا الكرام في املجلس 

العربي للطفولة والتنمية.. املجلس الذي تأسس عام 1٩٨7 مببادرة من صاحب 

السمو امللكي األمير طالل بن عبد العزيز ورئاسته.

حتت راية العروبة جنتمع اليوم لنحتفل مبناسبة خاصة وهى اليوم الذى 

ة  أقرته جامعة الدول العربية منذ العام 1٩70 ليكون يومًا عربّيًا حملو األميَّ

وتعليم الكبار، ويكون فرصة للمراجعة والتقييم وحشد الشركاء والداعمني حول 

ة من 2015 إلى  قضية مهمة، والعمل بجدية فى إطار العقد العربي حملو األميَّ

2024، وتعزيز املبادرات الوطنية لتعليم الكبار باعتبارها ضمانات لتحقيق 

أهداف التعلم للجميع.

العربية  والتنمية شراكة الشبكة  للطفولة  العربي  ويسعدنا في املجلس 

لها باإلجنازات  الكبار وجمعية حواء املستقبل املشهود  ة وتعليم  حملو األميَّ

والنجاحات فى شتى مجاالت التنمية في هذه الفاعلية املهمة، في حضور هذه 

النخبة املتميزة من اخلبراء واملتخصصني وممثلي املنظمات املعنية؛ على أمل 

أن نخرج من هذا اللقاء برؤى جديدة تتناسب مع ما متر به منطقتنا العربية.
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فى بيان صحفي صدر يوم ٩ يناير 2017، كشفت فيه املنظمة العربية 

نسبة  ارتفاع  من  تعانى  تزال  ال  العربية  الدول  أن  والعلوم  والثقافة  للتربية 

ة  ة مقارنة بدول العالم النامى حيث تشير البيانات إلى أن معدل األميَّ األميَّ

فى الدول العربية بلغ 27% مقارنة بـ 16% فى دول العالم وأن عدد األميني فى 

الوطن العربي فى عام 2015 وصل إلى 54 مليون أمى مرشح للزيادة فى ظل 

أوضاع التعليم التى تعانى منها الدول العربية خصوصًا تلك التى متر بأزمات 

ونزاعات مسلحة، ولنا أن نتخيل حجم الكارثة إذا ما أدركنا أنه حتى اآلن لم 

يلتحق نحو 13,5 مليون طفل عربي بالتعليم النظامي.

لذا فإننا نأمل اليوم أن يتم طرح هذه القضية للمناقشة والتباحث الرتباطها 

ة وتعليم الكبار، والتى نعمل فى املجلس العربي للطفولة  بقضايا محو األميَّ

والتنمية عليها ضمن توجهنا اإلستراتيجى القائم على تنشئة جديدة لعالم 

جديد.

ة االأوىل: تتعلق بأهداف التنمية املستدامة التى أقرت ضمن أهدافه،  ي ض ق ال

أو من خالل الهدف الرابع حتديداً، ضمان التعليم املنصف واجليد والشامل 

للجميع، وتعزيز فرص التعليم والتعلم مدى احلياه فى سبيل بناء مستقبل 

أكثر استدامة للجميع.

الظروف  فى  لألطفال  اجليد  التعليم  بحث سبل  ة: هي  ي ان ث ال ة  ي ض ق ال

الصعبة، وهو ما يتماشي مع شعار هذه الفاعلية، خصوصًا األطفال فى 

وضعية الشارع، وفى وضعية العمل، واألخطر األطفال فى ظل أوضاع اللجوء 

والنزوح.
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ة بدءًا  ة: هى التى تهتم باملفهوم األوسع واألشمل حملو األميَّ ث ال ث ة ال ي ض ق ال

ة العلمية واملعلوماتية التى هى أساس مجتمع  ة الهجائية إلى األميَّ من األميَّ

املعرفة.

حّقًا إننا اليوم نواجه قضية خطيرة ونحتاج إلى حترك سريع وفاعل من 

أجل الوصول ملجتمع يتسلح فيه املواطن العربي بالعلوم واملعرفة؛ باعتبارها 

من حقوق التمكني الذى تفتح آفاقًا جديدة عن احلرية واملواطنة والدميقراطية.

الكبار وجمعية حواء  وتعليم  ة  األميَّ العربية حملو  للشبكة  الشكر  جندِّد 

مثمر. عملي  للقاء  ونتطلع  بحضراتكم  الترحيب  كما جندِّد  املستقبل، 
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الجلسة االفتتاحية

العالقة االرتباطية بني جودة التعليم وانتشار األميَّة 

د. إقبال السمالوطى*

الشبكة  أعضاء  والسيدات  السادة  عن  وبالنيابة  نفسي  عن  باألصالة 

العربية حملو األمية وتعليم الكبار، والذين ميثلون جمعيات لها خبرة طويلة 

ومتميزة في تعليم وتعلم الكبار في 16 دولة عربية، أتقدم باسمكم جميعًا 

بالشكر والتقدير للدكتور حسن البيالوى أمني عام املجلس العربي للطفولة 

والتنمية الستضافة هذا املؤمتر املهم؛ املؤمتر العربي حملو األمية املوافق ٨ 

يناير، وهو يوم إنشاء اجلهاز العربي حملو األمية وتعليم الكبار عام 1٩66.

كل  وميثلون  لدعوتنا،  استجابوا  الذين  احلضور  بجميع  أرحب  كما 

األطراف، حكوميني وأكادمييني ومراكز بحثية ومنظمات دولية مثل اليونسكو 

واليونيسف واملندوبيات الثقافية للدول العربية ومجلس النواب واجلمعيات 

العام.  األهلية واالحتاد 

والواقع  العلمية  الدراسات  أثبتتها  التى  املسلمات  من  أصبح  لقد 

املشهود هذه العالقة االرتباطية بني جودة التعليم وانتشار األمية، بالتزامن 

مع الفقر ونقص العمل الالئق والتهميش وفجوات العدالة االجتماعية وتدنى 

الدافعية للتعليم؛ نتيجة ضعف البرامج التعليمية وعدم ارتباطها بالتنمية 

املتعلمني. واحتياجات 

ة وتعليم الكبار، ورئيس جمعية حواء املستقبل. * األمني العام للشبكة العربية حملو األميَّ
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هذا التشخيص يفسر األرقام املعتمدة دولّيًا املثيرة للقلق، فقد ارتفعت 

أعداد األميني واملهمشني ثقافّيًا من 50 مليون مواطٍن فى الوطن العربي عام 

1٩70 إلى 61 مليونًا عام 1٩٩1 ثم إلى 75 مليونًا عام 200٨ ليصبح ٩6 

مليون أميِّ عام 2014.

القادرة  العمرية  الفئة  من  الشباب  ثم  النساء  األرقام  هذه  ثلثي  وميثل 

على العطاء والعمل، باإلضافة إلى اقتصاد هامشي يقدر بـ 50%. وفى ظل 

ما يعانيه الوطن العربي من عنف وحتوالت نوعية وتبعاتها التربوية نتيجة 

الدور  على  ذلك  وانعكس  االقتصادية،  األوضاع  وتدهور  والتهجير  النزوح 

التربوى للمدرسة فأصبحت غالبيتها إما طاردة وإما حافظة ألطفال يعانون 

من األمية بكل أشكالها؛ لذا تخيرت الشبكة شعار اليوم وهو

"معًا لتعليم جيد لألطفال ومواجهة أمية الكبار"
وأتوقع مع وجود األطراف املعنية أن تسهم مخرجات اليوم في تشبيك 

التنمية  أهداف  من  الرابع  الهدف  لتحقيق  حقيقية  بداية  تكون  وشراكات 

املستدامة 2030، ويعد هذا الهدف قاسمًا مشتركًا لتنفيذها وهو: ضمان 

التعليم مدى احلياة"، هذا  التعليم اجليد واملنصف والشامل وتعزيز فرص 

الهدف الذى أكده والتزم به رؤساء الدول جميعًا فى الدورة السبعني للجمعية 

ا". ن م ال ل ع وي ح العامة لألمم املتحدة العام املاضي حتت شعار "ت

السيد رئيس  التعليم، وأكد  وفى مصر أكد دستور 2014 علي أهمية 

األمية هدف قومى. أن قضية محو  اجلمهورية علي 

التنسيقية  اللجنة  عضوية  خالل  من  الشبكة  إسهام  ويشرفنا  هذا 

بكوريا  التعليم  حول  احلكومية  غير  املنظمات  وثيقة  لصياغة  باليونسكو 
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اجلنوبية، وإطار العمل للتعليم للجميع الذى اعتمد فى الدورة )3٨( للمؤمتر 

العام لليونسكو فى نوفمبر 2015. وإننا - نحن املجتمعني - منتلك رؤى 

الكبار  لتعليم  التربوى  التجديد  حول  مبتكرة  ومبادرات  ومسارات  تنويرية 

قيمة  وخلق  املدافعة  وحمالت  لإلجناز  الدافعية  واستثارة  التعبئة  ووسائل 

اليوم. نحتاجه  ما  وهو  والتعلم،  للتعليم  رمزية 

الفئة  احتياجات  ومراعاة  املصلحة  أصحاب  مع  املشاركة  على  وبناء 

املستهدفة وهم األميون واألميات، والنهج التشاركي؛ حيث نبدأ من القاعدة 

املستهدفة  الفئة  احتياجات  ملراعاة  قومية  السياسات  لتظل  )املجتمع( 

واستثمار تعليم الكبار ليس فقط حملو األمية القرائية ولكن لبناء اجتاهات 

تنموية جديدة ملواجهة التطرف والعنف والفكر املغلوط فى استخدام ديننا 

احلنيف.

جهودنا  وننسق  سنتكامل  وبكم  معكم  بأننا  ثقتي  أؤكد  النهاية  وفى 

الرائعة، التي تبدو صغيرة ومبعثرة من أجل أوطاننا العربية التي تستحق منا 

جميعًا اإلخالص في القول والعمل. 
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جهود املجلس القومي للطفولة واألمومة لتطوير التعليم

د. مايسة شوقي*

بداية أتوجه إلى السادة املنظمني بالشكر لهذه الدعوة الكرمية لالحتفال 

باليوم العربي حملو األمية، حتت شعار "معًا لتعليم جيد لألطفال ملواجهة أمية 

الكبار".

ــام  ــي ع ــذ إنشــائه ف ــة من ــة واألموم ــس القومــي للطفول ــم املجل ــد اهت وق

1٩٨٩ بقضايــا التعليــم مــن منطلــق مــواد الدســتور املصــري مــرورًا 

باتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي كانــت مصــر إحــدى أوائــل الــدول التــي وقعــت 

عليهــا، وإنتهــاء بقانــون الطفــل رقــم 12 لســنة 1٩٩6 واملعــدل بالقانــون رقــم 

126 لســنة 200٨، والــذي جــاء متوافقــًا مــع االتفاقيــة، ومــن هــذا املنطلــق 

تبنــى املجلــس القومــي األهــداف اآلتيــة:

ــى  ــة إل ــة والبدني ــه العقلي ــه وقدرات ــل ومواهب ــخصية الطف ــة ش 1- تنمي

أقصــى إمكاناتهــا.

2- تعزيز شعوره بقيمته الشخصية.

3- تهيئة الطفل للمشاركة وحتمل املسئولية.

4- تنمية احترام احلقوق واحلريات العامة لإلنسان.

* أستاذ الصحة العامة بكلية الطب، جامعة القاهرة، ونائب وزير الصحة والسكان، واملشرف العام 
على املجلس القومي للطفولة واألمومة سابقاً.
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5- تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وقيمه الدينية.

6- تنمية انتماء الطفل لوطنه والوفاء له.

ــن أو  ــز بســبب دي ــراد وعــم التميي 7- ترســيخ قيمــة املســاواة بــني األف

ــون. جنــس أو ل

ــم  ــن قائ ــي متضام ــع مدن ــي مجتم ــاة مســئولة ف ــل حلي ــداد الطف ٨- إع

ــات. ــزام بالواجب ــوق وااللت ــي باحلق ــوازن والوع ــى الت عل

وفــي هــذا اإلطــار، تبنــى املجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة، بالشــراكة 

مــع املعنيــني بقضايــا التعليــم، عــدة برامــج ومشــروعات فــي القــرى والنجــوع 

باحملافظــات األكثــر احتجاجــًا وخصوصــًا محافظــات الصعيــد، ومــن أهــم 

هــذه البرامــج مــا يلــي:

ة ي ح ص ة وال ي اف ق ث ة وال ي م ي عل ت ة ال ي و االأم ح ج م ام رن ١- ب

ات: ه ات واالأم ي ت ف ل   ل

ويهــدف إلــى محــو أميــة الفتيــات الصغيــرات خــارج إطــار العمليــة 

التعليميــة وتثقيفهــم صحّيــًا ورفــع وعيهــم مبشــكالت األميــة ومخاطــر 

التفــكك األســري والــزواج املبكــر للفتيــات وأثرهــا علــى ارتفــاع نســب 

ــيوط -  ــا - أس ــي محافظــات )املني ــج ف ــذ البرنام ــم تنفي ــذا ويت ــة. ه األمي

ســوهاج - البحيــرة( حملــو أميــة 1500 مــن الفتيــات واألمهــات الصغيــرات 

مــن خــالل فتــح 100 فصــل محــو أميــة بالقــري والنجــوع األكثــر احتجاجــًا 

باحملافظــات املســتهدفة.
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م: ي عل ت ن ال �ب م ت ن ال د م ح ج ال ام رن ٢- ب

ويتــم تنفيــذه بالشــراكة مــع وزارة التربيــة والتعليــم الــذي اســتهدف احلــد 

مــن تســرب األطفــال مــن املــدارس مبرحلــة التعليــم األساســي مــن خــالل:

- بنــاء قــدرات املتعاملــني مــع األطفــال املعرضــني للتســرب )1600 

معلــم - 1600 مــن اإلخصائيــني االجتماعيــني والنفســيني - 400 مــن 

ــدارس(. ــري امل مدي

- االرتقاء بوعي 2500 أسرة من أسر األطفال املعرضني للتسرب.

- حتقيــق مفهــوم املدرســة اجلاذبــة للطفــل مــن خــالل االهتمــام باجلوانــب 

التعليميــة واإلداريــة واألنشــطة الرياضيــة والفنيــة واالجتماعية.

- تعميــم جتربــة املجلــس فــي إنشــاء جلــان وقــرى ملعاجلــة التســرب 

ــًا، هــذا ويتــم التنفيــذ حاليــًا فــي  علــى املســتوى القومــي ودعمهــا فنّي

محافظــات )الدقهليــة -اإلســكندرية - البحيــرة - الشــرقية - املنيــا - 

ــر الشــيخ(. ــوم - القاهــرة - كف أســيوط - ســوهاج - الفي

ات: ن ب م ال ي عل ادرة ت ب ج م ام رن 3- ب

ــة  ــام بهــا املجلــس القومــي للطفول ــي ق ــادرات الت وهــي إحــدى أهــم املب

ــداد  ــي أع ــة ف ــوة النوعي ــض الفج ــة ملعاجلــة مشــكلة التســرب وخف واألموم

التالميــذ املقيديــن مبرحلــة التعليــم األساســي . وقــد مت وضــع تصــور 

للحــد مــن هــذه املشــكلة مــن خــالل تعميــم فكــرة إنشــاء املــدارس الصديقــة 

للفتيــات مبحافظــات )ســوهاج - أســيوط - املنيــا - بنــي ســويف - الفيــوم 

ــرة - شــمال ســيناء(. ــزة- البحي - اجلي
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ــات 11٩1  ــذه احملافظ ــي ه ــي مت إنشــاؤها ف ــدارس الت ــدد امل ــغ ع ويبل

مدرســة، وهــي احملافظــات التــي تعانــي مــن أعلــى نســب للفجــوة النوعيــة 

ــم األساســي. ــة التعلي ــات فــي مرحل ــني والبن ــني البن ب

م: ي عل ت ودة ال ج ي ل وم ق ج ال ام ن �ب ٤- ال

والذي ينفذ بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم واملعاهد القومية.

ويهــدف البرنامــج إلــى اإلفــادة مــن قــدرات املعلمــني والتالميــذ مبرحلــة 

التعليــم األساســي مــن خــالل االعتمــاد علــى مجموعــة مــن حــزم البرامــج 

الدوليــة املتكاملــة جلــودة التعليــم ومنهــا:

- نظرية الذكاءات املتعددة.

- برنامج تنمية مهارات التفكير العليا )الكورت(.

- برنامــج تنميــة اخليــال االبتــكاري للمعلمــني والتالميــذ باســتخدام 

)تريــز(. إســتراتيجية 

- برنامج االختبارات التربوية الدولية )تيمس( )بيزا( )بيرلس(.

ويتــم تنفيــذه فــي محافظــات )القاهــرة - اإلســكندرية - اجليــزة - 

بورســعيد - املنيــا(.

ي هو أن املجلس القومى للسكان قد انتهى من إطالق أطلس 
ا�ن ث ق ال ش ال

التنمية السكانية الذى خلص إلى )64( مؤشرًا مركباً، مت احلساب العلمي 

واإلحصائي لها، وترتيب محافظات مصر تصاعديًا على أساسها؛ حيث 

منها  جزء  للتنمية،  السكانية  األولوية  ذات  محافظات  تسع  لدينا  ظهرت 

للتعليم، كما أن هناك تصنيفًا أخر كودّيًآ للمحافظات على أساس اللون 

)أحمر، أصفر، أخضر(، يرتكز على نحو )٨6( نقطة ارتكاز أهمها وأولها 
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التعليم، والتعليم له )23( مؤشرًا مركباً، وبالتالي كلما زادت حزمة املؤشرات 

املركبة زادت املصداقية حيث تعكس حقيقة الواقع بصورة أعلى. 

قانون مينع  فلدينا  املبكر،  الزواج  التعليم مشكلة  ومن ضمن مشكالت 

توثيق الزواج وليس الزواج نفسه الذى يتم عادة قبل )1٨( سنة، لذا ليس لدينا 

رصد حقيقي ودقيق لنسبة الزواج املبكر في مصر، وإن كانت هناك بعض 

األبحاث التي تتم بشكل غير قومي أو حكومي، والتى حددت بؤر الزواج املبكر 

فى بعض احملافظات واألحياء والقرى، سوف نضيفها علي خريطة أطلس 

للتنمية، وإضافة هذه املناطق إلى أطلس اخلريطة السكانية ملساعدة متخذى 

القرار على مكافحة هذه اجلرمية.

وقد أطلق املجلس القومى للسكان منذ أسبوعني أيضاً حزمة من القرارات 

الوزارية ومشاريع القوانني، الداعمة للحد من التسرب التعليمي، من بينها أن 

يحصر احملافظ أعداد املتسربني من التعليم بالتعاون مع اإلدارات التعليمية 

باحملافظة؛ لتوقيع العقوبة املناسبة والغرامة على أهالى األطفال املتسربني من 

التعليم، كما أصدر مشروع عقوبة املأذوننْي الشرعيني املوثقني للزواج العرفي 

ثم يعيد توثيقه فيما بعد؛ للحد من الزواج املبكر، وأيضًا الثقل األكبر علي 

وسائل اإلعالم للتوعية بخطورة هذا النوع من الزواج.

وأخيرًا وليس آخراً، أعاد املجلس القومى للسكان اخلطة القومية لرفع 

الوعى الصحى واملجتمعي، تعمل أجزاء منها من خالل وسائل اإلعالم وهي 

مفعلة اآلن، وأجزاء أخري ال تعمل، اجلانب اآلخر من اخلطة وهو اجلانب 

في  تأثيرًا  أكثر  ألنه  اإلعداد؛  في  أطول  ووقت  إلى مجهود  يحتاج  املباشر 

إيجابيات. إلى  السلبيات  تغيير 
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أما عن اجلزء الثانى من املبادرة القومية لرفع الوعي الصحى واملجتمعي 

في اجلامعة، بواسطة مبادرة الرائد اجلامعي، فقد متَّ االتفاق مع نحو )24( 

جامعة فى مصر، بالتعاون مع الهيئة العامة لإلستعالمات واجلمعيات األهلية، 

صها أطلس تنمية السكان فى تنفيذ هذا  في )٨6( نقطة ارتكاز التي شخَّ

اجلزء من املبادرة.
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مستشار وزيرة التضامن االجتماعي - جمهورية مصر العربية.

ال قضاء على الفقر دون القضاء على األمية،
ودون التعليم الجيد 

د.عصام العدوى*

يصل عدد األميني فى املنطقة العربية إلى ٩7,2 مليون نسمة، ونسبة 

التسرب من التعليم إلى 20%، وهو ما يعكس مدى تردى الوضع التعليمى 

فى مجتمعنا العربي، وهو حتدٍّ كبير أمامنا ومؤشر سيئ علينا مواجهته 

بأهداف  االلتزام  بنا  املنوط  دورنا  علينا  مُيلي  مدني،  مجتمع  كمؤسسات 

في سبتمبر  دولة  من 150  أكثر  عليها  التي صادقت  املستدامة،  التنمية 

2015، وتتوخى القضاء علي الفقر. وأعتقد أن هناك أربعة أهداف يصعب 

حتقيق التنمية املستدامة من دونها، وهي تلك املتعلقة بالصحة وبالتعليم 

واجلندر والشراكات، وأعتقد أن عملنا مهم جّداً؛ ألنه من دون التعليم ومحو 

ة لن يكون هناك قضاء علي الفقر بأي شكل من األشكال. األميَّ

هي  اجلندر  أو  التعليم  أو  الصحة  في  سواء  املهمة  النقطة  فإن  لهذا 

املساواة واإلنصاف بني اجلنسني، فطاملا هناك أمية سيكون هناك فقر، فهما 

مرتبطان ارتباطًا كاماًل ببعضهما بعضاً، غير أن ذلك لن يتم إال بالشراكات 

املوجودة بني مؤسسات املجتمع املدني، وعلى احلكومات أن تنظر إليها نظرة 

كبيرة جّداً، وتعطيها الفرصة، وتهيئ لها املناخ الداعم للعمل، وإال لن نحقق 
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أي هدف من أهداف التنمية املستدامة في غياب مجتمع مدني فاعل وقوي.

وأضيــف أن القطاع اخلاص مازال متكاساًل في أمور العمل املجتمعي 

ملتزمًا  أصبح  اآلن  كان  وإن  األسباب،  نعرف  وال  املجتمعية،  واملسئولية 

بالهدف رقم )17( بأن تكون هناك شراكات بني املجتمع املدني واحلكومة 

والقطاع اخلاص، وأعتقد أننا نستطيع إشراك األخير أكثر من ذلك، إذا كانت 

التعليم،  النية في حتقيق املسئولية االجتماعية لرأس املال في أمور  لديه 

فاحلكومات تبذل ما عليها بكل تأكيد ولكن ال ميكنها العمل مبفردها، وإن 

كان من الضروري أن تسعى إلى خلق مناخ داعم جلميع املؤسسات، وأن 

تعطيهم الفرصة للعمل، وأن نعمل معاً، وهناك منظمات دولية تعمل في 

مصر، يصل عددها إلى ٩3 منظمة، إلى جانب 4٨500 جمعية أهلية، %50 

منهم غير فاعل. لذا علينا إيجاد فرص للشراكة اجلادة في املجتمع؛ كي 

نتمكن من الوصول إلى املجتمعات احمللية الصغيرة.
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التعليم حجر الزاوية.. نحو مشروع قومي تنويري

د.نبيل صموئيل*

في البداية أود أن أعبر عن سعادتي بهذه الدعوة. وحقيقة عندما اطلعت 

على العنوان تأثرت؛ ألني مقتنع بأهمية التعليم من الصغر "فالتعليم فى 

الصغر كالنقش على احلجر".

التعليم،  أخطر قضايا مجتمعنا وهي قضية  نتناول قضية من  نحن 

واملجلس العربي للطفولة والتنمية بقيادة الدكتور حسن البيالوي قام بنقلة 

في  التعليم  كبار خبراء  من  واحد  فهو  التعليم؛  في موضوع  مهمة  نوعية 

بالدنا، وفي رأيي أن مشروع املجلس مع وزارة التضامن االجتماعى حوَّل 

التربية إلى مفهوم إنسانى أكثر من كونه مفهومًا وظيفّياً؛ لتنشئة إنسان 

التنوع  قبول  قادر على  قادر على ممارسة احلياة، وإرساء عالقات مميزة، 

والتعددية بعيدًا عن التطرف والتحزب، مع إيجاد فرص فى احلياة، وجميعها 

تندرج حتت مسمى أهداف العملية التعليمية والتربوية، وإن غابت إحداها 

فى برامجنا فلن يكون هناك صدى أو تغيير فى حياة الناس.

مهمة،  مبادرة  الكبار"  أمية  ملواجهة  لألطفال  "تعليم جيد  املبادرة  وهذه 

وأنا شخصّيًا أشعر أنه من الضروري دولة وشعبًا ومجتمعًا مدنّيًا أن نولي 

ولكونه  الزاوية،  حجر  بوصفه  اهتمام  من  يستحقه  ما  األساسي  التعليم 

مشروعًا تنويرّياً، بداًل من تخريج ماليني من األميني؛ فالبد من غلق منابع 

أ. نائب رئيس مجلس أمناء املجلس العريب للطفولة والتنمية، وخبري يف مجال التنمية االجتامعية.
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هذه الظاهرة التي تفرز كل يوم أميني. ومن أجل جتنب إهدار املوارد دون 

جدوى أو عائد، أدعو إلى مبادرة تضع التعليم األساسي قضية أساسية 

واهتمامًا قومّياً. إن األطفال احلاصلني على التعليم األساسي قادرون أواًل 

ة الهجائية، وثانياً: على فهم احلياة، ومن ثَم البد من العمل  على محو األميَّ

على تنشئة أطفال قادرين علي مواجهة احلياة بطريقة صحيحة لتحسني 

السمات السكانية، وأرجو أن يكون البرنامج ناجحًا ومثمرًا وله صدى في 

املجتمع.

إن املوازنة املخصصة للتعليم لم تلتزم بالنسبة الدستورية، وهذا خطر، 

توظيف  إلى  ويحتاجون  التعليم  يطلبون  األطفال  من  ماليني  لدينا  فنحن 

للتعليم وللصحة. هة  لذا يتعني زيادة نسبة املخصصات املوجَّ لألموال؛ 
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محو األميَّة مشكلة تنموية تواجة مصر

د. عصام قمر*

ال  ف الأط ل د  ي ج م  ي عل ت ل اً  ع "م مبادرة  حضور  ويشرفني  يسعدني 

ل الطموح الذى تسعى الشعوب لتحقيقه  ار" التي متثِّ ب ك ة ال ي ة أم ه واج م ل

مستقبل  أجل  من  املستدامة  بالتنمية  الدولى  االهتمام  ظل  في  ألبنائها، 

أهم  من  تعد  أميتهم  ومحو  الكبار  تعليم  مشكلة  فمازالت  للعالم،  أفضل 

املشكالت التنموية التي تواجه مصر ودول العالم الثالث أجمع، وتهتم بها 

التعليم  أهداف  إطالق  فمنذ  التعليم،  في شئون  العاملة  الدولية  املنظمات 

للجميع في مؤمتر "جومتني عام 1٩٩0" كان التركيز على متكني كل شخص 

سواء كان طفاًل أو يافعًا من االستفادة من الفرص التربوية املصممة لتلبية 

ل  للتعليم، وكان االهتمام األكبر باألطفال، كما متثَّ االحتياجات األساسية 

دف  ه ال فقد نصَّ  عام 2000"؛  "داكار  والثاني من مؤمتر  األول  الهدف  في 

االأول من أهداف التنمية املستدامة على توسيع وحتسني التربية والرعاية 

على نحو شامل فى مرحلة الطفولة املبكرة، وخصوصًا لألطفال األكثر تأثرًا 

 على ضرورة متكني جميع األطفال 
ا�ن ث دف ال ه د ال واألشد حرمانًا أيضاً، وأكَّ

الذين  على  التركيز  مع  وإلزامي،  مجانى  جيد  تعليم  على  احلصول  من 

يعيشون فى ظروف صعبة بحلول عام 2015، ال سيما البنات واألطفال، وهو 

* رئيس اجلهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار )سابقاً(.
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ما يدل على أن ثمة اجتاهًا عاملّيًا لترسيخ مبدأ اإلتاحة واالستيعاب، وهو 

ما يتناغم مع الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة التي أقرتها األمم 

املتحدة ونصت على ضمان اإلنصاف واجلودة العادلة فى التعليم وتعزيز 

فرص التعلم مدى احلياة للجميع.

على  تعمل  الكبار  لتعليم  العامة  الهيئة  فإن  ذلك،  وفي سبيل حتقيق 

ة فحسب، وحرصت على تضمني خطتها  أال يتوقف دورها عند محو األميَّ

مخاطبة  خالل  من  ة  األميَّ منابع  لتجفيف  خاّصًا  منهجًا  اإلستراتيجية 

اجلهات املعنية وطلب مساندتها للقيام بأدوارها وحتقيق التكامل بينهما 

واالرتداد. التسرب  ملواجهة 

ة؛ لضمان نقلهم  وفتح فصول ملواصلة تعليم املتحررين حديثًا من األميَّ

نقلة نوعية تفتح لهم أبواب العالم واملعرفة، وتدمجهم في التعليم النظامي، 

وتستثمر الهيئة هذه النماذج ممْن واصلوا تعليمهم ليكونوا قدوة وحافزًا 

لألجيال الناشئة اجلديدة لبث قيم احلب.

مطلبًا  األطفال  تعليم  بأهمية  االجتماعى  الوعي  نشر  أصبح  لقد 

دولّيًا ملواجهة التحديات الثقافية املرتبطة بالعادات والظواهر السلبية في 

املجتمع، مثل حرمان اإلناث، وعمالة األطفال وغيرهما من الظواهر التي تعد 

منابع لألمية؛ مما استلزم تكامل وتضافر اجلهود بني هيئة تعليم الكبار 

واملؤسسات العاملة في مجال التعليم ومؤسسات املجتمع املدني ووسائل 

اإلعالم واملؤسسات الدينية واجلهات املعنية بالطفولة؛ لرفع مستوى الوعي 

ة؛ حتقيقًا ألهداف الشبكة العربية لتعليم الكبار،  بأهمية القضاء على األميَّ

القيام  أجل  من  العربي  القومي  التعاون  على  بها  األعضاء  تشجع  والتي 
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مع  الهيئة  تعاونت  حيث  العربية؛  للمرأه  وخصوصًا  مشتركة،  مبشروعات 

ة فى مشروعني: العربية حملو األميَّ الشبكة 

املصري  الريف  في  باملرأة  اخلاص  واحلياة  املرأة  منهج  إجناز  ا  م ه أول

ي هو إعداد منهجية تهدف 
ا�ن ث لدمجها واملشاركة فى التنمية املستدامة، وال

ة وتعليم الكبار، وجميع أوجه  إلى متكني املرأة والفتاة في مجال محو األميَّ

املؤثر  بالدور  والتربوية؛ إميانًا  واالقتصادية  والسياسية  احلياة االجتماعية 

والفاعل للمرأه في التأثير على أفراد األسرة فى التعليم والتعلم. وتنفيذ هذه 

املنهجية والتدريب عليها متَّ بالتعاون مع منظمة اليونسكو فى محافظات 

بورسعيد واإلسماعيلية واجليزة وأسوان وسوهاج. كما تتبنى الهيئة فلسفة 

الشبكة فى تعزيز إمكانات األعضاء وتشجيعهم على تفعيل قنوات االتصال 

الدول  بني  اجلهود  بتنسيق  الهيئة  تقوم  حيث  اجلهود؛  وتنسيق  والتعاون 

وتعليم  ة  األميَّ حملو  العربي  العقد  أهداف  حتقيق  أجل  من  كافة  العربية 

الكبار )2015 - 2024( من خالل رسم السياسات واخلطط التنفيذية وإجناز 

في  ناجحة  يتم من جتارب  ملا  استرشادّيًا  دلياًل  لتكون  السنوية  التقارير 

ة في الوطن العربي. قضية محو األميَّ

أمور  عدة  هناك  فإن  الطفولة،  الهيئة مبرحلة  اهتمام  فيما يخص  أما 

أنه  ا  ه أول وليس احلصر،  املثال  على سبيل  إليها  اإلشارة  أساسية ميكن 

بالرغم من أن قانون الهيئة يركز على العمل مع األطفال بداية من 14 عاماً، 

عدة  ومناهج  واألمهات  اآلباء  خالل  من  املبكرة  بالطفولة  تهتم  الهيئة  فإن 

األطفال. االهتمام بصحة  إلى  تهدف 

التي  اإلعالمية  القوافل  خالل  من  توعوية  بأنشطة  الهيئة  تقوم  اً:  ي ان ث
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تؤثر على حياة  التى  السلبية  الظواهر  القرى واحملافظات ملجابهة  جتوب 

األطفال مثل ختان اإلناث والعنف ضد األطفال والزواج املبكر وما إلى ذلك. 

وذوى  واحملرومني  املهمشني  األطفال  بحقوق  الهيئة  تهتم  اً:  ث ال وث

االحتياجات اخلاصة واملودعني بدور األحداث؛ حيث طورت الهيئة برنامج "تعلم 

انتماءاتهم  تغيير  الفئات فى املجتمع، بعد  حلياة أفضل" إلعادة دمج هذه 

ومتاسكه  املجتمع  أمن وسالمة  على  للحفاظ  إيجابي؛  بشكل  واجتاهاتهم 

االجتماعي.

 ومن املأمول توسيع نطاق العمل مع الشبكة العربية في عدة مجاالت، 

هي: 

- نشر ثقافة التعلم مدي احلياة.

- تعزيز العمل في برامج تهدف إلى متكني الفئات املهمشة واحملرومة.

- العمل على حتقيق أهداف التنمية املستدامة، من خالل تعليم الكبار 

مدى احلياة. 

والتاريخي  الثقافي  املوروث  حول  تدور  الكبار  لتعليم  برامج  إعداد   -

املشترك وتهدف إلي تدعيم روابط الهوية العربية، وتصلح لتطبيقها 

العربي كافة. الوطن  أقطار  في 
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إصالح العقل املصري والثقافة املصرية
د. حسن البيالوي*

التعبئة  نقود تشبيكًا مبعنى  نحن نستطيع من خالل هذا اجلمع أن 

وجودة  ة  األميَّ محو  هدف  لتحقيق  التنمية  عملية  أطراف  لكل  املجتمعية 

آن  لقد  الطفولة.  العاملني في مجال  وتعبئة  العمل  فى  والتكامل  التعليم، 

األوان إلحياء هذه اللجنة التي متَّ تشكيلها في املاضي ثم توقفت عن العمل.

إعداد  من   %٩0 بنسبة  انتهي  واألمومة  للطفولة  القومى  فاملجلس 

للتباحث  املجتمعي  للحوار  ستطرح  والتي  واألمومة،  الطفولة  إستراتيجية 

حولها فور االنتهاء منها، وندعو حضراتكم ملراجعتها عند طرحها للحوار؛ 

لتحقيق التكامل بني األطراف الشريكة، ونستطيع أن نطلع على مؤشرات 

من خالل آلية واحدة، خصوصًا أن االصطفاف الوطني واجب، وهذا احلوار 

يذكرني  اليوم  مؤمتر  فشعار  التكامل،  ملبدأ  وإحياء  تنفيذ  هو  املجتمعي 

ة"، ويومها اتهمه اجلميع  بالشعار الذي رفعه لويس عوض "قفل منابع األميَّ

بأنه يقف ضد العدالة االجتماعية، ولكن لو كنا أنصتنا إليه عام 1٩62 ما 

ة اآلن، فقد عارضه اجلميع في كل االحتفاالت، وأدعو لقراءة لويس  كانت األميَّ

عوض مرة أخرى، والتوقف عند مفهومه عن التعبئة االجتماعية.

وملّا كنا في املجلس العربي للطفولة والتنمية نبحث دائمًا عن مشروعات 

ة، وفي هذا املجال لدينا مشروع  استنارة مثل قضية التعليم ومحاربة األميَّ

* األمني العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية.
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"إعالم صديق للطفولة"، وهو موضوع مهم يركز على ضرورة أن يكون لدينا 

إعالم مستنير داعم للطفولة ملبٍّ الحتياجاتهم، وقد أعددنا دراسة ملدة سنتني 

طبقناها على ست دول عربية عن أداء اإلعالم، وكانت النتائج تدعو للقلق؛ إذ 

خلصنا منها إلى التفكير العام في مبادئ أساسية أو معايير لعمل اإلعالم، 

وقمنا بعقد سلسلة لقاءات على مستوى الوطن العربي. وكذلك شاركنا في 

مشروع األطفال في وضعية الشارع بالشراكة مع وزارة التضامن إلعادة بناء 

اإلنسان الذي حطمه ظلم املجتمع من خالل الفن واملوسيقي واملعرفة، وهي 

مداخل نتعامل بها. أيضًا لدينا مشروع عن رياض األطفال مع وزارة التربية 

املدينة  في  املبكرة  الطفولة  تنمية  مركز  تطوير  إلى  نهدف  حيث  والتعليم 

التعليمية مبعاونة من اليونيسف، وبناء مؤسسات منوذجية للطفل فى مصر، 

فبراير  في  التدريبية  الدورات  أولى  وستكون  باحلضانات،  الكوادر  وتدريب 

عنه  اإلعالن  الطفل، سيتم  لتنشئة  فلسفي  تكاملي  وهناك مشروع  القادم. 

ه الدعوة للجميع،  خالل منتدى منظمات املجتمع املدني اخلامس، وأرجو أن ُتوجَّ

ولفت أنظارهم إلى كيفية تربية الطفل والتعامل معه بناء علي دراسة متت 

في 11 دولة عربية؛ تطبيقًا إلستراتيجية جديدة حتمل شعار "عقل جديد 

ة جزء ال يتجزأ من كفاح اجتماعي  لطفل جديد". فتربية الطفل ومحاربة األميَّ
وثقافي، يرمي إلى مكافحة القبح من أجل عقل جديد، كما قال السيد رئيس 

اجلمهورية في لقائه بالكنيسة اإلجنيلية مبناسبة أعياد امليالد، لذا فالشعار 

ليس إلصالح التعليم وإمنا إلصالح العقل املصري والثقافة املصرية، راجيًا 

إستراتيجيات  في  نتكاتف  أن  وعلينا  امللتقى،  هذا  دميومة  على  احلفاظ 

مستنيرة تعرف قيمة الفعل االجتماعي.
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أوراق العمل والعروض

من . ١ الشارع  وضعية  في  األطفال  ودمج  تأهيل  مرشوع 

ل". االأم ت  �ق اخ ا  "أن األمل  تربية  خالل 

التوجهات اإلستراتيجية لتعليم وتعلم الكبار مدى احلياة. 2

معًا لتعليم جيد للصغار ملواجهة أمية الكبار. 3
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١- تأهيل ودمج األطفال يف وضعية الشارع
من خالل مشروع تربية األمل

"أنا اخرتت األمل"

كمال الفكي*

 مشروع "تأهيل ودمج األطفال في وضعية الشارع من خالل تربية األمل: 

أنا أخترت األمل" ينفذ في مؤسسة دور التربية للرعاية االجتماعية لألطفال، 

بجمهورية  االجتماعي  التضامن  وزارة  مع  مشترك  تعاون  بروتوكول  وفق 

مصر العربية، وبدعم من برنامج اخلليج العربي للتنمية "أجفند" وعدد من 

الشركاء، وذلك باعتباره مشروعا يستهدف ضمان توفير التعليم ومحو أمية 

تلك الفئة من األطفال.

الهدف العام: 
تأهيل األطفال في وضعية الشارع، من خالل تربية األمل، وبناء قدرات 

التأييد حلقهم في احلياة الكرمية، في إطار بيئة  العاملني معهم، وكسب 

املعنية.  تشريعية ومؤسسية مساندة والتشبيك بني األطراف 

إسرتاتيجية العمل باملشروع:
تقوم فكرة هذا املشروع على تقدمي منوذج جديد لدمج أطفال الشوارع، 

* مدير مشروع تأهيل ودمج األطفال في وضعية الشارع من خالل تربية األمل "أنا اخترت األمل" 
باملجلس العربي للطفولة والتنمية.
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 Institution based( اإلصالح  وحدة  املؤسسة  اعتبار  على  ويقوم 

هي: رئيسة  مكونات  أربعة  على  ويرتكز   )reform
التي تعزز احترامهم وتنمي  تربية األمل،  تأهيل األطفال من خالل   -

واقتصادّياً. تعليمّيًا  متكينهم  باجتاه  وتدفع  معارفهم، 

العمل  جناح  لضمان  الشوارع  أطفال  مع  العاملني  قدرات  بناء   -

األطفال. دمج  في  واستمراريته 

إرساء بيئات متكينية من خالل التشريع وحوكمة مؤسسات اإليواء   -

الشوارع، أطفال  بقضية  كافة  املعنية  األطراف  بني  والتشبيك 

بينما ميثل املكون الرابع، املناصرة وكسب التأييد، والسياق اإلعالمي   -

لبناء ثقافة جديدة. كما هو مبني في الشكل التوضيحي.
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إنجازات املشروع: 
يقوم املشروع في تنفيذه على عدة مكونات رئيسة تتمثل في الرسم التالي: 

بدأ العمل مع األطفال في هذا املشروع فى أغسطس 2014، ويتم علي 

والفن  الطفل  وتنمية  والرياضة  والتعليم  الصحة  رئيسة هي:  محاور  أربعة 

احلياة. ومهارات 

م:  ي عل ت ي ال
أوالً: �ن

- التعليم في املشروع ينقسم إلى أربعة مكونات: تعليم نظامي ومحو أمية 

ومعلوماتية ومجتمعي.

- في إطار التعليم النظامي متَّ توقيع بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم 

لإلشراف على املدرسة داخل الدور، وتوفر لها كل اإلمكانات الالزمة 

إلحلاق  التعريفي  الرقم  على  احلصول  متَّ  أن  بعد  وذلك  واملعلمني، 

والتعليم. التربية  بوزارة  املدرسة 
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- متَّ فتح فصول تعليم مجتمعي لألطفال.

- متَّ توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ حيث تبنى 

املشروع مفهومًا أوسع وأشمل حملو األمية؛ حتى ال يكون مقصورًا 

على قدرة الشخص على القراءة والكتابة فقط، بل تعدى ذلك إلى البعد 

الرقمي وأصبح محو األمية الرقمية هدفًا للدول التي تسعى إلى بناء 

مجتمعات معرفة حديثة ومتطورة عن طريق إكساب شعوبها املهارات 

األساسية التي متكنهم من استخدام واستعمال تقنيات احلاسوب 

وتطوير  استغالل  خاللها  من  ميكنهم  والتي  اليومية،  حياتهم  في 

الفرص التجارية أو االجتماعية أو الثقافية ألنفسهم أو لعائالتهم أو 

ملجتمعاتهم بشكل عام.

مفهوم  يتوقف  ال  حيث   ICDL والعاملني  لألبناء  تدريب  توفير  متَّ   -

الوعي املعلوماتي حقيقة على املهارات االساسية الستخدام تقنيات 

احلاسب والشبكات، بل يتعداه إلى بناء اإلمكانات والقدرات الكتشاف 

إليها  إليها وحتديد مكانها وكيفية الوصول  املعلومات عند احلاجة 

باجلوانب  الوعي  يشمل  كما  فعال.  بشكل  واستعمالها  وتقييمها 

الوقوع  لتجنب  واحلدود  احلقوق  ومعرفة  الرقمي  العالم  في  األمنية 

فيما ميكن أن يعد جرمية معلوماتية.

ون:  ن ف اً: ال ي ان ث

- يتم استخدام الفنون في كل مكونات املشروع للوصول إلى قيم معينة 

واالرتقاء بالسلوك، فالفن هو الذي يجعل الطفل يفكر إيجابّيًا حول 
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نفسه ألنه يرى إجنازاته، واألمر الثاني أن التعليم بالفن يرسخ في 

ذهن الطفل وغير قابل للنسيان.

- قدمنا في املشروع الفن من خالل املوسيقي وتشكيل كورال لألطفال 

بالتعاون مع معهد كونسرفتوار.

- أما في املسرح فتمَّ استخدام مسرح احلكي للتعبير عن املكنون لديهم.

)فن  مجاالت  في  املعارض  من  العديد  إقامة  متَّ  الفنون  مجال  وفي   -

عرائس(.  تشكيل   - نحت   - تشكيلي 

ة:  ح ص اً: ال ث ال ث

بتوافر  وبرامج صحية  توعية صحية  من  الصحي  البرنامج  يتكون   -

قوافل طبية بالتعاون مع نقابة األطباء، وتستخدم فيها الفنون أيضًا لتمكني 

األطفال من التعبير عن املواقف واأللم بالرسم. 

ة:  اض ري اً: ال ع راب

- إقامة وإصالح مالعب وتأسيس فرق رياضية. 

- إقامة املباريات الرياضية.

إضافة إلى ذلك هناك اهتمام بتنمية الذات، وتنظيم رحالت ترفيهية لألماكن 

األثرية والسياحية 

ة:  م وك ح ال ال ج ي م
�ن

- في مجال التكامل املؤسسي، متَّ إجراء دراسة حول حوكمة املؤسسة، 

ووفرنا قواعد بيانات وشبكة داخلية تربط كل أفراد املؤسسة باملباني.

درات:  ق اء ال ن ال ب ج ي م
�ن

في هذا املجال أجنز املشروع: 
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التعليم  مديرية  مع  بالتنسيق  القرائية  برنامج  على  املعلمني  تدريب   -

باجليزة.

- تنظيم أكثر من 17 دورة تدريبية للعاملني مع األطفال، باإلضافة إلى 

التدريب على حقوق الطفل .

وزارة  جانب  إلى  املشروع  في  املجلس  شركاء  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 

التضامن االجتماعي كل من: وزارة الشباب والرياضة - الهيئة العامة لتعليم 

الكبار - نقابة األطباء - األمانة العامة للصحة النفسية.
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٢- التوجهات اإلسرتاتيجية لتعليم وتعلم الكبار مدى الحياة

د. إقبال السمالوطى*

حاولت أن أجمع كل املعلومات العلمية التي استطعت احلصول عليها 

يعطينا  سأعرضه  وما  السابقة،  الفترة  طوال  الشبكة  عام  أمني  باعتباري 

رسائل للطريق تؤكد على أن مشكالتنا ليست في املوارد وإمنا في التحفيز 

على التغيير واإلرادة للتغيير. فتعليم الكبار منذ عام 1٩52 أصبح مفهومًا 

وهناك  وإنسانيتهم،  بعقولهم  وتسمو  البشر حتررهم  لكل  والتربية  قدمياً، 

جهود ناجحة في مجال التعليم ولكنها لم تستمر، فقد عرَّف اليونسكو تعليم 

لتنمية قدرات األشخاص الكبار  للعملية املنظمة  البنية الكلية  الكبار بأنه 

الراشدين، وإثراء معرفتهم واالرتقاء مبؤهالتهم )الفنية واملهنية( أو حتويلها 

لتحقيق هدفني مزدوجني:  وتغيير اجتاهاتهم وسلوكهم  إلى وجهة جديدة، 

يعتبر  ال  الكبار  وتعليم  التنمية،  في  واملشاركة  الشامل  الشخصي  النمو 

نشاطًا مستقاّلً ولكنه جزء مكمل خلطة من خطط التربية والتعليم املستمرة 

مدى احلياة.

ـي هذا امللتقى ليمثل بداية منهجية علمية لتحقيق الهدف الرابع  يأتـ

من سبعة عشر هدفًا للتنمية املستدامة 2030، ويعد قاسمًا مشتركًا لكل 

هذه األهداف وهو "ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز 

* أمني عام الشبكة العربية حملو األمية وتعليم الكبار. نائب رئيس اليونسكو اإلقليمي ملجموعة 
الفني. الدعم 
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فرص التعلم للحياة للجميع. "فالتعليم يؤثر تأثيرًا مباشرًا مع ستة أهداف 

من أهداف التنمية املستدامة )هدف 3 الصحة/ هدف 5 املساواة / هدف 

٨ العمل الالئق / هدف 12 االستهالك/ هدف 13 التخفيف من آثار التغير 

املناخي(. 

لقد أصبح من املسلمات التي أثبتتها الدراسات العلمية والواقع املشهود 

العالقة االرتباطية بني جودة النظام التعليمي بصفة عامة و انتشار األمية 

وعالقتها بالفقر واجلوع والعمل الالئق واملساواة ومواجهة التهميش وحتقيق 

العدالة االجتماعية، ولن يتحقق ذلك إال ببناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة 

باإلضافة إلى تنشيط وتفعيل الشراكات.

وقد أعلن املنتدى االقتصادي العاملي في دافوس لعام 2015 / 2016 في 

٩/30 مؤشر جودة التعليم العاملي في 140 دولة كالتالي: 

1(  سنغافورة )لي كوان( نقل بلده في أقل من 50 عامًا إلى مدارس 

التفكير - تعلم األمة. 

سويسرا.   )2

فنلندا.   )3

قطر )األولى عربّياً(.  )4

اإلمارات.   )10

لبنان.   )25

البحرين.   )33

األردن.   )45

السعودية.   )54

13٩( مصر. 
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ة :  ئ ات ١٢ ف ان ي ع ب م اس ج ىل أس َ ع ي
�ن د بُ وق

1-  املؤسسات. 

2-  االبتكار وتطوير األعمال. 

3-  بيئة االقتصاد الكلي. 

4-  الـصحة. 

5-  التعليم األساسي. 

6-  التعليم اجلامعي. 

7-  التدريب. 

كفاءة أسواق السلع.   -٨

٩-  كفاءة سوق العمل. 

حجم السوق.   -10

تطوير سوق املال.   -11

اجلاهزية للتكنولوجيا.  -12

ملاذا سنغافورة األوىل؟
فطن رئيس الوزراء إلى أهمية التعليم في التطوير االقتصادي وتطوير 

العاملة. القوى 

فأطلق مبادرة "مدارس التفكير تعلم األمة" القائمة على أربعة مبادئ : 

إعادة النظر في أجور املعلمني.   -1

قيادة الدارس إلى مزيد من االستقاللية.   -2

إلغاء التعيني واستحداث التميز املدرس.   -3

إشراف موجهني متخصصني واستحداث برامج جديدة.   -4

)مبادرة تعليم أقل تعلم أكثر(.  
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ملاذا قطر؟
رفع كفاءة الطاقة البشرية.   -

تطوير مناهج التعليم اجلامعي وما قبل اجلامعي.   -

االنفتاح على تقنيات اخلارج.   -

تخصص 3.2% من ناجتها القومي.  -

دوالر  مليار   6( التعليم  على  احلكومي  اإلنفاق  من   %12 تخصص   -

سنوّياً(. 

حتى عام 2025، سيتخطى 41 مليار دوالر.  -

ن بندًا في الدورة السبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة،  �ي ع س د وت واح

أكد السادة رؤساء الدول التزامهم واعتمادهم أهداف التنمية املستدامة حتت 

شعار "حتويل عاملنا".

الشراكات واملجتمع املدني
د أن :  ج د 7٢ ن ن ب ة ال ع اب ت م ور ال ح ي م

�ن

متَّ اعتماد إطار محكم للمتابعة لتحقيق أقصى تقدم في تنفيذ خطة 

التنمية املستدامة، على أن تكون تلك املتابعة ذات طابع طوعي وفعال وتشاركي 

وشفاف ومتكامل على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والعاملي ومبا يعزر 

املساءلة أمام املواطنني ويشجع تبادل أفضل املمارسات والتعلم. 

تؤكد هذه املقدمة أهمية شراكة املجتمع املدني مبا لديه من قدرة على 

التواصل مع أصحاب املصلحة، وإقناع احلكومات لتحقيق مستويات اجلودة 

في التعليم النظامي وغير النظامي لصالح املهمشني.
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وقد انطلقت الشراكة بقوة في داكار عام 2000 ، ومنذ ذلك احلني زادت 

منظمات املجتمع املدني وشبكاته اإلقليمية والدولية في جميع مجاالت التنمية 

بالتركيز على التعليم للجميع، واختلف تأثيره من بلد آلخر طبقًا ألوضاعه 

السياسية وحالته الدميقراطية والتشريعات التي تعطي احلق في استقالل 

املجتمع املدني إذ أحيانًا تدعمه وأحيانًا تعرقله. 

ور  ط ت ذي  وال ة  ي رائ ق ال ز  زي ع ت ي 
�ن ة  ك ب ش ال دور  ل رض  أع أن  ي 

�ن ف �ش وي

ات  اه ج اء االت ن اق ب ي ي س
ة �ن ي و االأم ح ر إىل م ظ ن ي ال

ام ٢000 �ن ذ ع ن ا م ه ف ري ع ت

ارات.  ه م ال اب  س ت واك

الدولي  املؤمتر  إليه  دعا  ملا  استجابة   1٩٩٩ مايو  في  الشبكة  أشهرت 

اخلامس لتعليم الكبار في هامبورج 1٩٩7، وتلبية لإلستراتيجية العربية حملو 

واليونسكو، وشاركت في االجتماع  األمية الصادرة عام 1٩76 من اإللكسو 

التأسيسي 56 منظمة حكومية ومدنية باإلضافة إلى العديد من اخلبراء وتضم 

الشبكة اآلن ست عشرة دولة عربية، مؤكدة في أهدافها وفلسفتها على أن 

تعليم الكبار والتعليم اجليد للجميع حق إنساني، وأن التعليم والتعلم يخلقان 

التواصل بني األصالة واملعاصرة ومبا ميكن ألبناء األمة العربية احلفاظ على 

هويتهم مع التركيز على املرأة والفئات املهمشة. 

عشرات  وتوصيات  ونتائج  العلمية  الدراسات  من  زخمًا  الشبكة  متتلك 

املؤمترات والورش التدريبية التي عقدت في مختلف الدول العربية التي ناقشت 

التحصيلية  املقاييس  باستخدام  العربية،  الدول  في مختلف  مهمة  قضايا 

والنفسية للكبار واستخدام تكنولوجيا املعلومات في تعليم الكبار/ العوملة/ 

الدميقراطية/ التمكني .... إلخ. 
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-  هذا وشاركت الشبكة منذ نشأتها في جميع املؤمترات العاملية وإصدار 

التقارير العربية في داكار وبانكوك )تايالند 2003( وتونس واملؤمتر الدولي 

السادس للمنظمات غير احلكومية فى البرازيل. 

حصلت على جائزة محو األمية احلضارية من االلكسو 2003.   -

شغلت موقع املنسق اإلقليمي للتعليم للجميع حتى 2011.   -

انتخبت الشبكة نائبًا للمجلس العاملي لتعليم الكبار ICEA عن املنطقة   -

العربية من خالل أ/ غادة اجلابي و أ. عائشة باركي رئيسي املجلس 

التنفيذي للشبكة، ثم أ. سهام جنم األمني العام السابق. 

  وحالّيًا وبدءًا من عام 2013 وعلى الرغم من الظروف الطارئة التي مير بها 

الوطن العربي، فقد متَّ جتديد اعتماد الشبكة ملدة خمس سنوات من 

السلطات املصرية دولة املقر. 

- فازت الشبكة في انتخابات عضوية اللجنة التنسيقية للمشاورة اجلماعية 

CCNGO في سانتياجو - تشيلي من خالل األمني العام في مايو 
عام 2014. 

- كما شاركت الشبكة في مبادرة جديرة بالدراسة وبالتعاون مع ثالث 

شبكات إقليمية وبرعاية من DVV باألردن، وفي إطالق أكادميية عربية 

لتعليم الكبار 2014 تستهدف التجديد التربوي. 

- كما مثلت املجتمع املدني العربي في اللجنة التنسيقية للعقد العربي 

حملو األمية بجامعة الدول العربية في يناير 2015. 

- دعمت الشبكة القضية الفلسطينية وأصدرت بيانات التنديد باجلرائم 

الوحشية، وأرسلتها باللغة اإلجنليزية إلى كل املنظمات الدولية. 
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- هذا وقد متت دعوة أعضاء الشبكة للمشاركة في أهم املؤمترات الدولية 

"التعليم والتنمية املستدامة باليابان" ومنتدى املنظمات غير احلكومية 

في كوريا اجلنوبية" 2015. 

 CCNGO ومن خالل عضوية  الشبكة  عام  أمني  وباعتباري  ويشرفني 

املشاركة في جلنة الصياغة لوثيقة املنظمات غير احلكومية بإنشيون وتقرير 

وتوصيات مؤمتر شرم الشيخ مبصر واليوم العاملي حملو األمية وتعليم الكبار 

سنوّيًا بيونسكو باريس .وفي مراجعة إطار العمل للتعليم للجميع والذي مت 

اعتماده في الدورة 3٨ للمؤمتر العام لليونسكو في 2015/11/4 ، كما متَّ 

انتخاب األمني العام نائبًا لرئيس اليونسكو اإلقليمي العربي في مجموعة 

الدعم الفني.

تعليم وتعلم الكبار مدى الحياة : 
أظهر التقرير العاملي األول بشأن تعلم الكبار وتعليمهم )معهد اليونسكو 

للتعلم مدى احلياة UIL، 2010( أن واضعي السياسات التربوية في العديد 

من الدول قد بدءوا بفهم أهمية تعليم الكبار وإدراجه في محور التعلم مدى 

احلياة، ولكن مع ذلك، كان قطاع تعليم الكبار غير مزود مبوارد جيدة ويطرح 

حتديات أمام احلوكمة الفعالة. وال يزال انعدام املساواة في االنتفاع من التعليم 

واملشاركة فيه وفي محصالته مستمرًّا في مختلف أرجاء العالم. 

وقد منح إطار عمل بيليم )أUIL، 2010( معهد اليونسكو للتعلم مدى 

 )GRALE( احلياة مهمة إعداد التقارير العاملية بشأن تعلم الكبار وتعليمهم

في فترات منتظمة.



52

ويستخلص هذا التقرير العاملي الثاني بشأن تعلم الكبار وتعليمهم، أنه 

حتى اآلن بناًء على املعلومات املتوافرة في التقارير املرحلية الوطنية لم يتغير 

الكثير منذ املؤمتر الدولي السادس لتعليم الكبار الذي انعقد في العام 200٩ 

وأن أوضاع تعليم الكبار لم تتغير كثيراً. 

وثمه درس مهم مستخلص من جدول أعمال التنمية العاملي ملا بعد 2015 

والتقييم. وقد أكد اإلصدار  الرصد  بالتزامات مبنية على  أال وهو أن يدعم 

الثاني للتقرير العاملي ضرورة وضع محو األمية في الطليعة.

املنطقة العربية واألمية : 
ة ٢0١6 ي و االأم ح م ي ل م ال ع وم ال ي و ال ك س ون ي  ال

ذكرت تقارير املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )األلكسو( أن عدد 

األميني في املنطقة العربية في عام 2013، بلغ ٩7,2 مليون شخص من أصل 

،ودقت  السكان  مجموع  من   %27,٩ بنسبة  أي  نسمة،  مليون   340 حوالي 

املنظمة ناقوس اخلطر مشيرة إلى أن الدول العربية لم حتقق تقدمًا حقيقّيًا 

من  النساء  نسبة  وأن  املاضية،  السنة  مدار  على  األمية  محو  طريق  على 

األميني العرب الذين تتراوح أعمارهم بني 15 و45 عامًا تبلغ 60%. وكشف 

تقرير املنظمة أن أكثر من 6 ماليني طفل في العالم العربي ممن هم في سن 

الدراسة غير منخرطني في سلك التعليم، كما أن نسبة 20% من األطفال 

الذين يلتحقون بالتعليم األساسي يتخلفون عنه خالل املرحلة الدراسية األولى 

بل تبلغ هذه النسبة 30% في بعض الدول العربية. وبذلت العديد من الدول 

العربية جهودًا كبيرة في مجال مكافحة األمية خالل العقد املاضي، وقدمت 
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تعليمًا قويًا ونوعّيًا ومتميزًا ما أدى إلى انخفاض نسبة األميني من إجمالي 

عدد سكان الوطن العربي من 73% عام 1٩70 إلى 2٨% العام اجلاري. 

لكن وعلى الرغم من تلك اجلهود، ظلت أعداد األميني تتزايد بشكل مطرد 

بفعل الزيادة السريعة في عدد السكان، فقد ارتفع عددهم من 50 مليونًا عام 

1٩70 إلى 61مليونًا عام 1٩٩0 ثم ٧٥ مليونًا بحلول عام 200٨ ليستقر عددهم 

عند ٩7 مليونًا في عام 2013، وتصنف منظمة اليونسكو املنطقة العربية 

كأضعف مناطق العالم في مكافحة األمية. 

واستنتج تقرير األلكسو، أنه في حال استمرار النسق التعليمي احلالي 

فإن العالم العربي لن يكون قادرًا على حتقيق املساواة بني اجلنسني قبل عام 

2020 ، وحتقيق التعليم األساسي للجميع قبل عام 2050. 

واملغرب  واجلزائر  السودان  و  مصر  فإن  األلكسو  إلحصائيات  وطبقًا 

البالد  في  األميني  من   %7٨ مجتمعة  اخلمس  الدول  هذه  تشكل  واليمن. 

العربية. 

العربية األعضاء، والتي تسجل نسبًا  الدول  الدول األوفر حّظًا من  أما 

النفطية،  املوارد  ذات  اخلليجية  الصغيرة  البلدان  فهي  األمية  من  متدنية 

)اإلمارات العربية املتحدة وقطر والبحرين والكويت(، إضافة إلى الفلسطينيني، 

وتأتي بعدها وبدرجة أقل األردن وسوريا وليبيا وتونس والتي تبلغ نسبة األمية 

فيها )مجتمعة نسبة %13(. 
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ي ر�ب ع ن ال وط ي ال
�ش �ن أك اث ١5 ف ن الإ ة ل ي ة االأم ب س ن

2010  2005 2000 1٩٩01٩٩5الدولة 

10.3 13.3 16.5 20.3 24.٨ األردن 

٨.37 -- 21.32 22.46 2٨.75 البحرين 

2٨.٩ 33.2 34.7 42.3 4٨.3 تونس 

15.5 2٨.4 3٩.٩6 40.33 40.33 اجلزائر 

5٩.٨ 4٩.6 4٩.6 51 40.٨ السودان 

1٩.4 -- 2٩.4 -- 53.٩ عمان 

7.٨ 11.1 16.1 23 -- فلسطني 

-- 11.٨ 1٩.7 23.1 26.٩ لبنان 

-- N/A 1.7 7.4 33 ليبيا 

3٨.6 37 51 40 -- مصر 

-- 54.7 56 65 70 املغرب 

71.1 4٩ 54.7 52 61 موريتانيا 

60 -- 75.45 -- ٨5.3٩ اليمن 

ات :  ي ائ ص ذه االإح ىل ه اًء ع ن ب

- البد للقرائية أن حتتل مكانها في تطبيق التعلم مدى احلياة للجميع، ويجب 

ترسيخ وتوجيه السياسات والعمل بأحدث التطورات املفاهيمية واملناهجية 

والعملية. 

- ويجب أن يجري التركيز علي إنشاء بيئات محو أمية ومجتمعات تعلم 

عندما  ذلك  وسيحدث  فقط.  كمّيًا  األمية  تقليص  مجرد  من  بداًل  غنية 
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تطال  النطاق  واسعة  تربوية  منظورات  في  والتعلم  األمية  محو  يتجذر 

احتياجات  على  واملرتكز  املرتبط  التعلم  وتتضمن  احلياة،  مجاالت  كل 

الفئة املستهدفة ومنهجية التعلم مدى احلياة واملهارات احلياتية واملهنية، 

األسرية  واحلياة  والسياسية  االجتماعية  واملشاركة  املجتمعي  والتعلم 

والبيئي. الصحي  والعمل 

محو األمية يف سياق منظومة تنموية 
م: ي عل ت ر وال ق ف أوالً : ال

أدرك العالم أن احلرمان من التعليم مقيسًا بعدد سنوات الدراسة ومعدل 

التحاق األطفال بالدراسة، هو - في احلقيقة - وجه من أوجه الفقر يؤدى 

إليه وينتج عنه. وتؤكد على هذه احلقيقة دراسة علمية قمنا بإعدادها حيث 

متت دراسة عالقة االرتباط بني نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر 

بالقراءة  القوة الشرائية( ومعدل اإلملام  اليوم مبعدل  الدولي )1.25 دوالر في 

والكتابة بني السكان البالغني وهو 0.76 )عالقة عكسية قوية(، أي ان التعليم 

يؤثر ويتأثر بحالة الفقر. 

م  ي عل ت وال ر  ق ف ال ب ة  اص خ ال ات  ؤ�ش م ال ض  ع ب ح  وض ي اىلي  ت ال دول  ج وال

ة. ي رب ع ال دول  ال ض  ع ب دى  ل

ة ي ر�ب ع دول ال ن ال ة م وع م ج م ة ل وي م ن ت ات ال ؤ�ش م ض ال ع ١- ب
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الدول

الفقرالتعليم

معدل اإلملام 

بالقراءة 

والكتابة بني 

البالغني 15 

سنة فأكثر

اإلنفاق على 

التعليم 

كنسبة من 

الناجت احمللى 

اإلجمالى

قيمة مؤشر 

الفقر متعدد 

األبعاد

نسبة 

السكان 

الذين 

يعيشون فى 

فقر مدقع 

متعدد األبعاد

نسبة 

السكان 

الذين 

يعيشون 

دون خط 

فقر الدخل 

الوطنى

نسبة 

السكان الذين 

يعيشون 

دون خط فقر 

الدخل الدولى 

1.25 دوالر 

يومّيًا

2013-20052014-20052014-20052014-20042014-20042012-2002

........72.64.3اجلزائر

73.٩3.٨0.0160.425.21.7مصر

0.0522.51٨.٩3.٩..7٩.0العراق

0.0040.114.40.1..٩7.٩األردن

........٨٩.62.6لبنان

....0.0050.1..٨٩.٩ليبيا

67.16.60.06٩4.٩٨.٩2.57املغرب

0.0070.125.٨0.1..٩5.٩فلسطني

73.42.20.2٩031.٩46.51٩.٨السودان

٨5.14.٩0.02٨1.335.21.7سوريا

7٩.76.20.0060.215.50.7تونس

66.44.60.2001٩.434.٨٩.٨اليمن

املصدر: تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عام 2015

ولدراسة العالقة السببية بني الفقر واألمية للتعرف على أيهما يسبب اآلخر 

متَّ استخدام منوذج املعادالت الهيكلية Structural Equation Model على 
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73 دولة في مستويات تنمية مختلفة )كما هو موضح باجلدول التالي( تتوافر 

لها بيانات عن املتغيرات - محل الدراسة والتي متَّ احلصول عليها من تقرير 

التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عام 2015.

ة دراس ي ال
ة �ن دم خ ت س م ة ال ن ي ع ص دول ال ائ ص دول ٢:خ ج

اإلجمالىدول غير عربيةدول عربيةمستوى التنمية

1717تنمية بشرية مرتفعة جّدًا

22527تنمية بشرية مرتفعة 

51٨23تنمية بشرية متوسطة 

426تنمية بشرية منخفضة 

116273اإلجمالي

ة:  ي ال ت روض ال ف ار ال ب ت مَّ اخ دول ت ذه ال ات ه ان ي دام ب خ ت اس وب

1- هل الفقر يعتبر سببًا مباشرًا ميكن أن يفسر انتشار األمية داخل الدولة.

2- هل األمية والبطالة تعتبران سببنْي مباشرْين ميكن أن يفسرا مستوى 

الفقر داخل الدولة؟

 Structural Equation model الهيكلية  املعادالت  تطبيق منوذج  ومتَّ 

وتصميم فروضه، فجاءت نتائجه كالتالي:

اىل: ت ال ج ك ائ ت ن اءت ال  وج

تعتبر األمية أحد املتغيرات التي ميكن أن تفسر الفقر بشكل مباشر إال 

أن العكس غير صحيح'؛ حيث أظهرت النتائج أن العالقة بني الفقر واألمية غير 

معنوية. وهو ما يجعل القضاء على األمية في إحدى اخلطوات الالزمة للتغلب 

على الفقر. بينما عالج الفقر في حد ذاته ليس عالجًا لألمية.

ا ؟  ه ي ا إل ن ل اذا وص م اع، ول ذه االأوض � ه ف ف ن ي اؤل االآن : ك س ت وال
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 : ي ر�ب ع ن ال وط ي ال
وات �ن ج ف ة وال ي اع م ت ة االج دال ع اً : ال ي ان ث

رص:  أ- م

-  ترتفع نسبة الفقر كلما ارتفعت نسبة األمية ؛وتعتبر نسبة ٨7% من الفقراء 

من الفئات التي تعاني من األمية.

-  وقد أوضحت الدراسة التي اعتمدت على بيانات مسح متابعة وتقييم حالة 

األمن الغذائي املصري الذي أجراه اجلهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء عام 

2015 أن: 

- متوسط اإلنفاق على الطعام والشراب في العالم 22%. وفي مصر %34 .

-  و45% من املصروفات لألسرة على الدروس اخلصوصية. 

راق: ع ب - ال

أظهرت مؤشرات الفقر في العراق لسنة 2012 أن نسبة الفقر في العراق 

بلغت )1٨,٩%(، وأن الفقر يتركز في الريف بدرجة أعلى من احلضر حيث 

بلغت نسبة الفقر فيهما على التوالي )30,7%( و )%13,5(.

تكشف التقارير عن تزايد معدل األمية بشكل مقلق لدرجة وصولها إلى 

72%، نظرًا إلى قلة كفاءة املؤسسات التعليمية وبنيتها التحتية الناجتة عن 

الفقر.

ن :  م ي ج - ال

عزا التقرير الصادر عن املجلس األعلى لتخطيط التعليم تفشي ظاهرة 

األمية وسط األطفال إلى أسباب تتعلق بضعف البنى املؤسسية القائمة على 

التعليم األساسي، وتزايد الطلب االجتماعي للخدمات األساسية وإلى منو 

سكاني مرتفع، وتشتت السكان، باإلضافة إلى جتمعات صغيرة متناثرة في 

مناطق ريفية صعبة التضاريس. 
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ع:  ج ف م ع ال واق م - ال ي عل ت ل ال وي م اً : ت ث ال ث

م:  ال ع وى ال ت س ىل م ع

- نحتاج في التعليم األساسي إلى 26 مليار دوالر سنوّيًا 

- وفي التعليم بصفة عامة 22إلى بليون في السنة .

- البنك الدولي ال ميول محو األمية منذ 1٩٨0. 

ون :  ك ب أن ي ج ا ي م

- التمويل : من 4 : 6% من الناجت احمللي.

- إنفاق من 15 : 20% على التعليم.

ام ٢0١5" :  م ع ي عل ت د ال ر رص ري ق ت اً ل ق ب "وط

1- لم تصل نسبة اإلنفاق على التعليم إلى 20% في معظم الدول. 

2- وقد خفض املجتمع الدولي منح التعليم منذ عام 2010.

ونيبال في حتسني مستمر من خالل 3 إحصاءات؛ ألنها خصصت   -3

25مليون دوالر سنوّيًا 200٨ : 2012. 

: ي ر�ب ع ن ال وط ي ال
م �ن ي عل ت ودة ال ة وج ي اع م ت ة االج دال ع اً: ال ع راب

بجودة  لصيقًا  ارتباطًا  مرتبط  الفرص  على  احلصول  في  التكافؤ  إن 

التعليم املقدم؛ فقد أشار تقرير األهداف اإلمنائية العربي إلى أن 20% من 

األطفال الفقراء يحرمون من التعليم، و1.1% يكملون تعليمًا عالياً. فنجد فى 

مصر - على سبيل املثال - هناك فجوة نوعية بني أربع طبقات اقتصادية 

املعدمني  الفقراء وطبقة  الدخل وطبقة  وهم طبقة األغنياء وطبقة متوسطي 

بإتاحة  الطبقات  هذه  أى طبقة من  في  اإلنسان  وجود  ويرتبط  واملهمشني، 
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الفرص الوظيفية له، وارتباط الفرص بجودة التعليم املقدم له. فنقص العدالة 

ل فى احلصول على الفرصة يرتبط ارتباطًا جلّيًا بالتعليم، الذى يرتبط  املتمثِّ

بشكل واضح أيضًا بالفقر مما يجعلنا ندور فى حلقة مفرغة ضلوعها: جودة 

التعليم - الفقر- تكافؤ الفرص . وإذا نظرنا إلى املجتمع املصرى على سبيل 

ات  وي ت س ة م ع ام أرب ا أم ن ع ض املثال جند أن الفجوة فى عدم تكافؤ الفرص ي

ي: م ه ي عل ت �ن ال

احلاصلون على تعليم أجنبى أو تعليم متميز من أبناء الطبقة الغنية أو   -1

العليا )ذات املستوى االقتصادى املرتفع(، الذين فى يتعلم أبناؤهم فى 

مدارس تستعني مبناهج تعليمية خارجية وأحيانًا كثيرة مبدرسني أجانب، 

ومن أهم أنواع التعليم املقدم لهذه الفئة التعليم األمريكى أو الكندى أو 

البريطانى أو االملانى..(، والذين ال ميثلون إال النسبة القليلة من املجتمع 

واملتواجدين فى املدن الكبرى فقط واستطاعوا بفضل مستوى تعليمهم أن 

يحصدوا معظم الفرص الوظيفية التى من شأنها أن تتيح لهم مستوى 

اقتصادّيًا متميزًا سواء فى العمل أو الترقي في املناصب بعد أن يعملوا، 

كما أتاح لهم الفرص داخل وخارج مصر نظرًا إلى اكتسابهم املعلومات 

واملهارات والقدرات الفنية والشخصية، كما قدم لهم هذا التعليم الفرص 

لالندماج فى سوق العمل بسهولة ويسر. ونسبة من يحصلون على هذا 

النوع من التعليم ال تتعدى %5.

املستوى الثانى من التعلم الذى ينتشر فى املدن كبيرة كانت أو صغيرة   -2

وهم خريجو مدارس اللغات الذىني يتعلمون تعليمًا مصرّيًا ولكن يركزون 

على لغة واحدة إضافية تقريبًا حتى ولو كانوا يتعلمون أكثر من لغة، 



61

كما أن هذه الفئة تزداد نسبتها بني أبناء الطبقة املتوسطة ويحصلون 

أيضًا على بعض الفرص التوظيفية وإن كانت أقل بكثير من أبناء التعليم 

الدولى، وتتمثل نسبتهم فى 25% من الطلبة.

الذى  العام  احلكومى  التعليم  طلبة  فهي  انتشارًا  األكثر  النسبة  أما   -3

يعانى من ضعف فى اللغة وتقصير واضح فى تعلم اللغة العربية، كما 

يتسم بعدم اهتمامه بإكساب الطالب املهارات الالزمة لاللتحاق بسوق 

هذا  أبناء  ويحصل  شخصية.  مهارات  أو  فنية  مهارات  سواء  العمل 

التعليم على أقل فرص توظيفية ممكنة مما يجعلهم فى األغلب األعم 

عاطلون سواء كانوا خريجى جامعات أو خريجى مدارس ثانوية فنية 

واملناطق  القرى  فى  التعليم  من  النوع  هذا  أبناء  وينتشر  متخصصة. 

بها مدارس. إن وجد  النائية  أو  العشوائية  واملناطق  املدن  الفقيرة فى 

ومتثل نسبة امللتحقني بهذا النوع من التعليم %60.

ضعف  نتيجة  العام  التعليم  من  املتسربون  هم  واألخير  الرابع  النوع   -4

اخلدمة التعليمية املقدمة أو نتيجة الظروف االجتماعية واالقتصادية أو 

من لم يحصل مطلقًا على فرصة تعليم نتيجة انعدامها من األساس 

لبعد املدرسة عشرات األميال عن إقامته وخصوصًا في املناطق النائية 

قرى وجنوع مصر.  وبعض  العشوائية  واملناطق  واحلدودية 

)اإلتاحة والجودة( 
اخلدمة  وصول  لصعوبة  نتيجة  وجودهم  يتزايد  الذين  األشخاص  هؤالء 

التعليمية إليهم؛ نظرًا إلى عدم قدرة الدولة متمثلة فى وزارة التربية والتعليم 



62

والهيئة العامة لألبنية التعليمية على سد االحتياج إلى بناء املدارس وإتاحة 

التعليم لكل طفل فى السادسة من عمرة نتيجة الزيادة السكانية الهائلة فى 

مصر، هم من يطلق عليهم أمّيون بعد جتاوزهم السادس عشرة من عمرهم، 

التعليم/  الثالثة  األبعاد  هذه  بني  اللصيق  االرتباط  حيث  فقراً؛  األكثر  وهم 

أو يعملون فقط فى  إما ال يجدون عماًل  الفقر. وهؤالء  التوظيفية/  الفرص 

األعمال املتدنية أو الشاقة التى يحصدها الرجال أكثر من النساء.

- اخلالصة أن املجتمع املصرى مقسم إلى أربع شرائح اقتصادية تعليمية، 

كل شريحة يرتبط بها مستوى جودة معني من اخلدمة التعليمية، أي كلما 

زادت جودة التعليم زاد املستوى االقتصادى والعكس صحيح.

- كما أن األمينيِّ فى مصر هم األقل فى املستوى االقتصادي، والذي قد يصل 

إلى حد الكفاف ، كما في أمية النساء التي تنحصر في الفئات األكثر 

فقرًا واألقل تعليماً. 

هذا باإلضافة إلى الفجوة اجلغرافية في جودة التعليم بني الوجه القبلي 

والبحري، فنجد أن نسبة النجاح في 50% من مدارس الوجه القبلي أقل من 

املتوسط القومي للنجاح مقارنة بـ 27% في الوجه البحري. 

املحاور املوجهة للعمل يف مجال تعليم الكبار: 
املحور األول: يف مجال القرائية: 

1- محو األمية عملية متواصلة مستمرة مدى احلياة . فالتعلم واستخدام 

مهارات القرائية هما عمليتان مستمرتان حتصالن داخل وخارج األطر 

التربوية احملددة وطوال احلياة. 

2- يجب أن تركز سياسة محو األمية على تطوير وحتسني املهارات األساسية 
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وأن تتضمن إنشاء بيئات قرائية ومجتمعات تعلم غنية . 

3- تطوير أساليب وأدوات قياس مالئمة ثقافّيًا وحتسني نوعية الدراسات 

االستقصائية ذات التكلفة البسيطة املعتمدة على موارد املجتمع، وإجراء 

القطري  املستوى  على  وتوثيقها  واخلبرات  واملبادرات  البحوث  وتبادل 

والدولي.  واإلقليمي 

املحور الثاني: الحوكمة: 
م مبدأْين رئيسيني من مبادئ احلوكمة: تطبيق  ي ل ي ب إطار عمل  تبنى 

السياسات والبرامج بشكل فعال وشفاف وخاضع للمساءلة ؛ ومتثيل ومشاركة 

املجتمع املدني وأصحاب املصلحة لضمان االستجابة حلاجات املتعلمني . كما 

أوصى بثالثة أساليب لتطبيق وتعزيز التعاون والشراكات. 

أ.   اعتماد الالمركزية وصوالً إلى املستوى اإلقليمي واحمللي، غير أن التطبيق 

كفاءة  جانب  إلى  للقدرات  شاماًل  وبناًء  مالئمًا  متوياًل  يتطلب  الفعال 

التنسيق. 

تعليم  للحوكمة في  رئيسًا  املعنية شرطًا  الفاعلني واألطراف  التزام كل  ب. 

فعالة.  تنسيق  وممارسات  آليات  إلى  باإلضافة  الكبار، 

ج.   تعليم وتعلم الكبار قطاع معقد بطبيعته يجمع ما بني السياسات والعمل 

امليداني وحتسني نوعيه احلياة؛ لذا يتطلب بناء القدرات وآليات التنسيق 

بني الفاعلني في التنمية. 

املحور الثالث : التمويل: 
عجز العديد من الدول األعضاء عن تأمني معلومات دقيقة حول التمويل في 

التقارير الوطنية؛ نظرًا إلى تنوع برامج تعليم الكبار وقنوات التمويل، بالرغم 
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من تدني االستثمار في تعليم الكبار "املفترض 6% من ناجت الدول العربية 

احمللي وعددها 11 ممن قدموا تقرير بيليم لم ينفقوا على محو األمية أكثر من 

. ويرتبط ذلك بغياب  2 :3%"؛ نظرًا إلى أن ما يوفره في القطاعات األخرى متدنٍّ

اإلرادة السياسية واحترام التزامات الدول واجلهات املانحة. 

على  ومتعددة  مبتكرة  إستراتيجيات  يتطلبان  املوارد  وتعبئة  املناصرة   -

املوارد  لتعبئة  جديدة  طرق  وإيجاد  واحمللي،  واإلقليمي  الوطني  املستوى 

 . والتنظيمية  والبشرية  املالية 

- إظهار فوائد التعلم االقتصادية والعائد االجتماعي اإلنساني لبرامج محو 

األمية وتعليم الكبار على القطاعات األخرى )الصحة/ الزواج املبكر/ الزيادة 

السكانية .... إلخ(. 

املحور الرابع: اإلتاحة والدمج: 
1- من الضروري أن تصمم الدول أطر رصد للفئات املستهدفة وخصائصها 

واحتياجاتها ودوافعها للتعلم. 

بالدول  الدول على مكانتها مقارنة  إلى دراسات مقارنة إلطالع  2- احلاجة 

مشكالت مماثلة.  تواجه  التي  األخرى 

املستهدفة من خالل  املجموعات  تعترض  التي  التحديات  3- رسم خريطة 

أولى.  كمرحلة  عينات صغيرة  ذات  مسوحات 

املحور الخامس: الجــودة : 
وغير  والالنظامي  النظامي  التعلم  بني  ما  املعادلة  مؤهالت  أطر  وضع 

النظامي وملواءمة محو األمية والتعليم األساسي للكبار باملؤهالت املهنية؛ مما 
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يسهم في تأمني اإلنصاف والفعالية في تعلُّم الكبار وتعليمهم )الفرصة الثانية 

واملسارات والبدائل املتعددة مدى احلياة(. مما يسمح بتنوع التعليم ومساراته. 

وميلك اليوم ٨7 بلدًا من بني 127 بلدًا )6٨%( أطر سياسات لالعتراف بالتعلم 

غير النظامي والالنظامي واملصادقة عليه ومنحة االعتمادات.

ويتمحور معيار اجلودة املعمول به حالّيًا حول املنهاج الدراسي بشكل 

أساسي، ولكن يجب أن يشمل كل أبعاد اجلودة )املنهاج الدراسي ومواد التعلم 

والتدريب واألساليب وتقييم نواجت التعلم(. 

كما تلعب اجلودة املهنية ملعلمي/ مدربي تعلم وتعليم الكبار دورًا بارزًا 

في سياسات اجلودة. ففي معظم الدول، جند أن التدريبات التي يتلقاها 

ممارسو تعليم الكبار وكذلك مؤهالتهم وأوضاعهم املهنية وأجورهم وظروف 

التعليمية  القطاعات  مدربي  ملعلمي/  املتاحة  تلك  من  أدني  هي  عملهم 

األخرى. ويبقى قطاع تعليم الكبار بشكل عام يعانى من ضعف املعايير 

االحترافية مع أن بعض الدول قد وضعت معايير كفاءة وطنية تتضمن األطر 

املؤسسية.  واالعتمادات  القانونية 

وأخريًا : 
العاملي  التقرير  في  سواء  الكبار  وتعليم  لتعلم  العاملي  املشهد  يتسم 

األول بشأن تعلم الكبار وتعليمهم واألخير 2016: بأنه قطاع يتميز مببادئ 

وممارسات متنوعة، وهو يواجه حتديات جمة في بيئة يصعب فيها توفير 

املوارد بشكل مستمر ومستقر، َبْيَد أنه قطاع مصمم لتحسني جودة وفعالية 

للجميع.  واالجتماعي  واالقتصادي  الثقافي  التطور  في  إسهامه 
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التحديات التي تواجه الوطن العربي :
في ضوء مناقشات السادة الوزراء العرب في مؤمتر اليونسكو اإلقليمي 

من  الفترة  فى  املنعقد  بعد 2015،  ما  والتربية  التعليم  حول  العربية  للدول 

ان  م ض 27 إلى 2٩يناير 2015 بشرم الشيخ، أجمع املشاركون على مبدأ "ال

م  عل ت ة وال ي م ي عل ت ل ال راح م ع ال ي م ي ج
م �ن ي عل ت ودة ال ج ل ل ام ش ادل وال ع ال

ول:" ات ح اش ق ن ال ورت  ل ب ع، وت ي م ج ل اة ل ي ح دى ال م

ذا  ق ه ي ق ح ت ة ل الزم وارد ال م ة ال دودي ح  أن التحدي األساس يكمن في م

ي: ذه وه ي ف ن ت الت ل دخ م ة ال اح دف وإت ه ال

وإعدادهم  املعاونة  والهيئة  املعلمني  وكفاءة  واإلدارية  والفنية  املالية  املوارد   -

الئق. معيشة  مستوى  توفير  مع  وأخالقّيًا  مهنّيًا  وتنميتهم 

- وتختلف أسباب محدودية املوارد من بلد عربي آلخر؛ فالبعض يعاني الفقر 

والبطالة وتدني معدالت النمو االقتصادي وزيادة مطردة في عدد السكان، 

بينما تعاني الدول األخرى من احتالل وحتوالت استثنائية وممارسات عنيفة 

ال إنسانية أثرت على البنية التحتية واحلوكمة باإلضافة إلى التعليم في 

حاالت الطوارئ ونزوح الالجئني إلى البالد املصنفة، وأثر كل ذلك على تدهور 

نوعية التعليم )مثال التعليم في املوصل(.

)١(: ISIS دراسة عن التعليم يف املوصل تحت ظل سيطرة
"الكتب املنهجية للمرحلة االبتدائية ملن تتراوح أعمارهم بني 6-12 سنة 

مبتدئني من املقدمة التي تكون موحدة جلميع املواد، سيجد بوضوح جديد 

أنها تروِّج لفكر )الدولة اإلسالمية( والتطرف الديني - فمثاًل في كتب اللياقة 
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البدنية للصف األول االبتدائي وضعت كلمتا )باقية وتتمدد( ملمارسة التمارين 

عناصر  تردده  الذي  الشعار  في  تردان  الكلمتان  وهاتان  للطلبة،  الرياضية 

التنظيم بحماسهم املعهود: )دولة اإلسالم باقية وتتمدد(.

والتربية  البدنية  كاللياقة  الكتب  لهذه  التوضيحية  الرسوم  أن  ويالحظ 

اجلهادية تكون على شكل أطفال يرتدون لباس الدولة اإلسالمية )األفغاني( 

وغيره. كاملسدس  مختلفة  أسلحة  جانب  إلى 

أما مادة الرياضيات فإنها تتضمن مسائل وحسابات رياضية ذات فكر 

متطرف دموي يولِّد العنف لدى األطفال - مثاًل حساب إنتاج مصنع عبوات 

ناسفة في إحدى الواليات - عدد الروافض الذين يقتلهم االنتحاري بسيارته 

املفخخة.

واستبدل التنظيم منهج التاريخ بسيرة أمرائه وقادته .....إلخ، وهي من 

األفكار التي يريد زرعها في عقول الطلبة خصوصًا املراهقني.

إن هذه املناهج حتث على العنف والتطرف؛ لذلك امتنع أولياء أمور الطلبة 

عن إرسالهم للمدارس بعد أن وضع تنظيم ISIS أفكاره املتطرفة والدموية في 

مناهجه لترسيخ ثقافة العنف والتطرف والعدائية التي تخالف مبدأ اإلنسانية.

الفئات املهمشة:
ون: استضافت املنطقة 4.7مليون الجئ فلسطيني ومليوني الجئ  ئ الج أ-    ال

عراقي وأكثر من مليوني الجئ سوري، خصوصًا في األردن ولبنان، في 

حني يتجاوز عدد النازحني داخلّيًا في دول أخرى املاليني. 

اص: الذين لم يتم متثيلهم على النحو املناسب في معظم  خ ب- ذوو االأش
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قطاعات املرافق العامة، وفي قطاع التعليم، غالبًا ما ال تكون املدارس 

متاحة، ويعاني املعلمون نقصًا في املهارات، واألمر سيان بالنسبة إلى 

األطفال املعوقني وذوي االحتياجات اخلاصة الذين ينتهي بهم األمر في 

مراكز منفصلة أو يبقون في ديارهم. ومن املالحظ أن هذا املوضوع لم 

يأخذ االهتمام الكافي ولم يحَظ باملوارد الضرورية. 

العالم  في  خصوصًا  "املهمشني"  ة  ح الئ ىل  ع ات  ي ت ف وال اء  س ن ال رد  وت ج- 

الذكور.  نظرائهن  عن  متخلفة  التقليدية  الذهنية  فوضعيتهن  العربي. 

وبعض الدول وضعت إستراتيجيات لضمان اإلنصاف، فال يزال الدرب 

طوياًل أمام حتقيق هذا الهدف ؛ مما يدل على أن املجموعات املهمشة 

والشباب غير  أو األطفال  املتسربني  الطالب  األكبر من  النسبة  تشكل 

املقيدين في املدرسة؛ فهم يتسربون ألسباب على صلة بحاجات خاصة 

بهم مثل:

- النظام التعليمي غير الكفء. 

- عدم توفير التعليم النوعي وبيئة التعلم السليمة. 

ة إىل:  اف ض االإ ذا ب ه

ودمجهم  مشاركتهم  وضمـان  ومتكينهم   ، ن ْ �ي س ن ج ال ن  �ي ب وة  ج ف ال  -

    اقتصادّيًا واجتماعياً.

- ضعف االستقاللية ومشاركة جميع األطراف املعنية في اتخاذ القرار 

واملساءلة في إدارة التعليم.

- ال توجد مناهج عربية مشتركة حتقق السالم وقبول اآلخر ونشر صحيح 

الدين اإلسالمي املناهض للتطرف والعنف.
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- ال يوجد فهم واضح مشترك وآليات مقننة لرصد التقارير الوطنية.

التنسيق  ضعف  فإن  التنمية،  أساس  التعليم  أن  إلى  ونظرًا  هذا   -

املستويات  جميع  على  ورأسّيًا  األطراف  جميع  مع  أفقّيًا  والتكامل 

الوطنية واإلقليمية والعاملية أديا إلى ضعف إتاحة وحتديث البيانات 

وبناء معاير ومؤشرات تتيح القياس والتقييم واملساءلة. والقدرة على 

املجتمعية. املشاركة  وتنظيم  وتعبئة  املصلحة  أصحاب  إشراك 

تساؤالت وليست توصيات:
- هل يؤدي التعليم في الوطن العربي إلى حراك اجتماعي )احلركة على 

تعليم  وأي  االجتماعية(،  والطبقات  املعيشة  ملستويات  متدرج  سلم 

ذلك؟  يحقق 

- في ظل احلقائق السابقة، هل ميكن أن نحلل أسباب فشل تعليم الكبار؟

وما هي إلهاماتنا وخبراتنا السابقة لتحقيق جتديد تربوي في ظل األوضاع 

االقتصادية واالجتماعية في الوطن العربي؟ 

: ي
د�ن م ع ال م ت ج م دور ال

في حد  كقيمة   )symbolic value( والتعلم  للتعليم  رمزية  قيمة  خلق 

ذاتهما.

استثارة الدافعية لإلجناز واملبادرة والثقة واالندماج )رأس املال االجتماعي(.  -1

حركة تنوير تستهدف بناء وعي األميني، ومتكينهم من خالل برامج محو   -2

األمية. 

وتعلم  وتعليم  األمية  بأهمية محو  القرار  متخذي  مدافعة إلقناع  حملة   -3

املستقبل.  = التعليم  في  االستثمار  وأن  للجميع،  احلياة  مدى  الكبار 
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االستفادة من التجارب الناجحة في حل إشكاليات العالقة بني التعليم   -4

والعمل مثل )ماليزيا - اليابان(؛ حيث تسهم املؤسسات الصناعية في 

املجتمع  النظامي( حلاجة  وغير  )النظامي  الفني  التعليم  برامج  وضع 

والشركات.  املصانع  ومتطلبات  احمللي 

5-  شراكات واسعة لربط التعليم وتعلم الكبار بتحسني نوعية احلياة بالتنمية 

املستدامة االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية )لصالح الفقراء 

واملهمشني(. 

التوجهات املستقبلية للشبكة: 

أوالً: الرؤية:
رؤية ومسارات مبتكرة لتحقيق التجديد التربوي لتعليم الكبار كحق يعطي 

أولوية للفئات املهمشة دون متييز، ويحقق التمكني والتنوع والتعلم التشاركي 

ويرفع الوصمة عن األميني . 

وفي هذا الصدد أشير إلى استخدام )غاندي( تعليم الكبار لتحقيق املقاومة 

السلبية في الهند واستخدام )اليونسكو( تعليم الكبار لتحقيق السالم، ونحن 

أحوج ما نكون إلى استخدام تعليم الكبار ملواجهة التطرف والعنف والفكر 

املغلوط حول ديننا اإلسالمي احلنيف وما نعانيه من موجات اإلرهاب.

المفهوم اإلجرائي لتعليم الكبار: 
وليس  املستمر  التعلم  احتياجات  التعلم/  إلى  التعليم  من  التحول 
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احتياجات السوق فقط / التعلم التشاركي/ تنوع مصادر التعليم/ التحرر 

من النص / محتوى التعلم من احتياجات وثقافة وخبرات املتعلمني/ التعلم 

والتنمية املستدامة / املواطنة / األولوية للمرأة واملهمشني/ الشراكة الفاعلة مع 

أصحاب املصلحة واألطراف املعنية احلكومية والقطاع اخلاص. 

المشاركة في تحقيق 
أ( الهدف 4 من أهداف التنمية املستدامة )غايات 5، 6، 7( . 

ب( املشاركة في تنفيذ برنامج العمل واخلطة الفنية الواردة ضمن التقرير 

اخلتامي للجنة التنسيقية للعقد العربي 2015: 2024 في 12 : 2015/1/13. 

مجاالت العمل :
ات : اك �ش ج وال وي �ق أوالً : ال

تعبئة املوارد احمللية وتنظيم املجتمع احمللي ونشر ثقافة التطوع لتعزيز 

تعليم الكبار وعالقته بالتنمية املستدامة. باإلضافة إلى إقامة شراكات متعددة 

عربية وإفريقية ودولية وعلى املستوى الوطني )تنمية رأس املال االجتماعي( 

وحتفيز واستثمار القوة املجتمعية الناعمة والقطاع اخلاص واإلعالم. 

د:  ـ رص اً : ال ي ان ث

إنشاء مرصد إعالمي إحصائي لتعليم الكبار وقاعدة بيانات ودعم قدرات 

أعضاء الشبكة مبهارات الرصد واملتابعة لتعزيز املساءلة في إدارة التعليم.

ة:  ي اس ي س رادة ال ن االإ �ي ف ح ارصة وت ن م اً : ال ـ ث ال ث

مطالبة احلكومات بكل وسائل التفاوض إلدماج )محو األمية( ضمن خطة 
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التنمية املستدامة والتأكيد على اتساق السياسات االقتصادية واالجتماعية 

والبيئية كافة في منظومة واحدة لتحقيق التعليم اجليد املستدام . 

للوفاء  البرملان  وأعضاء  احلكومات  خالل  من  السياسية  اإلرادة  وحتفيز 

بالتعهدات وااللتزام باملعايير املرجعية الدولية التي تقضي بتخصيص 4 : %6 

من الناجت احمللي أو إنفاق 15 :20% على التعليم. 

باإلضافة إلى إعطاء أولوية للتعليم في املنح الدولية واملساعدات اإلمنائية 

ض منح التعليم منذ عام 2010(. للبلدان النامية. )املجتمع املدني حفَّ

ي:  ام ظ ن م ال عل ت ة ال ئ ي ن ب �ي س ح اً : ت ع راب

حتسني بيئة التعليم وحتقيق جودة التعليم النظامي األساسي لتقليل 

النائية واملهمشة  معدالت تسرب األشخاص ذوي اإلعاقة والنساء واملناطق 

ومناطق النزاعات املسلحة والنازحني واإلتاحة. تأمني األمن للفتيات، وتفعيل 

املباشر  الرتباطه  األسرة  مع  والتواصل  الطفل  شخصية  لبناء  األنشطة 

األمية. مبعدالت 

وطبقًا للدراسات التي أجريت في مصر وإثيوبيا والهند وبيرو وفيتنام، فإن 

نصف التالميذ الذين حصلوا على درجات ضعيفة في الرياضيات في سن 

12 سنة انقطعوا عن التعلم في سن 15 سنة . 

ات:  ؤ�ش م �ي وال اي ع م اً: ال س ام خ

وضع وتطوير معايير ومؤشرات عربية للرصد واملتابعة والتقومي تراعي 

خصوصية الوطن العربي على أن تكون كمية وكيفية للتحقق من جودة محو 

األمية وتعليم الكبار، ولقياس نواجت القرائية مبفهومها اجلديد كأمثلة ) التمييز 

وعدم املساواة، التمكني، املواطنة ... إلخ(. 
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ة :  رف ع م ع ال م ت ج اً : م ادس س

اإلسهام في استثمار ونشر مفهوم مجتمع املعرفة والتكنولوجيا لتعزيز 

كمنتجني  ولكن  كمستهلكني  ليسوا  املستهدفني  مع  والتعامل  القرائية 

للمعرفة. 

ة :  ي ون ان ق ر ال اً : االأط ع اب س

الشراكة  تعزز  ومعلوماتية  وسياسية  قانونية  أطر  وضع  في  اإلسهام 

األصيلة للمجتمع املدني في اتخاذ القرار والتنفيذ واملتابعة والتقومي ودعم 

واملساءلة.  الشفافية 

رة :  ك ت ب اذج م م اء ن ن اً : ب ـ ن ام ث

- العمل على جتميع وتوثيق التجارب الناجحة وتعميمها. 

ومتابعتها  وتوثيقها  التعلم(  )مدن  املطروحة  العاملية  النماذج  - جتريب 

لتعميمها.  متهيدًا  وتقوميها 

- إعداد مناهج ومنهجيات مستحدثة لتحقيق التمكني املتكامل للفئات 

املستهدفة وخصوصًا املرأة. 

- إصدار مجلة عربية. 

وأخيرًا وفي رسائل مختصرة، التعليم الذي نريده: 

- أن يسهم في بناء إنسان إيجابي مبادر ناقد. 

- أن يحقق التنافسية في سوق العمل. 

- أن يبني إنسانًا يقبل التنوع واالختالف ويحقق التواصل اإلنساني. 

ع ؟ ي ط ت س ل ن ه ف

وأخيرًا أود أن أؤكد على أن اجلمعية وأعضاء الشبكة )كل اجلمعيات( لها 
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مبادرات البد أن تدرس، ويشرفنا أننا قمنا بإعداد منهج املرأة واحلياة في 

العربي واحلساب واملهارات، ومفاهيم التنمية املستدامة للمرأة بالذات، وتقدمي 

منهجية لتدريب امليسرات مببادرة من اليونسكو، والعمل في سوهاج ومدن 

القناة والقاهرة واجليزة وأسوان، وطباعة منهج القرائية علي حسابهم، وإنشاء 

إحداث  في  ورغبتهم  بالصدق،  إحساسهم  نتيجة  اجلديدة  باملنهجية  فصول 

فارق. إذن نحن نستطيع إذا تغيرت الرؤية وأسلوب التعامل واملصداقية، وكنت 

أود أن أعرض جتربة كوبا في محو األميَّة التي بلغت نسبتها 60% فأصبحت 

2%، وبعدما كانوا يرسلون أوالدهم للخارج أضحوا يستقبلون الطالب للتعليم 

في بالدهم، وهذه هي اإلرادة السياسية والتعبئة املجتمعية لكل الناس. 

إن التعليم الذي نريده هو بناء إنسان إيجابي ناقد يحقق التنافسية لسوق 

وع  ن ت ال يقبل  إنسان  وتكوين  االختيارات،  دائرة  تعدد  هي  فالتنمية  العمل؛ 

. ي
ا�ن س ن االإ ل  واص ت ال ق  ق ح وي الف  ت واالخ
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٣- معًا لتعليم جيد للصغار ملواجهة أمية الكبار
د.سهام نجم*

بداية أود أن أشكر املجلس العربي للطفولة والتنمية؛ ألني أعتقد أننا لم 

نلتِق منذ فترة لنعلن عن مواقفنا ملا يحدث في قضية أمية الكبار. سأحتدث 

عن املعطيات املوجودة علي املستوى الدولي وكيفية استغاللها على املستوى 

إعادة  عن   2015 عام  اليونسكو  رصدتها  التي  املؤشرات  وماهي  العربي، 

النظر في التعليم، وما هي املؤشرات اخلطيرة التي تتخذ اجتاهات جتعلنا 

التعليم  التاريخ في مجال  نكون خارج  بدراسات مستقبلية حتي ال  نقوم 

وحول  والتنافسية؟  الصراعات  من  يعانى  بأسره  العالم  إن  حيث  والتعلم؛ 

دور املجتمعات التي تعمل علي منظومة اإلنسان داخل مجتمعات التعلم، 

وهنا يأتي املجلس العاملي لتعليم الكبار ليقوم بدور حقيقي في خلق قناة 

لتواجد الدول العربية على املستوى الدولي في مجال التعليم؛ لرفع صوت 

منظمات املجتمع املدني، فالناس التي تتحدث عن عدالة ومساواة تتحدث 

إقليمية  وقوى  أكبر،  شعبي  شكل  هو  االجتماعي  واملنتدي  إنصاف،  عن 

ووطنية تستطيع أن تقدم أفكارًا لتطوير العالم من اجلانب اإلنساني، واجتاه 

مؤسسات  خلفها  ومن  بقوة  تسيطر  التي  االقتصادية  العوملة  حول  آخر 

اقتصادية ضخمة على 50% من ثروات العالم، في زمن العوملة االقتصادية؛ 

العائالت  وهذه  محددة،  لعائالت  العالم  سكان  إجمالي  من   %1 لصالح 

* نائب رئيس املجلس العاملى لتعليم الكبار، و رئيس جمعية املرأة واملجتمع.
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تستطيع حتديد اجتاهات التنمية في العالم، وبالتأكيد ستكون اقتصادىة 

وليست إنسانية، والميكن لإلنسان أن يشكل هذا احملور إال عن طريق إقامة 

النمو االقتصادي املستدام  يتعامل  بالعدل واإلنصاف، وأن  يتميز  مجتمع 

مع احلالة االجتماعية، وجميع الفئات دون متييز وبقدر من العدالة حلفظ 

متاسك املجتمع، وضمان منوه اإليجابي دون متزق كما يحدث في منطقتنا 

العربية بشكل أساسي، وفي مؤمتر احلماية البيئية الذي أقيم أخيرًا ودعا 

إلى عدم التمييز بني األفراد.

تناول تقرير األمم املتحدة )املستقبل الذى نصبو إليه( والذى متَّ عرضه 

عام 2015 ليمثل منهجية للتفكير واتخاذ القرار فى وضع أهداف التنمية 

أن  املستدامة،  للتنمية  العاملى  باملؤمتر  العالم  دول  زعماء  أمام  املستدامة 

اإلنسان هو محور التنمية املستدامة، وهناك وعد بالسعى إلى إقامة عالم 

النمو  لتعزيز  معًا  بالعمل  التزامًا  وقدم  للجميع،  وشامل  منصف  عادل 

واحلماية  االجتماعية،  والتنمية  للجميع،  والشامل  املستدام  االقتصادى 

البيئية بحيث يستفيد بذلك اجلميع، والسيما أطفال العالم والشباب وأجيال 

العالم املقبلة، دون متييز من أى نوع كان على أساس العمر أو اجلنس أو 

اإلعاقة أو الثقافة أو العرق أو اإلثنية أو األصل أو الوضع كمهاجر أو الديانة 

أو الوضع االقتصادى أو أى وضع آخر.

وقد انعكست هذه الرؤية من خالل التطور التاريخى للمنتديات الدولية 

للتعليم والتعلم، والتى تبلورت منذ جوميتني عام 1٩٩0 مرورًا مببادرة التعليم 

التنمية  إطار  فى  للتعليم  الرابع  الهدف  مع  وتواصاًل   2000 عام  للجميع 

املستدامة.



77

املستدامة تتضمن ١7 هدفًا من ١69 غاية و٢٢9  التنمية  أهداف 
مؤشرًا

رق  ط و3  ات  اي غ  7 ه  ل ة  دام ت س م ال ة  ي م ن ت ال داف  أه ن  م ع  راب ال دف  ه ال

. ذ ي ف ن ت ل ل

- التعليم له آثار عبر أجندة أهداف التنمية املستدامة، ومتواجد فى غايات 

أخرى:

1- القضاء على الفقر )الهدف 1(.

2- الصحة )الهدف 3(.

3- املساواة بني اجلنسني )الهدف 5(.

4- العمل الالئق )الهدف ٨(.

5- االستهالك املسئول )الهدف 12(.

6- التغيير املناخى )الهدف 14(.

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

ص  ن ذى ي ة، وال دام ت س م ال ة  ي م ن ت ال داف  ن أه ع م راب ال دف  ه ال م  ي عل ت ال  -

ىل : ع

)ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم 

مدى احلياة للجميع(.

١-٤ ضمان أن يتمتع جميع البنات والبنني والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائى 

تعليمية  نتائج  حتقيق  إلى  يؤدى  مما  جيد؛  ومنصف  مجانى  وثانوى 

مالئمة وفعالة بحلول عام 2030.

٢-٤ ضمان أن تتاح جلميع البنات والبنني فرص احلصول على نوعية جيدة 
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النماء والرعاية فى مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم قبل االبتدائى،  من 

حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائى بحلول عام 2030.

3-٤ ضمان تكافؤ فرص جميع الفتيات والفتيان فى احلصول على التعليم 

التعليم  ذلك  فى  مبا  التكلفة  وامليسور  اجليد  العالى  والتعليم  املهنى 

عام 2030. بحلول  اجلامعى 

٤-٤ حتقيق زيادة كبيرة فى عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم املهارات 

للعمل وشغل وظائف  التقنية واملهنية  املناسبة ، مبا فى ذلك املهارات 

الئقة وملباشرة األعمال احلرة بحلول عام 2030.

5-4 القضاء على التفاوت بني اجلنسني فى التعليم وضمان تكافؤ فرص 

الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب املهنى للفئات الضعيفة 

األصلية  والشعوب  اخلاصة  االحتياجات  ذوى  لألشخاص  ذلك  فى  مبا 

واألطفال الذين يعيشون فى ظل أوضاع هشة بحلول عام 2030.

6-٤ ضمان أن يلم جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكبار رجااًل ونساًء على 

حد سواء بالقراءة والكتابة واحلساب بحلول عام 2030.

لدعم  الالزمة  واملهارات  املعارف  املتعلمني  جميع  يكتسب  أن  7-4 ضمان 

التنمية املستدامة بجملة من السبل، من بينها التعليم لتحقيق التنمية 

املستدامة وحقوق اإلنسان واملساواة  العيش  واتباع أساليب  املستدامة 

العاملية  واملواطنة  العنف  ونبذ  السالم  لثقافة  والترويج  اجلنسني  بني 

وتقدير التنوع الثقافى وتقدير مساهمة الثقافة فى التنمية املستدامة 

عام 2030. بحلول 
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مؤشرات تحقيق الغايات
وذوى  اجلنسني  بني  الفروق  تراعى  التى  التعليمية  املرافق  بناء  )أ(   4

القائمة  التعليمية  املرافق  مستوى  ورفع  واألطفال،  اخلاصة  االحتياجات 

. للجميع  العنف  من  وخالية  ومأمونة  فعالة  تعليمية  بيئة  وتهيئة 

4)ب( حتقيق زيادة كبيرة فى عدد املنح الدراسية املتاحة للبلدان النامية 

على الصعيد العاملى وبخاصة ألقل البلدان منّوًا لاللتحاق بالتعليم العالى، 

مبا فى ذلك منح التدريب املهنى وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبرامج 

النامية  والبلدان  النمو  املتقدمة  البلدان  فى  والعلمية  والهندسية  التقنية 

األخرى بحلول عام 2030.

 4)ج( حتقيق زيادة كبيرة فى عدد املعلمني املؤهلني مبا فى ذلك خالل 

التعاون الدولى لتدريب املعلمني فى البلدان النامية وبخاصة فى أقل البلدان 

منّوًا والدول النامية بحلول عام 2030.

ترتبط الغايات اخلمس التالية مباشرة بتعلم الكبار وتعليمهم :

التعليم  على  احلصول  فرص  تضمن  أن  البلدان   4-3 الغاية  تناشد 

العالى. والتعليم  واملهنى  التقنى 

تناشد الغاية 4-4 البلدان أن تؤمن لعدد أكبر من الناس املهارات التى 

يحتاجونها إليجاد عمل الئق.

بني  التفاوت  على  القضاء  إلى  تسعى  أن  البلدان   4-5 الغاية  تناشد 

التعليم. فى  اجلنسني 

تناشد الغاية 6-4 البلدان أن تضمن إملام جميع الشباب ونسبة كبيرة 

من الكبار بالقراءة والكتابة واحلساب.
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تشمل الغاية 7-4 التعليم من أجل التنمية املستدامة وحقوق اإلنسان 

واملساواة بني اجلنسني والسالم واملواطنة العاملية.

مرتكزات ومبادئ إطار العمل للتعليم فى إطار التنمية املستدامة 
ار: ب ك اب وال ب ش ار وال غ ص ان وال س ن وق االإ ق ن ح اس م ق أس م ح ي عل ت ١- ال

- التأكيد على تكافؤ الفرص وشموله اجلميع.

- التعليم حق متكني يسهم في التنمية املستدامة.

- يجب أن يكون مجانّىًا وإلزامّىًآ للجميع )ضمن اإلمكانات املتاحة(.

اً. ّي دم اً خ اع ط س ق ي ام ( ول ع ح ال ال ص ة )ال ام عة ع ف ن اع م ط م ق ي عل ت ٢- ال

- للدولة دور أساسى فى وضع القواعد واملعايير وتنظيم التطبيق.

- للمجتمع املدنى واملعلمني واملدنيني والقطاع اخلاص واألسر والشباب 

واألطفال أدوار مهمة للمشاركة ولالنتفاع واملساهمة.

ة: اص خ درات( ال ق ات )ال اج ي ت اج ذوى االح ن وإدم �ي س ن ج ن ال �ي اواة ب س م 3- ال

م. ي عل ت اٍو �ن ال س ت و م ح ىل ن ع ع ي م ج درات ال ز ق زي ع - ت

ة. دام ت س م ة ال ي م ن ت اق ال ار وآف ب ك ار وال غ ص م ال ي عل ل ت ب ق ت س - م

دول  ل ك ل �ق ش م ام ال ع ح ال ال ص ك ال اره ذل ب ت إع م أوالً ب ي عل ت اد ال م ت - اع

ىل ٤  وم ع ق ة ، وأن ي ع ل ة أو س دم خ ك ك �ق ب أال ي ج ة، وي ي رب ع وب ال ع ش وال

ة: ي اس ز أس ائ رك

- التعليم من أجل املعرفة. 

- التعليم من أجل العمل. 

- التعليم من أجل العيش معاً.
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- التعليم من أجل الكيان والوجود.

- أهمية دعم التعليم للصغار والكبار فى ظل الطوارئ.

ة ي رب ع ة ال ق ط ن م ة �ن ال دام ت س م ة ال ي م ن ت م وال ي عل ت ام ال ف أم واص ع

- تزايد نسب الفقر وانخفاض املوازنات التنموية وخصوصًا التعليم.

- تزايد العنف والنزاعات املسلحة القائمة على التقسيم الدينى الطائفى.

- االحتالل واالستيطان.

- النزوح والهجرة )13 مليون طفل الجئ خارج أطر التعليم النظامى(.

- العوملة واالنتشار الهائل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

- الكوارث الطبيعية واألوبئة.

- هدر االمكانات والفاقد البشرى الضخم أمام التنمية البشرية.

- تشريعات وقوانني مقيدة للحريات ولدور املجتمع املدنى.

وارئ. ط ل ال ار �ن ظ ب ك ار وال غ ص م ال ي عل م ت ة دع ي م - أه

ىل : ل ع م ع ج ت رام ات وب اس ي س

- حماية ووقاية مباشرة للفئات املتضررة.

- تعزيز السالمة والصمود والتالحم االجتماعى واإلنسانى.

- الدعم النفسى لألطفال والشباب مبناطق النزوح والهجرة.

- وضع برامج مرنة وسريعة للتعليم مبناطق النزوح اجلماعى )لألطفال 

والشباب(.

- آفاق العمل املستقبلى.
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ة  دام ت س م ة ال ي م ن ت م وال ي عل ت ل ة ل ي ل ب ق ت س م ة ال رؤي ار ال �ن إط

ىل: ة ع ي ن ب م ات ال وي ات واالأول ي ج ي ات �ق س واالإ

- التحول من محو األمية إلى منهجية التعلم مدى احلياة .

- تكوين مجتمعات التعلم )التضامن والتآزر اجلماعى(.

- تطوير وتنمية القدرات البشرية و املعرفية واملهارات املهنية للمعنيني 

الكبار. مبجال تعليم 

- بناء شراكات فاعلة ومستدامة بني احلكومات العربية ومنظمات املجتمع 

املدنى وقطاع األعمال.

- اتساع الفرص واملوارد.

- القدرة على املشاركة فى فاعليات صنع القرار.

- مبادرات لالبتكار واإلبداع املجتمعى.

- حتديد الرؤية والسياسات.

- استثمار التكنولوجيا واملعلومات واالتصاالت لتطوير تعليم الكبار.

األبعاد  إلبراز  والبحثية  واجلامعية  األكادميية  املؤسسات  إشراك   -

والتعلم. للتعليم  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية 

- اعتبار تعليم الكبار جزًءا اليتجزأ من اخلطط الوطنية للتنمية املستدامة.

- إعطاء أولوية لتمويل تعليم الصغار والكبار.

- فتح مسارات متنوعة لبرامج تعلم جديدة قائمة على احتياجات الشباب 

والكبار.

ومن خالل رصد بعض املؤشرات فى الواقع لنظم التعليم والتعلم، كان 

من األهمية مبكان عمل دراسات مستقبلية لوضع نظم تعليمية وتعلمية 
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مرنة ومتنوعة تعمل على تلبية االحتياجات املهارية والتكنولوجية القادمة، 

على أن يأتي هذا الرصد من خالل الرؤية التى قدمتها منظمة اليونسكو 

ة : ي ال ت ات ال ؤ�ش م الل ال ن خ )إعادة النظر فى التعليم والتربية( م

إن نسبة الكبار فوق 50 عامًا سيصل إلى الضعف بحلول عام 2050 

)ما هى برامج التعليم والتعلم؟(.

بحلول عام 2030 ستكون الهند قد استطاعت أن تستحوذ على %25   -1

من هجرة العقول والكفاءات املميزة فى مجال التكنولوجيا فى العالم 

إلى اجلنوب(. الشمال  )هجرة من 

2- إن النمو االقتصادى فى إطار العوملة االقتصادية وعالقته بالتعليم يعمل 

باجتاه عكسى حيث هناك انخفاض فى العمالة مما يزيد من البطالة 

والعمالة الهشة، وهو ما يتعارض بشكل منهجى مع فلسفة التعليم 

والتعلم كدافع رئيس للحراك االجتماعى واالقتصادى.

3- هناك ٩0% من الشباب فى العالم ما بني الشريحة السنية 1٨ : 24 

عامًا يستخدم وسائل التواصل االجتماعى لالطالع واحلوار واملناقشة 

واملعرفة، وهى منصة مهمة وحيوية فى مجال التعليم والتعلم.
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املداخالت
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* مدير املركز القومي للبحوث التربوية والتنمية.

أهمية الشراكة بني مؤسسات املجتمع املدني
والهيئات الحكومية

د. جيهان كمال*

أود احلديث عن الهدف الرابع للتنمية املستدامة الذي يتماشى مع شعار 

مؤمتر اليوم وهو التعليم اجليد واملنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص 

التعليم مدى احلياة.

نحن جميعًا نلتف حول الهدف الرابع بغاياته، ووجودنا اليوم يجعلنا في 

حتدٍّ حتى ال يكون اللقاء األخير؛ ألن الشراكة موجودة، ومؤسسات املجتمع 

إلى  أدعو  أنا  ثمَّ  ومن  أيضاً،  الدولية  واملنظمات  والوزارات موجودة،  املدني 

أن يكون هذا اللقاء باكورة لقاءات تسهم في حتقيق الهدف الرابع، واتخاذ 

إجراءات توعوية للمجتمع من خالل التشبيك مع كل القطاعات والوزارات.

إن الشراكات مهمة جّدًا مع كل القطاعات والوزارات، ونحن في املركز 

القومي للبحوث التربوية بالتعاون مع اليونسكو "املكتب اإلقليمي بالقاهرة" 

الغايات  أن  وأعتقد  الهدف،  هذا  بأهمية  التوعوية  األنشطة  بوضع  قمنا 

السبع املرتبطة بهذا الهدف تنصب على ما جاء في شعار اليوم؛ التعليم 

اجليد وجودة التعليم، األطفال وأهمية تعليمهم، ودور الطفولة املبكرة ومرحلة 

نعيد  أن  أننا البد  لديهم، وأرى  التفكير  تنمية مهارات  رياض األطفال في 
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تصميم شكل التعليم لتسهيل التعلم مدى احلياة، مؤكدين على دور الطفولة 

ة. والتوعية املجتمعية والشراكات املختلفة في تخفيف منابع األميَّ

وإذا  للتنمية،  املدخل  هي  فاملهارات  املستدامة  التنمية  أردنا  إذا  أيضًا 

تعليمًا جيدًا منصفًا وشاماًل فالطفولة ومرحلة رياض األطفال هما  أردت 

وبناء  تشكيل  لنضمن  الهدف؛  هذا  لتحقيق  والسليم  الصحيح  املدخل 

هذا  في  جتربة  ولدينا  باملدارس،  ألوالدنا  املستقبل  في  سليمة  شخصية 

الصدد حيث اهتم املركز بتنمية مهارات التفكير لدي الطالب في مدارسنا، 

وصممنا أنشطة تعزز هذا الهدف لتكوين شخصية التالميذ باملدارس؛ من 

العاملية.  املواطنة  أجل 
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ضرورة رصد وتوثيق املبادرات املتنوعة

د. نهلة جمال*

أقترح على املؤسسات التي عرضت جتاربها أن تعمل على رصد 

التحديات  عرض  جانب  إلى  املستخدمة،  واآلليات  النجاح،  عوامل 

االستفادة  املعنية  للمؤسسات  يتسنى  حتى  مواجهتها؛  وكيفية 

واجلهود  اخلبرات  وتعظيم  سبق  ما  على  والبناء  التجارب،  هذه  من 

املتراكمة.

* أمني مركز تعليم الكبار ، جامعة عني شمس.
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حشد وتعبئة املجتمع

أ. أشرف عبد الرءوف*

أرى أنه يجب عدم البدء من الصفر فى كل مرة عند تناول أي قضية، 

ولكن يجب أن تكون اجلهود تراكمية، وأتساءل: أين نحن من هذه القضية؟ 

ة  التي كانت في اإلذاعة املصرية؟ فالصندوق املصرى  وأين برامج محو األميَّ

لتكنولوجيا املعلومات كان لديه برنامج عام 2003 بالتعاون مع الهيئة العامة 

إلكترونّيًا  ليصبح  حالّيًا  تطويره  ومتَّ  ور"،  ن ت م  عل "ت اسمه  الكبار  لتعليم 

جهات  من  متفرقة  جهود  وهناك  اآلن.  حتى  لالستخدام  صاحلًا  ومازال 

حكومية وجمعيات مجتمع مدني وغيرها من املؤسسات في هذا املجال، 

ولكن نحن في حاجة إلى أال تكون اجلهود فردية، وأن نضع خطة تنفيذية 

تشمل كل العناصر، لكن البد من حشد وتعبئة املجتمع؛ ألننا ال نتعلم من 

أجل التعليم ولكن من أجل التثقيف؛ وحتى تكون النتائج سليمة واجلهد 

مشتركًا بيننا جميعاً.

* أمني محتوى الصندوق املصرى لتكنولوجيا املعلومات - وزارة االتصاالت.
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دور الجودة يف إدارة عملية محو األميَّة 

د. صفاء عبدالعزيز*

كبيرة  املبذولة  َهمُّ مجتمعي ووطني، واحلقيقة اجلهود  التعليم  موضوع 

الَهمَّ الذي نعيشه  نلتقي لنشكو لبعض هذا  ومتعددة، ولكن لألسف نحن 

اليوم:  السؤال األهم  الذين يخيمان علي حياتنا.  التطرف واإلرهاب  بسبب 

ملاذا، وأين اجلهود املبذولة، وملاذا لم تثمر؟ فهي جهود كمية وليست كيفية 

تؤثر علي حتويل شخصية اإلنسان املصري وتنميته؛ حيث إننا انحصرنا 

في مفهوم األمية األبجدية، وتصورنا أن األمية أال نقرأ وال تكتب، ونسينا أنها 

ليست أمية أبجدية وال وظيفية، لكن املسالة األخطر من ذلك - وأدعو حلوار 

مع املستثمرين - أن أدربه علي املكنة، فشعار جودة التعليم أصبح أجوف 

ومقتصرًا علي عقد املؤمترات، وحتى تطوير املناهج أصبح تقليدّياً.

 حينما كنت  نائب رئيس هيئة جودة التعليم سابقا ملدة سبع سنوات، 

كنا نقوم  بتقييم املناهج لكنها كانت مناهج مركزية، وعل الرغم من ذلك 

كانت هناك جهود حقيقية لبعض املدارس إلحداث تطور في املناهج من خالل 

األنشطة الفعالة للمنهج واملرتبطة بالبيئة، والتي تشبع رغبات واحتياجات 

الطالب واملعلم.

الواقع أن هناك العديد من املعوقات والتحديات للجودة، وعلى الرغم من 

* أستاذ أصول التربية بجامعة الزقازيق، ونائب رئيس هيئة اجلودة سابقاً.
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أن  تستطع  لم  التي  املدارس  في  التقارير  فإن  لتحقيقها  املبذولة  اجلهود 

حتصل على اجلودة أهم مشكالتها الكثافة العالية؛ واملشكالت األخرى تتمثل 

في أنه ال يوجد إنفاق على اجلودة ونقص لإلمكانات، واملركزية الشديدة في 

القوانني واللوائح والتشريعات، إضافة إلى ذلك عندنا مشكلة أيضًا في مهنية 

املعلم، وعلى الرغم من وجود وحدات في املدارس فإنها غير مفعلة وال تقوم 

بدورها في التنمية املهنية للمعلم.

 إذن البد من التكاتف والتعبئة حلل مشكالت التعليم بجميع مراحله، 

فالقضية مجتمعية وحتتاج إلى النقاش واحلوار املستنير، واألهم اإلرادة من 

أجل التغيير، والبد أن نبدأ مبرحلة التهيئة واالستعداد ألن االنسان دائمًا عدو 

استنار فسيشعر  إذا  فاإلنسان  والتحرير،  التنوير  لذا البد من  يجهل؛  ما 

باحلرية ألن األمية قيد على اإلنسان وجتعله يقع حتت ثقافة القهر .

أخيرًا أريد أن أشير إلى أن برامج محو األمية عندما تصمم البد أن نضع 

في اعتبارنا الواقع املعيش للمتعلم بدءًا من محتوى املادة التي يتعلمها، وأن 

نعيد النظر في إدارة تفعيل هذه البرامج واملدخالت لضمان اجلودة.
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اإلدارة وتغيري العقل العربي

د.سمير جرار*

في احلقيقة، النقطة األساسية التي أود اإلشارة إليها هي أن التربية حق، 

ولكن من الصعوبة إصالحها؛ لذا يجب إعادة النظر فيها كلّياً، فمن ناحية 

التوصيف نحن أكثر من يوصف، فكل ظروفنا في الوطن العربي متطابقة منذ 

)50( سنة وإلى اليوم، هي نفسها مشكلتنا الكبيرة التي تكمن في اإلدارة، 

وكيف ننتقل من حيث كنا إلى حيث يجب أن نكون، وتغيير العقل العربي 

الذي يعد هو األساس، وحتقيق العدالة االجتماعية والتفكير وطنّيًا وباستفادة 

عاملية، وهناك التوجهات العاملية التى يجب أن نستفيد من إيجابياتها؛ ألن كل 

نظام كالسيف له حدان. النقطة الثانية نحن في حاجة إلى نوع من البوابة 

اإللكترونية لوضع النماذح الناجحة التى أظهرت نتائج إيجابية؛ لنبني عليها 

ونبحث عن املجتمع اخلارجي لنستفيد منه وبتواصل أكبر، ويجب أن نفكر 

في القيمة املضافة للعمل، فالعالم العربي ال تنقصه اإلمكانات ولكن تنقصه 

اإلدارة والعمل املشترك لوضع معايير ومقاييس للبناء عليها، وخصوصًا في 

مصر باعتبارها مدخل العالم العربي، فهي ثلث سكان الوطن العربي، وينفق 

علي الطفل فيها أضعاف غيره في منطقة أخرى، فإذا متَّ ترشيد اإلنفاق في 

أشياء كثيرة، ثم املطالبة بأكثر، فسنحصل علي نتائج طيبة مع زيادة اإلنفاق 

واملخصصات التعليمية، وأمتني أن يكون هناك تواصل دائم.

* مستشار مبنظمة اليونسكو.
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ضرورة إعادة النظر يف منظومة التعليم
د.إيناس حجازي*

أعمل في مجال التعليم منذ سنني، لكن في الفترة األخيرة انتابني اخلوف 

لكن من  نحلها،  أن  نحاول  التي  املوجودة  ليس فقط من املشكالت  والقلق، 

التعداد السكاني املتزايد، فاملنظومة في حاجة إلى دعم قوي، ونحن نستقبل 

مليوني طفل، ونحن نبحث عن دعم ملنظومة التعليم بينما نلهث حلل املشكالت 

املتواجدة على األرض للتغلب على الكثافة؛ آخذين في االعتبار أن هناك حوالي 

الرقم  أن  إليَّ  بالنسبة  احلقيقة  كل سنة.  التعليم  مليوني طفل سيدخلون 

مرعب، وأنا أرى أننا في منظمات األمم املتحدة عندما تكون هناك حالة طوارئ 

نبدأ بتخفيف النواحي اإلدارية؛ ألن للوقت ثمنًا كبيرًا كي نقوم بتوصيل احلق 

في أسرع وقت، ومصر من ناحية التعليم في حالة طوارئ وليست في حالة 

عادية نعمل فيها على راحتنا، وقد تعلمت مقولة ثبتت صحتها إن الشخص 

صاحب األداء اجليد إذا وضعته في منظومة سيئة فإن املنظومة دائما ما 

تنتصر. ومن هنا ينبغي العمل على املنظومة؛ ألننا عند قياس األداء نقيس 

مستوى أداء األفراد ونقسمهم إلى ثالثة مستويات .. أداء "السيستم" الذي 

يحتاج إلى تغيير ضروري وليس إلى إصالح كي نتمكن من القيام بقفزات 

نوعية.

نحن نعمل مببدأ )2-4-2 ( مبا يعني )أني ال أملك في العملية التعليمية 

* مدير برنامج التعليم - منظمة اليونيسف - مصر.
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غير املدرس والكتاب مصدر املعلومة، والولد يتعلم بني )4( حيطان، وأن املدرس 

أو املعلم هو الوحيد مصدر املعلومة، وأن الكتاب البد من حفظه من "اجللدة 

للجلدة" دون ابتكار، والولد البد من أن يتعلم من خالل أربع حيطان ومن خالل 

)6( حصص(، وال توجد موارد أخرى نستطيع أن نعمل عليها، ونحن ال نعلم 

على وجه الدقة ما نريده من تعليم األطفال، هل ليقود حياته، أو تهيئته لسوق 

العمل؟

فمع كل التكنولوجيا مازال التعليم بالورقة والقلم، في حني أن التعليم عن 

بعد أصبح أسلوب تعليم وتعلم ومجاالً لالستثمار؛ فمثاًل جتربة هولندا. الطفل 

ميكث 3 ساعات فقط في املدرسة .. الشيء اآلخر املهم هو ضرورة مراجعة 

أدوار املسئولني، وهو - في رأيي - ليس واضحًا حتى على مستوى املدرسة 

)أصغر وحدة في املنظومة(؛ ومن هنا البد من أن نعيد ترتيب الوضع ونطبق 

منظومة عمل جديدة؛ ألنه لن تتحقق أي نتائج مع منظومة التعليم القدمية، 

وال الهدف اجلديد كذلك.
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تعليم الكبار ومكافحة الفقر

د.عاشور أحمد عاشور*

العالم العربي كله على احملك وليست الدول التي بها صراعات فحسب؛ 

لذا علينا بناء العقل العربي، وإيجاد ترابط بني تعليم الصغار والكبار، فاألمية 

متفشية في اجلسد العربي، وحتديدًا دول النزاع العربي وخصوصًا مصر. 

تدنٍّ مستمر،  في  التعليم  ولكن  التعليم،  على جودة  العمل  أيضًا البد من 

واألمية في تزايد منذ محمد علي والسبب غير معروف وال مفهوم حتى اآلن، 

وأعتقد أننا محتاجون إلى إرادة سياسية وقرار سياسي مثل كوبا، مع العمل 

على التعبئة االجتماعية، ونحن حتى اآلن لم نستطع أن نتخذ قرارًا مثل كوبا 

ُيلزم اجلامعة بتعليم األميني؛ للقضاء على األمية، واآلن سنقوم بتطبيقها وفقًا 

إلمكاناتنا. وقد خرجت الفكرة من الهيئة العامة لتعليم الكبار وجامعة عني 

شمس ووافق عليها املجلس األعلى للجامعات؛ إميانًا منه بأن للجامعة دورًا 

في القضاء على األمية؛ ومحو األمية هي اخلطوة األولى، فال ميكن أن أتكلم 

عن مدن تعلم من دون محو أمية، فهناك 100 مليون أمي في الوطن العربي 

و17 ونصف مليون في مصر؛ البد إذن أن أقضي على األمية أوالً بكل أشكالها 

الهجائية والثقافية واحلضارية، ثم أصل إلى اخلطوة الثانية وهي مجتمعات 

التعلم؛ لهذا يجب دعم محو األمية في العالم العربي خالل 10 سنوات وهو ما 

مدير مركز تعليم الكبار - جامعة عني شمس.
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فعله الرئيس السابق عدلي منصور؛ ولكن أين النتيجة؟ 

هناك دول مثل البحرين واإلمارات نسبة األمية فيها 4% وترفض املشاركة، 

ذلك أن اإلرادة السياسية والشراكة بني الدول العربية غائبتان؛ واملجتمع املدني 

لله  واحلكومة غير موجودْين، واملؤسسات األممية يشوبها القصور؛ واحلمد 

جنحنا في احلصول على قرار من املجلس األعلى للجامعات بأن كل طالب 

البد من أن ميحو أمية ٨ شرطًا للحصول على الشهادة؛ ومن أسبوع وصل 

خطاب من املجلس األعلى للجامعات باملوافقة، والبد من تفعيل هذه التوصية، 

ولكن هناك إشكالية وهي كيفية وصول الطالب لألمي، وهنا يأتي دور الشراكة 

مع املجتمع املدني واألحزاب وغيرها.

منذ يومني بدأنا نصوغ مشروعًا بني الهيئة واجلامعة واألحزاب باعتبارها 

قوة في املجتمع، وتوصيات الرئاسة بأن يكون لها دور في محو أمية الكبار، 

ونسعى بأن يكون لألحزاب دور؛ فاجلودة غائبة في تعليم الكبار والصغار، 

وعملنا يقتصر على الناحية الهجائية فقط، وبعد أسبوع ينسى كل شيء؛ 

هناك أيضا 5300 معلم في الهيئة العامة لتعليم الكبار متَّ تثبيتهم من سنة 

وال يعرفون القراءة والكتابة ومعظمهم دبلومات فنية؛ لذا نحتاج إلى عمل جودة 

لتأهيل هؤالء املعلمني؛ وأن تخصص كليات التربية قسمًا لتعليم الكبار وإعداد 

معلم وتخريج طالب مؤهل لتعليم الكبار، ولدينا مؤمتر في إبريل القادم عنوانه 

"تعليم الكبار ومكافحة الفقر".
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ضرورة الشراكة وتنسيق الجهود

د. ماجدة الشربيني*

متتلك جمعية الهالل األحمر فروعًا في كل احملافظات وعالقات جيدة مع 

املجتمع متكنها من اإلسهام في عملية التنوير والشراكة، لكن نود االستفادة 

من اخلبرات السابقة، وإدراك أن الشراكة ال ميكن أن تتم من دون توثيق 

وتبادل معلومات وزيارة املواقع، وهناك حلقة مفقودة بالنسبة إلى األسرة غير 

املعدة إعدادًا جيدًا الستقبال طفل. رأيت جتربة اليابان وانبهرت بها؛ حيث 

تذهب األم إلى مركز رعاية األمومة فيعيرونها كتابًا حول "كيف تربني طفاًل 

وحتافظني عليه؟" وطرق التنشئة في مرحلة الطفولة املبكرة، وقبل احلضانة، 

ولديهم تنظيم لألسرة من دون وجود برنامج لتنظيم األسرة، كما توجد عدالة 

اجتماعية ومشاركة، فإدارة املدارس في اليابان تتم من خالل مجلس اآلباء، 

وال يوجد عمال نظافة ولكن األطفال هم من يقومون بالتنظيف واحملافظة على 

املكان وتنسيق احلدائق، فهم يعملون بنظام الفريق الواحد، وال يوجد شخص 

في املدرسة ال ينتمي إلى جمعية، وجمعية الهالل األحمر املصري ميكنها أن 

تشارك في عملية التنوير من خالل املنسقات والرائدات الريفيات،الالئي يقمن 

بزيارات منزلية منتظمة لألهالي في الريف واملدن الصغيرة، ولكن ال منلك 

البرامج التي نعمل عليها، ونحتاج لعمل شراكة، وأمتنى أن يكون االجتماع 

مبادرة طيبة تنمي قدراتنا ونصوغ من خالله مبادرة للمشاركة املجتمعية.

* مدير عام الهالل األحمر املصري.
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خلل يف تعليم الكبار وعالقته بالتعليم النظامي

ا. السيد سعد عبد الجواد*

مراعاة  مع  العربي  املستوى  على  الكبار  تعليم  معايير  أين  أتساءل: 

خصوصية األقطار العربية، وإلى متى ستظل إدارة التعليم غير النظامي 

مبفهوم إدارة التعليم النظامى نفسه، فاخللل يكمن في صناعة الوصل بني 

النوعنْي من التعليم؛ ألن شهادة إمتام التعليم االبتدائي تعادل شهادة محو 

األمية طبقًا للقانون، وهناك مشكلة ملن يريد أن يواصل التعليم ممن يحملون 

لتفعيل  فنحن في حاجة  القانون،  لنص  األمية، وهو مخالف  شهادة محو 

التشريع، ولدينا مرحلة عمرية تسقط بني التعليم النظامي وغير النظامي، 

وهي املرحلة العمرية من13 إلى 14 سنة، وهيئة تعليم الكبار عملها ال يبدأ 

إال من 14 سنة فما فوق، والتعليم األساسي يقف عند 12 سنة، أيضًا محو 

متكني  أو  املرأة  أمية  محو  يحل  ورمبا  املعالم،  واضح  غير  األسرية  األمية 

املرأة هذه اإلشكالية، ولكننا نريد حلواًل جذرية، فإلى متي ستحاسب هيئة 

إذن،  البد،  الكيف؟  على  وليس  على اخلريجني  كمّيًا  وتعامل  الكبار  تعليم 

من تقييم مخرجاتنا، ومرحلة ما بعد محو األمية ال تستطيع أن تقوم بها 

الهيئة مبفردها، وعلى املجتمع املدني أن يسد هذه الفجوة، غير أن السؤال 

األهم هو: ِلَم اإلصرار على تكبيل منظمات املجتمع املدني من خالل قانون 

* إخصائي تعليم - الهيئة العامة لتعليم الكبار.
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اجلمعيات األهلية؟ وهل نستطيع أن نسد هذه الفجوة على الرغم من أن 

احلكومة لن تستطع أن تقوم بكل األدوار نتيجة ضعف امليزانية؟ أما عن 

قضية التمويل، فميزانية الهيئة عبارة عن مرتبات للموظفني واملعلمني، واملعلم 

لتخريج معلمني  التربية إنشاء قسم  لدينا هو معلم ضرورة، فعلى كليات 

متخصصني في تعليم الكبار.
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صياغة منظومة التعليم ليكون هدفها بناء عقلية اإلنسان

ا. نهاد راجح*

الدليل الذي صمم بدعم فني كامل من جمعية حواء  أنوه بأن  أود أن 

املستقبل من خالل د. إقبال السمالوطي، كان جناحه مبنّيًا علي املعيار 

الذي اتخذ من أهداف التنمية 2030، وقد تناول ستة عناصر من أهداف 

التنمية املستدامة، وهو من أوائل البرامج التي اعتمدت على أهداف التنمية 

املستدامة.

كان هناك بحث لليونيسف في العام 2001 عن أسباب تسرب األطفال 

من التعليم، وكان السبب أن األب يقول: "ابنى لو مش هايتعلم حاجة في 

املدرسة يتعلم صنعة أحسن"، وهذه املقولة كانت سببًا في انتشار عمالة 

األطفال، وهي تعبر عن رؤية األسرة للتعليم، ويجب أن نأخذها في االعتبار، 

بأننا نتعلم لنكّون أسراً. وكان هناك مؤشر قبل 2010 عن التعليم في الدول 

العربية، جاء فيه ترتيب اليمن قبل مصر في جودة التعليم، وهو مايطرح 

تساؤالت؛ لذا البد من إعادة تكوين اإلنسان وتغيير العقلية، فالهدف هو بناء 

عقلية متطورة مع متطلبات احلياة، وسأعود لتساؤل صغير مؤداه: كيف 

نتعلم؟ فالتعليم فكر والشهادة ليست هدفاً.

.GTZ مدير برنامج - هيئة املعونة األملانية *



102

التعليم قضية أمن قومي

ا.إيمان بهي الدين*

أعتقد أنه آن األوان لرفع شعار أن التعليم قضية أمن قومي في مصر 

وأركز على نقطتني: النقطة األولى: تدور حول مغزى االرتباط بني هيئة تعليم 

الكبار وشهادة محو األمية، على الرغم من أن قضية محو األمية أعمق بكتير 

التعليم  الكبار يقتصر في كثير من األحيان على  من أي مفهوم، فتعليم 

أكبر وأعمق ومرتبطة  املطروحة  األمية  لكن قضية محو  الهجائي فحسب، 

مبفهوم أكبر من مفهوم التعليم نفسه، وأتصور أنه البد من إعادة النظر في 

املفاهيم املستخدمة. أما النقطة الثانية فتتعلق باألطفال باعتبارهم جزًءا من 

عملنا، وهي تتعلق حتديدًا باألطفال خارج منظومة الدراسة في ظل النزاعات 

واحلروب، فهناك أطفال لم يلتحقوا مبدرسة منذ ست سنوات ، ولدينا الجئون 

سوريون يقدرون بنحو أربعة ماليني الجئ، ومنظمات الطوارئ تتعلل باألوراق 

الثبوتية على الرغم من أن املوضوع بسيط، باإلضافة إلى أن الطفل غائب في 

كل حواراتنا اليوم، واألطفال ليست لديهم فكرة عن سبب تعليمهم؛ ومن ثم 

لديهم مشكلة. سألنا طفلة عن الهدف من التعليم فأجابت: "معرفش"، سألناها 

ِلَم تذهبني إلى املدرسة؟ أجابت: "سنة احلياة"، فاملوضوع أكبر من أن نحصره 

في مفاهيم.

* مدير إدارة إعالم الطفولة باملجلس العربي للطفولة والتنمية.
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الجلسة الختامية

ترأس أعماَل اجللسة اخلتامية كلُّ من د. حسن البيالوي أمني عام املجلس 

العربي للطفولة والتنمية، ود. إقبال السمالوطي أمني عام الشبكة العربية حملو 

األمية وتعليم الكبار؛ حيث متَّ إيجاز أبرز ما جاء في االحتفالية من نقاط على 

النحو التالي:

البد من تفعيل دور مجلس األمناء، وهذا يؤكد فكرة التعبئة والشراكة   -

وتفعيل دور وأداء املؤسسة التعليمية. 

دور تربية الوالدين ومحو أمية األسرة وتغيير ثقافة الوالدين اللذْين   -

املدرسة، وهي مسالة مهمة.  إلى  الذهاب  أوالدهم من  بيمنعان 

مراجعة  في  خصوصًا  أكبر  بشكل  املدني  املجتمع  دور  تفعيل   -

يسمح  الهيئة  وقانون  للقانون  طبقًا  التعليمية  املؤسسات  وتقييم 

اعتماد. دون  بذلك 

أشار البعض إلى مسألة املدرسة وكونها أصبحت طاردة لألطفال،   -

بوقت  املتعلم  يستمتع  وأن  جاذبة،  جعلها  على  العمل  وضرورة 

الدراسة.

ضرورة اعتبار التعليم قضية أمن قومى.  -

التشريعات واللوائح وضرورة مراجعتها لتمكني املجتمع املدني من   -

القيام بدوره التنموى سواء في بناء املدارس أو مراجعتها ومراقبة 
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الألمركزية. وتفعيل  اجلودة  وممارسة  األداء 

للتلميذ  اإليجابي  التدريب  مردود  وهي  مهمة  نقطة  أثيرت  أيضًا   -

واملعلم، ومتابعة املعلم وتفعيل مراكز التدريب واجلودة املهنية داخل 

ومتابعتها. املدارس 

العمل على تبادل اخلبرات بني املعنيني مبسألة التعليم، واستدعاء   -

فيه. ومانفكر  اليه  وصلنا  ما  لنعلم  البرملان 

ضرورة العمل من خالل رؤية واضحة وهدف واضح لتحقيقه وفقًا   -

املتاحة. لإلمكانات 

احلفاظ على اجلوانب الوجدانية وهي أصعب جوانب اجلودة لصعوبة   -

قياسه، وهو ما يتوجب تفعيله في قضية محو األمية لكونه محورًا 

ثقافّيًا تنويرّيًا ذو اجتاهات متعددة.

ضرورة العمل علي منوذج لتوثيق التجارب الناجحة على املستوى   -

أكبر. وثراء  فائدة  لتحقيق  احمللي  وليس  اإلقليمي 

العمل على تطبيق منوذج مدرسة يحبها الطفل.  -

ضرورة العمل على قضية املواطنة واالنتماء.  -

األخرى  واألطراف  املدني  املجتمع  بني  الشراكة  مأسسة  ضرورة   -

أكيدة. حلول  إلى  لنصل  التعليم  بقضية  املعنية 

َى البيان اخلتامي )مرفق 1( وفي نهاية اجللسة، ُتل
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مرفقات
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مرفق )١(

أهداف التنمية املستدامة ٢0٣0 

دف ١:  القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان. ه - ال

دف ٢:  القضاء على اجلوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية احملّسنة  ه - ال

وتعزيز الزراعة املستدامة.

دف 3: ضمان متّتع اجلميع بأمناط عيش صحية ورفاهية في جميع  ه - ال

األعمار.

دف ٤:  ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص  ه - ال

التعلّم مدى احلياة للجميع.

دف 5: حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات. ه - ال

دف 6: ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع. ه - ال

دف 7:  ضمان حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة  ه - ال

احلديثة املوثوقة واملستدامة.

واملستدام،  للجميع  والشامل  املطرد  االقتصادي  النمو  تعزيز  دف 8:  ه - ال

للجميع. الالئق  العمل  وتوفير  واملنتجة،  الكاملة  والعمالة 

التصنيع  وحتفيز  الصمود،  على  قادرة  حتتية  بنى  إقامة    :9 دف  ه ال  -

االبتكار. وتشجيع  واملستدام،  للجميع  الشامل 

دف ١0: احلد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها. ه - ال

دف ١١:  جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة  ه - ال
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على الصمود ومستدامة.

دف ١٢: ضمان وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة. ه - ال

دف ١3:  اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير املناخ وآثاره. ه - ال

دف ١٤:  حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على  ه - ال

نحو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة.

دف ١5 : حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها  ه - ال

على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، 

ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

دف ١6: السالم والعدل واملؤسسات. ه - ال

أجل  من  العاملية  الشراكة  وتنشيط  التنفيذ  وسائل  تعزيز   :  ١7 دف  ه ال  -

املستدامة. التنمية 
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 مرفق )٢(
 الهدف الرابع ضمن أهداف التنمية املستدامة

ع ي م ج ل ل ل ام ش ف وال ص ن م د ال ي ج م ال ي عل ت ان ال م  ض

ع ي م ج ل اة ل ي ح دى ال م م عل ت رص ال ز ف زي ع  وت
١/٤  ضمان أن يتمّتع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني 

تعليمية مالئمة وفعالة  نتائج  ومنصف وجّيد؛ مما يؤدي إلى حتقيق 

بحلول عام 2030.

٤ /٢  ضمان أن تتاح جلميع الفتيات والفتيان فرص احلصول على نوعية 

قبل  والتعليم  املبكرة  الطفولة  مرحلة  في  والرعاية  النماء  من  جيدة 

.2030 عام  بحلول  االبتدائي  للتعليم  جاهزين  يكونوا  حتى  االبتدائي 

3/٤  ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في احلصول على التعليم 

التقني واملهني والتعليم العالي اجلّيد وامليسور التكلفة، مبا في ذلك 

التعليم اجلامعي، بحلول عام 2030.

لديهم  تتوافر  الذين  والكبار  الشباب  عدد  في  كبيرة  بنسبة  الزيادة   ٤/  ٤  

املهارات املناسبة، مبا في ذلك املهارات التقنية واملهنية، للعمل وشغل 

وظائف الئقة وملباشرة األعمال احلرة بحلول عام 2030.

 5/٤ القضاء على التفاوت بني اجلنسنْي في التعليم وضمان تكافؤ فرص 

الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب املهني للفئات الضعيفة، 

مبا في ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية واألطفال الذين 
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يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030.

٤ /6  ضمان أن يلّم جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكبار، رجااًل ونساء 

بالقراءة والكتابة واحلساب بحلول عام 2030. على حد سواء، 

لدعم  الالزمة  واملهارات  املعارف  الدارسني  جميع  يكتسب  أن  ضمان   7/  ٤

ُبل من بينها التعليم لتحقيق  التنمية املستدامة، وذلك بجملة من السُّ

التنمية املستدامة واتباع أساليب العيش املستدامة، وحقوق اإلنسان، 

واملساواة بني اجلنسني، والترويج لثقافة السالم ونبذ العنف واملواطنة 

العاملية وتقدير التنوع الثقافي ومساهمة الثقافة في التنمية املستدامة، 

بحلول عام 2030.

واإلعاقة،  اجلنسني،  بني  الفروق  تراعي  التي  التعليمية  املرافق  بناء  )أ(   ٤

واألطفال، ورفع مستوى املرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية 

للجميع. العنف  من  وخالية  ومأمونة  فعالة 

٤ )ب( الزيادة بنسبة كبيرة في عدد املنح الدراسية املتاحة للبلدان النامية 

اجلزرية  والدول  منّوًا  البلدان  أقل  وبخاصة  العاملي،  الصعيد  على 

الصغيرة النامية والبلدان اإلفريقية، لاللتحاق بالتعليم العالي، مبا في 

ذلك منح التدريب املهني وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والبرامج 

التقنية والهندسية والعلمية في البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية 

األخرى، بحلول عام 2030.

٤)ج( الزيادة بنسبة كبيرة في عدد املعلِّمني املؤهلني، مبا في ذلك التعاون 

الدولي لتدريب املعلِّمني في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان 

منّوًا والدول اجلزرية الصغيرة النامية، بحلول عام 2030.
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مرفق )٣(

إعالن إنشيون*
التعليم بحلول عام ٢0٣0 : نحو التعليم الجيـّد املـُنصف 

والشامل والتعّلم مدى الحياة للجميع

الديباجة

 1. نحن الوزراء ورؤساء الوفود وأعضاءها ورؤساء الوكاالت واملسئولني في 

املنظمات املتعّددة األطراف واملنظمات الثنائية، وممّثلي املجتمع املدني 

واملعلمني والشباب والقطاع اخلاص، قد اجتمعنا في إنشيون بجمهورية 

كوريا في شهر أّيار/مايو من عام 2015 بناًء على دعوة املديرة العامة 

لليونسكو من أجل املشاركة في املنتدى العاملي للتربية لعام 2015. وإننا 

لنشكر جمهورية كوريا حكومًة وشعبًا على استضافتها لهذه الفعالية 

املهمة. ونشكر أيضًا منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف( والبنك 

الدولي وصندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

للمساواة بني اجلنسنْي ومتكني املرأة )هيئة األمم  وهيئة األمم املتحدة 

ـ 15  * اعتمدت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو" رؤية حتويلية للتعليم خالل ال
عامًا املقبلة، خالل املنتدى العاملي للتعليم اليوم في إنشيون بكوريا اجلنوبية.

ويشجع اإلعالن بلدان العالم على إتاحة التعليم اجلامع واملنصف واجليد وفرص التعلّم مدى احلياة 

التي أطلقت في  للجميع،  للتعليم  العاملية  "إعالن إنشيون" على مبادئ احلركة  للجميع. ويرتكز 

"جومتيني" بتايالند عام 1٩٩0، وسيطبق من خالل "إطار التعليم 2030 للعمل"، وهو خارطة طريق 

للحكومات، كما ستوفر هذه الوثيقة إرشادات بشأن األطر القانونية والسياسية الفعاملة للتعليم، 

استنادًا إلى مبادئ املساءلة والشفافية واملشاركة في الكم الرشيد.
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الالجئني،  لشئون  املتحدة  لألمم  السامية  واملفوضية  للمرأة(  املتحدة 

على  االجتماع،  هذا  عقد  إلى  الدعوة  في  الشريكة  اجلهات  بوصفها 

إسهاماتها. ونعرب عن تقديرنا اخلالص لليونسكو ملبادرتها إلى الدعوة 

اخلاصة  البارزة  الفعالية  هذه  لتنظيم  وريادتها  املنتدى  هذا  عقد  إلى 

بالتعليم بحلول عام 2030.

التاريخية، رؤية احلركة العاملية  2.  وإننا لنؤكد مجدداً، في هذه املناسبة 

للتعليم للجميع التي ُوضعت في جومتيني في عام 1٩٩0 وجرى تأكيدها 

في داكار في عام 2000، فكانت أهم تعّهد حيال التعليم خالل العقود 

ونؤكد  التعليم.  مجال  في  كبير  تقّدم  إحراز  على  وساعدت  املاضية، 

من  العديد  في  جتلّتا  اللتني  السياسية  واإلرادة  الرؤية  أيضًا  مجددًا 

املعاهدات الدولية واإلقليمية التي ُأبرمت بشأن حقوق اإلنسان، والتي 

األخرى.  اإلنسان  بحقوق  ارتباطه  وتبنّي  التعليم  في  احلّق  على  تنّص 

ونحيط علمًا باجلهود التي ُبذلت في مجال السعي إلى توفير التعليم 

بعيد  أمرًا  زال  ما  للجميع  التعليم  توفير  بأّن  ذلك  مع  ونقّر  للجميع، 

املنال وتنتابنا مخاوف شديدة في هذا الصدد.

3.  ونذّكر باتفاق مسقط الذي أُعّد عقب مشاورات واسعة النطاق، واعُتمد 

خالل االجتماع العاملي حلركة التعليم للجميع لعام 2014، وأتاح توجيه 

عملية صياغة الغايات اخلاصة بالتعليم التي اقترحها الفريق العامل 

املفتوح باب العضوية املعني بأهداف التنمية املستدامة توجيهًا ناجحاً. 

ونذّكر أيضًا بنتائج املؤمترات الوزارية اإلقليمية بشأن التعليم في مرحلة 

ما بعد عام 2015، ونحيط علمًا بنتائج التقرير العاملي لرصد التعليم 
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للجميع لعام 2015 وبنتائج التقارير اإلقليمية اجلامعة اخلاصة بالتعليم 

العاملية إسهامًا مهّمًا في  أواًل  التعليم  ونقّر بإسهام مبادرة  للجميع. 

تعزيز االلتزام السياسي لصالح التعليم، وبدور احلكومات واملنظمات 

اإلقليمية واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غير احلكومية في هذا 

الصدد.

4.  وإذ نأخذ بعني االعتبار التقّدم الذي أُحرز على صعيد حتقيق أهداف 

التعليم للجميع منذ عام 2000 وعلى صعيد حتقيق ما يتعلق بالتعليم 

بحثنا  وقد  املستخلصة،  الِعبر  وكذلك  لأللفية،  اإلمنائية  األهداف  من 

املصاعب التي ما زلنا نواجهها وتداولنا بشأن جدول األعمال املقترح 

للتعليم حتى عام 2030 وبشأن إطار العمل اخلاص به، وكذلك بشأن 

املستقبل  في  نضعها  أن  لنا  ينبغي  التي  واإلستراتيجيات  األولويات 

من أجل تنفيذ جدول أعمال التعليم حتى عام 2030، فإننا نعتمد هذا 

اإلعالن.

نحو عام ٢0٣0 : رؤية جديدة للتعليم

5.  تتمّثل رؤيتنا في تغيير حياة الناس عن طريق التعليم؛ إذ نقّر بالدور 

املستدامة  التنمية  أهداف  حتقيق  وفي  املجال  هذا  في  للتعليم  املهم 

األخرى املقترحة نظرًا إلى كونه السبيل الرئيس للتنمية. وإننا لنتعّهد 

بالعمل من أجل وضع جدول أعمال واحد جديد للتعليم يكون شاماًل 

وطموحًا وواعدًا فال ُيْترك أحد من دون تعليم؛ إدراكًا للحاجة املاّسة إلى 

"ضمان  في  واملتمثل  املستدامة  للتنمية  املقترح   4 الهدف  ويعّبر  ذلك. 

مدى  التعلّم  فرص  وتعزيز  للجميع  والشامل  املنصف  اجليد  التعليم 
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احلياة للجميع" والغايات اخلاصة به تعبيرًا تاّمًا عن هذه الرؤية اجلديدة 

ُينجز  لم  ما  تراعي  عاملية  رؤية  الناس. وهي  تغيير حياة  إلى  الرامية 

بعُد من جدول أعمال التعليم للجميع وما لم يتحقق بعُد من األهداف 

اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالتعليم، وتتصّدى لتحديات التعليم العاملية 

والوطنية. وقد اسُتلهمت من رؤية إنسانية للتعليم والتنمية تقوم على 

حقوق اإلنسان والكرامة والعدالة االجتماعية واإلدماج واحلماية والتنوع 

الثقافي واللغوي واإلثني واملسئولية املشتركة واملساءلة املتبادلة. ونؤكد 

اإلنسان،  حقوق  من  أساسي  وحّق  عام  صالح  التعليم  أّن  مجددًا 

وأساس ُيستند إليه لضمان إنفاذ احلقوق األخرى. وهو ضروري للسالم 

والتسامح واالزدهار البشري والتنمية املستدامة. ونعلم أن التعليم عامل 

رئيس في حتقيق الِعمالة الكاملة وفي القضاء على الفقر. وسنرّكز في 

جهودنا على إمكانية االنتفاع بفرص التعلّم والتعليم، وعلى اإلنصاف 

والشمول واجلودة، وعلى نتائج التعلّم، في إطار نهج للتعلّم مدى احلياة.

6.  وإذ حتفزنا اإلجنازات الكبيرة التي حققناها في مجال تعزيز إمكانية 

إلى  املاضية  عشرة  اخلمس  السنوات  خالل  التعليم  بفرص  االنتفاع 

مواصلة مساعينا في هذا الصدد، فإننا نضمن توفير 12 عامًا من 

األموال  املمّول من  املجاني  املنصف  اجلّيد  والثانوي  االبتدائي  التعليم 

العامة، ومنها ٩ أعوام على األقّل من التعليم اإللزامي؛ من أجل حتقيق 

من  األقّل  على  واحد  عام  توفير  على  ونشّجع  املالئمة.  التعلّم  نتائج 

جميع  متكني  وعلى  واإللزامي،  املّجاني  اجلّيد  االبتدائي  قبل  التعليم 

األطفال من التمتع بفرص التنمية والرعاية والتربية اجليدة في مرحلة 
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الطفولة املبكرة. ونتعّهد بتوفير فرص حقيقية للتعليم والتدريب لألطفال 

وضعهم  يتطلب  الذين  باملدارس،  امللتحقني  غير  الكثيرين  واملراهقني 

اتخاذ تدابير فورية هادفة ومستدامة لضمان التحاقهم جميعًا باملدارس 

وضمان متكينهم جميعًا من التعلّم.

اإلدماج  وحتقيق  التعليم  في  واإلنصاف  الشمول  ضمان  كان  وملّا    .7

التعليم  أعمال  جلدول  األساسي  الركن  التعليم  طريق  عن  واإلنصاف 

أشكال  لكل  بالتصّدي  نتعّهد  فإننا  الناس،  حياة  تغيير  إلى  الرامي 

مجال  في  واملساواة  التكافؤ  انعدام  أوجه  ولكل  والتهميش  االستبعاد 

االنتفاع بفرص التعلّم والتعليم واملشاركة ولكل أوجه التفاوت في نتائج 

التعلّم. وينبغي لنا أالَّ نعتبر أننا بلغنا أي غاية من الغايات اخلاصة 

التغييرات  بإجراء  نتعهد  فإننا  ولذلك  اجلميع.  يبلغها  لم  ما  بالتعليم 

الالزمة في السياسات التربوية وبالتركيز في جهودنا على الفئات األشد 

حرماناً، والسّيما األشخاص املعوقني، لضمان عدم ترك أي شخص من 

تعليم. دون 

٨.  وإننا لندرك أهمية املساواة بني اجلنَسني في مجال السعي إلى متكني 

اجلميع من التمتع باحلق في التعليم. ولذلك نتعهد بدعم السياسات 

مراعاة  وبتعميم  اجلنسنْي،  لقضايا  املراعية  التعلّم  وبيئات  واخلطط 

قضايا اجلنسنْي في إعداد املعلمني وفي املناهج الدراسية، وبالقضاء 

على التمييز والعنف القائمني على نوع اجلنس في املدارس.

التعلّم، ونعلم أن هذا  نتائج  التعليم اجلّيد وبتحسني   ٩. ونتعهد بتوفير 

النتائج ووضع  تقييم  وتعزيز  والعمليات  املدخالت  تعزيز  يتطلّب  األمر 
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وتوظيفهم  واملربني  املعلمني  متكني  وسنضمن  التقّدم.  لقياس  آليات 

توظيفًا مالئمًا وتدريبهم تدريبًا جيدًا وتأهيلهم تأهياًل مهنّيًا مناسباً، 

وسنضمن متتعهم باحلوافز وأوجه الدعم الالزمة في إطار ُنظم تعليمية 

اجليد  التعليم  ويعزّز  كافية.  مبوارد  وُتزّود  فعالة  بطريقة  ُتدار  ناجعة 

اإلبداع واملعرفة، ويضمن اكتساب املهارات األساسية املتمثلة في معرفة 

الالزمة  واملهارات  التحليلية  املهارات  وكذلك  والكتابة واحلساب،  القراءة 

حلّل املشكالت وغيرها من املهارات املعرفية واملهارات اخلاصة بالتواصل 

بني الناس واملهارات االجتماعية املتقدمة. ويؤدي التعليم أيضًا إلى تنمية 

ن املواطنني من التمتع مبوفور الصحة  املهارات والِقيم واملواقف التي متكِّ

للتحديات  والتصدي  قرارات مستنيرة،  واتخاذ  والسعادة في حياتهم، 

احمللية والعاملية عن طريق التعليم من أجل التنمية املستدامة وتعليم 

املواطنة العاملية. وندعم دعمًا قوّياً، في هذا الصدد، تنفيذ برنامج العمل 

مؤمتر  خالل  ُدّشن  الذي  املستدامة  التنمية  أجل  من  للتعليم  العاملي 

في  ُعقد  الذي  املستدامة  التنمية  أجل  من  للتعليم  العاملي  اليونسكو 

آيشي - ناغويا في عام 2014. ونشدد على أهمية التثقيف والتدريب 

املستدامة  التنمية  أجل حتقيق  أهداف  اإلنسان من  في مجال حقوق 

الواردة في خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام 2015.

كل  في  للجميع  احلياة  مدى  اجليد  التعلّم  فرص  بتعزيز  ونتعّهد   .10

السياقات وفي كل مستويات التعليم. ويشمل هذا األمر تعزيز إمكانية 

املجال  في  اجليد  والتدريب  اجليد  التعليم  بفرص  املنصف  االنتفاع 

العناية  إيالء  مع  والبحث،  العالي  التعليم  وبفرص  واملهني،  التقني 
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واالعتراف  للتعلّم،  مرنة  ُسبل  توفير  وُيعّد  اجلودة.  لضمان  الواجبة 

باملعارف واملهارات والكفاءات واملؤهالت التي ُتكتسب عن طريق التعليم 

غير النظامي وغير الرسمي والتصديق عليها واعتمادها، أمرًا مهّماً. 

الفتيات  والسّيما  والكبار،  الشباب  كل  متكني  بضمان  أيضًا  ونتعّهد 

والنساء، من بلوغ مستويات مالئمة ومعترف بها من الكفاءة الوظيفية 

في القراءة والكتابة واحلساب ومن اكتساب املهارات احلياتية الالزمة، 

وضمان إتاحة فرص تعلّم وتعليم وتدريب الكبار لهم. ونتعهد فضاًل عن 

ذلك بتعزيز العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. ويجب تسخير تكنولوجيات 

املعلومات واالتصاالت لتعزيز ُنظم التعليم، وتعزيز نشر املعرفة وإمكانية 

تقدمي اخلدمات. والفّعال وفعالية  والتعلّم اجليد  املعلومات  احلصول على 

كبيرًا  قسمًا  أّن  نرى  إذ  شديدة  مخاوف  ذلك  عن  فضاًل  وتنتابنا    .11

العالم  أرجاء  مختلف  في  باملدارس  امللتحقني  غير  األشخاص  من 

وأن  النزاعات،  من  متضررة  مناطق  في  يعيشون  احلاضر  الوقت  في 

األزمات وأعمال العنف والهجمات على املؤسسات التربوية والتعليمية 

والكوارث الطبيعّية واألوبئة ما زالت تعيق التعليم والتنمية على الصعيد 

العاملي. ونتعّهد بوضع ُنظم تعليمية أكثر شمواًل وجتاوبًا ومرونًة لتلبية 

النازحون  ومنهم  املناطق،  هذه  في  والكبار  والشباب  األطفال  حاجات 

والالجئون. ونشدد على ضرورة االضطالع بالتعليم في أجواء تعليمية 

آمنة ومشجعة ومأمونة وخالية من العنف. ونوصي باتخاذ ما يكفي 

من التدابير ملواجهة األزمات بدءًا من التدابير اخلاصة بحاالت الطوارئ 

ثّم التدابير اخلاصة باإلنعاش وإعادة البناء، وحتسني تنسيق املساعي 
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الوطنية واإلقليمية والعاملية الرامية إلى مواجهة األزمات، وتنمية القدرات 

الالزمة للحّد من مخاطر األزمات والتخفيف من وطأتها بصورة شاملة؛ 

من أجل ضمان االستمرار في توفير التعليم في أثناء النزاعات وحاالت 

الطوارئ وخالل مرحلة ما بعد النزاع ومرحلة اإلنعاش املبكر.

تنفيذ جدول أعمالنا املشرتك

هذا  األعمال  جدول  تنفيذ  عن  الرئيسة  املسئولية  أّن  مجددًا  ونؤكد   .12

أُطر  وضع  على  العزم  عقدنا  وقد  احلكومات.  عاتق  على  تقع  بنجاح 

قانونية وسياسية تعزّز املساءلة والشفافية، وكذلك احلوكمة التشاركية 

وعقدنا  القطاعات،  كل  وفي  املستويات  كل  على  املنّسقة  والشراكات 

املشاركة. في  كافة  املعنية  األطراف  حّق  عن  الذود  على  العزم 

13.  وندعو إلى اتخاذ تدابير عاملية وإقليمية قوّية للتآزر والتعاون والتنسيق 

والرصد؛ من أجل تنفيذ جدول أعمال التعليم عن طريق جمع البيانات 

واآلليات  الكيانات  إطار  في  الوطني  الصعيد  على  وإبالغها  وحتليلها 

واإلستراتيجيات اإلقليمية القائمة.

وضع  يتطلّب   2030 عام  حتى  التعليم  أعمال  جدول  أّن جناح  وندرك   .14

سياسات وخطط سليمة، فضاًل عن ترتيبات فّعالة للتنفيذ. ويبدو لنا 

املقترح  الرابع  الهدف  عليها  ينطوي  التي  الطموحات  أّن  أيضًا  جلّيًا 

للتنمية املستدامة ال ميكن أن تتحّقق من دون زيادة كبيرة وذات أهداف 

محددة في التمويل، وال سّيما في البلدان األكثر ُبعدًا عن توفير التعليم 

اجليد للجميع على كل املستويات. وقد عقدنا العزم على زيادة اإلنفاق 
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على  ونحّث  بلد،  كل  في  السائدة  للظروف  تبعًا  التعليم  على  العام 

االلتزام باملعايير املرجعية الدولية واإلقليمية التي تقضي بتخصيص 

نسبة تتراوح بني 4 و6 في املائة على األقل من الناجت احمللي اإلجمالي 

للتعليم و/أو إنفاق نسبة تتراوح بني 15 و20 في املائة على األقل من 

مجموع النفقات العامة على التعليم.

استثمارات  لتكميل  اإلمنائي  التعاون  أهمية  االعتبار  بعني  نأخذ  وإذ   .15

التقليدية  املانحة  واجلهات  املتقدمة  البلدان  ندعو  فإّننا  احلكومات، 

زيادة  إلى  الدولية  التمويل  وآليات  الدخل  املتوسطة  والبلدان  والناشئة 

حلاجات  وفقًا  التعليم  أعمال  جدول  تنفيذ  دعم  وإلى  التعليم،  متويل 

البلدان وأولوياتها. وندرك أن الوفاء بكل التعهدات املتعلقة باملساعدات 

اإلمنائية الرسمية أمر مهم للغاية، ومنها تعهدات الكثير من البلدان 

املتقدمة الرامية إلى بلوغ الغاية املتمثلة في تخصيص 0.7 في املائة 

التي  الرسمية  اإلمنائية  للمساعدات  اإلجمالي  القومي  الناجت  من 

تقدمها للبلدان النامية. ونحّث البلدان املتقدمة التي لم تبلغ بعد هذه 

أجل تخصيص 0.7  امللموسة من  املزيد من اجلهود  بذل  على  الغاية 

الرسمية  اإلمنائية  للمساعدات  اإلجمالي  القومي  الناجت  املائة من  في 

التي تقدمها للبلدان النامية وفقًا لتعهداتها في هذا الصدد. ونتعهد 

بزيادة دعمنا ألقل البلدان منّواً. وندرك أيضًا أهمية حشد كل املوارد 

احملتملة للمساعدة على إنفاذ احلق في التعليم. ونوصي بتعزيز فعالّية 

في  األولوية  وإعطاء  واملواءمة  التنسيق  طريق حتسني  عن  املساعدات 

مجال التمويل واملساعدة للقطاعات الفرعية املهملة وللبلدان املنخفضة 
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الدخل. ونوصي أيضًا بزيادة دعم التعليم زيادة كبيرة في أثناء األزمات 

اإلنسانية واألزمات الطويلة األمد. وإننا لنرحب بعقد مؤمتر قمة أوسلو 

بشأن التعليم من أجل التنمية )يوليو/متوز 2015(، وندعو املؤمتر الدولي 

لتمويل التنمية الذي سُيعقد في أديس أبابا إلى تأييد الهدف الرابع 

املستدامة. للتنمية  املقترح 

16. وندعو اجلهات الشريكة في الدعوة إلى عقد املنتدى العاملي للتربية لعام 

2015، وال سّيما اليونسكو، وكذلك جميع الشركاء، إلى مساعدة البلدان 

على تنفيذ جدول أعمال التعليم حتى عام 2030 مساعدة فردية وجماعية 

عن طريق إسداء املشورة التقنية وتنمية القدرات الوطنية وتقدمي الدعم 

النسبية  وللميزة  أو شريك  جهة  كّل  إلى  املسندة  للمهمة  وفقًا  املالي 

لكل جهة أو شريك، وعن طريق االستفادة من التكامل. ولهذا الغرض، 

نعهد إلى اليونسكو بوضع آلية تنسيق عاملية مناسبة بالتشاور مع 

الدول األعضاء واجلهات الشريكة في الدعوة إلى عقد املنتدى العاملي 

الشراكة  بكون  مّنا  واعترافًا  اآلخرين.  والشركاء   2015 لعام  للتربية 

من  التعليم  لتمويل  األطراف  متعّدد  منتدى  التعليم  أجل  من  العاملية 

تنفيذ جدول األعمال بحسب احتياجات وأولويات  أجل املساعدة على 

البلدان، فإننا نوصي بأن تكون هذه الشراكة جزءًا من آلية التنسيق 

املستقبلية. العاملية 

17. ونعهد إلى اليونسكو أيضاً، بصفتها وكالة األمم املتحدة املتخّصصة 

فيما  بها  املنوط  بالدور  والتعليم، مبواصلة االضطالع  بالتربية  املعنية 

يخّص ريادة وتنسيق جدول أعمال التعليم حتى عام 2030 عن طريق 
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القيام على وجه اخلصوص مبا يلي: الدعوة واملناصرة من أجل احملافظة 

وتيسير  السياسات  بشأن  احلوار  وتيسير  السياسي،  االلتزام  على 

صعيد  على  احملرز  التقّدم  ورصد  املعايير،  ووضع  املعارف  تشاطر 

واإلقليمية  العاملية  األطراف  وجمع  التعليم،  غايات  بلوغ  إلى  السعي 

والقيام  األعمال،  تنفيذ جدول  توجيه عملية  املعنية من أجل  والوطنية 

بدور جهة التنسيق املعنية بالتعليم في إطار البنية العامة  لتنسيق 

املستدامة. التنمية  بأهداف  اخلاصة  املساعي 

احلصول  أجل  من  والتقييم  للرصد  شاملة  وطنية  ُنظم  وضع  ونقرّر   .1٨

على البيانات السليمة الالزمة لصياغة السياسات وإدارة ُنظم التعليم 

عقد  إلى  الدعوة  في  الشريكة  اجلهات  من  ونطلب  املساءلة.  وضمان 

املنتدى العاملي للتربية لعام 2015 والشركاء اآلخرين دعم تنمية القدرات 

الوطني.  الصعيد  على  وإبالغها  وحتليلها  البيانات  جمع  مجال  في 

تفصيل  ومستويات  نوعية  حتسني  إلى  تسعى  أن  للبلدان  وينبغي 

وتوقيت التقارير املقدمة إلى معهد اليونسكو لإلحصاء. ونطلب أيضًا 

عاملي  كتقرير  للجميع  التعليم  لرصد  العاملي  التقرير  نشر  مواصلة 

وكآلية  ونشره،  استضافته  اليونسكو  تتولى  التعليم  لرصد  مستقل 

لرصد الهدف الرابع املقترح للتنمية املستدامة ورصد ما يخّص التعليم 

تقارير في هذا  للتنمية املستدامة ورفع  املقترحة  في األهداف األخرى 

الصدد، وذلك في إطار اآللية التي ينبغي وضعها لرصد واستعراض 

املقترحة. املستدامة  التنمية  أهداف  حتقيق 

1٩.  وقد بحثنا العناصر األساسية إلطار العمل اخلاص بالتعليم حتى عام 
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2030 واتفقنا عليها. وسيجري تقدمي النسخة النهائية من إطار العمل 

املستوى  رفيع  خاص  اجتماع  خالل  العمل  إطار  وتدشني  العتمادها 

سُينّظم على هامش الدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر العام لليونسكو 

في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2015، وذلك مع أخذ قمة األمم 

املتحدة الرامية إلى اعتماد خطة التنمية ملا بعد عام 2015 )نيويورك، 

التنمية  لتمويل  الثالث  الدولي  املؤمتر  ونتائج   )2015 سبتمبر/أيلول 

)أديس أبابا، يوليو/متوز 2015( بعني االعتبار. وإّننا لنلتزم التزامًا تاّمًا 

بتنفيذ إطار العمل بعد اعتماده؛ لكي يكون مصدر إلهام ووسيلة إرشاد 

للبلدان والشركاء من أجل ضمان تنفيذ جدول أعمالنا.

التزام  وهو  وداكار،  جومتيني  إرث  إلى  هذا  إنشيون  إعالن  ويستند   .20  

للتعليم  رؤية جديدة  بفضل  الناس  حياة  بتغيير  مّنا جميعًا  تاريخي 

بحلول عام  الطموح  إلى حتقيق هدفنا  ترمي  ومبتكرة  وتدابير جريئة 

.2030
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مرفق )4(
االحتفالية العربية بمناسبة
"اليوم العربي ملحو األمية"

تحت شعار
 " معـًا لتعليم جيد لألطفال ملواجهة أمية الكبار"

بمقر املجلس العربي للطفولة والتنمية
 الثالثاء املوافق ١0 يناير ٢0١7 

البيان الختامي
نحو تربية متكاملة لتنمية متكاملة من أجل كرامة اإلنسان

عقد املجلس العربي للطفولة والتنمية بالتعاون مع الشبكة العربية حملو 

األمية وتعليم الكبار وجمعية حواء املستقبل احتفالية عربية مبناسبة اليوم 

أمية  ملواجهة  لألطفال  جيد  لتعليم  "مًعا  شعار  األمية حتت  حملو  العربي 

للطفولة  العربي  املجلس  2017، مبقر  يناير   10 الثالثاء  يوم  وذلك  الكبار"، 

بالقاهرة. والتنمية 

وقد شارك في أعمال هذه الفعالية أكثر من 70 شخصًا ميثلون املؤسسات 

التنفيذية والتشريعية واألهلية املعنية مبحو األمية والتعليم من بينها الهيئة 

العامة حملو األمية وتعليم الكبار، واملجلس القومي للطفولة واألمومة، ووزارة 

التضامن االجتماعي، واملركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، ومركز تعليم 

الكبار بجامعة عني شمس، وممثلو املنظمات اإلقليمية والدولية ومن بينها 

اليونسكو، واليونيسف، واملجلس العاملي لتعليم الكبار، إلى جانب عديد من 
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منظمات املجتمع املدني باإلضافة إلى اخلبراء واملتخصصني والباحثني في 

شتى مجاالت التنمية.

وقد نوَّه املشاركون بضرورة التزام الدول العربية وقادتها بعد إقرارهما 

أهداف التنمية املستدامة في سبتمبر 2015 بتبنى شعار "لن نترك أحدًا 

خلفنا"؛ انطالقًا من محاربة الفقر، وإتاحة فرص التعليم اجليد لكل فرد، مبا 

يقود إلى تكوين مواطن متحرر من األمية، متنوع القدرات واملهارات، قادر 

على التعامل مع عصر املعرفة، وهو ما ميثل فعاًل تنموّيًا يهدف إلى مواجهة 

التحديات التي تواجه البلدان العربية في ظل عالم متغير.

كما أكدوا على أهمية االهتمام بالتعليم األساسي بوصفه حجر الزاوية 

طالبوا  بل  منابعها،  وجتفيف  األمية  من  احلد  بهدف  االنسان؛  بناء  في 

باعتباره قضية ذات أولوية واهتمام قومي؛ من أجل مستقبل أفضل يتيح 

فرصًا لتنمية إنسان مبدع ميتلك مهارات التفكير والنقد واإلبداع، قادر على 

مواجهة التحديات املختلفة وعلى التعامل مع احلياة.

وقد أوصوا باآلتي: 

الدعوة إلى تبنى البيان اخلتامى وتوصيات مؤمتر إنشيون بكوريا.  .1

بوصفها  املستدامة  التنمية  أهداف  مع  التعامل  على  العمل  ضرورة   .2

بتنمية  املعنية  األربعة  األهداف  وخصوصًا  تتجزأ،  ال  واحدة  وحدة 

واخلامس. والرابع  والثالث  األول  الهدف  وهي  اإلنسان 

الدعوة إلى زيادة نسب املخصصات املالية في موازنات البلدان العربية   .3

بالتعليم والصحة. يتعلق  فيما 

تربية  على  تأكيدها  في  التنشئة  ومنوذج  مفاهيم  تبنى  إلى  الدعوة   .4
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والتنمية. للطفولة  العربي  املجلس  أعده  والذي  التربية،  وأنسنة  األمل 

ضرورة نشر الوعي وتعبئة املجتمعات من أجل حتقيق أهداف التنمية   .5

التعليم. وخصوصًا  املستدامة 

وضع آليات تنفيذية ملأسسة الشراكات والتعبئة االجتماعية من أجل   .6

املستدامة. التنمية  وحتقيق  النتائج  لتعظيم  وتكاتفها  اجلهود  تكامل 

للعمل األهلي  دعم بناء مجتمع مدني قوي، وخلق مناخ جيد وداعم   .7

القطاع  مع  بالتعاون  األهلية  املبادرات  تشجيع  أجل  من  التنموي؛ 

الفاعلة. الشراكات  ودعم  االجتماعية  املسئولية  مفهوم  خالل  من  اخلاص 

التسرب،  من  واحلد  األمية  مواجهة  وبرامج  بني خطط  الربط  ضرورة   .٨

األمية. منابع  جتفيف  بغرض  التعليمية  املناهج  وتطوير  وإصالح 

املجتمع  ومنظمات  احلكومية  املؤسسات  بني  الفاعلة  الشراكات  بناء   .٩

املدني باعتبارها خطوة مهمة من أجل ضمان حتقيق أهداف التنمية 

املستدامة.

وضع اخلطط والبرامج التي تضمن تعليمًا جيدًا ومناسبًا في احلاالت   .10

الطارئة مثل النزاعات والنزوح واللجوء.

عمليات  في  وأصيل  رئيس  كجزء  وتضمينها  التكنولوجيا  استثمار   .11

والتعلم. التعليم 

العمل على تطوير برامج تهدف إلى دعم وتعزيز فرص حياة أفضل   .12

النساء  )من  واملهمشني  احملرومني  وخصوصًا  املجتمع  أفراد  لكل 

وثقافّياً. واقتصادّيًا  اجتماعّيًا  متكينهم  خالل  من  واألطفال( 

تشكيل جلنة ملتابعة تنفيذ البيان اخلتامي من املجلس العربي للطفولة   .13
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والتنمية وأمانة الشبكة العربية حملو األمية وتعليم الكبار. 

والتعلم  التعليم  تستهدف  وجتريبها  متكاملة  تنموية  مناذج  بناء   .14

وعربية. محلية  مبجتمعات  وتطبيقها  الثقافى  والتنوير 

والتطبيقات  واملمارسات  اخلبرات  ألفضل  العلمى  والرصد  التوثيق   .15

والتنمية. األمية  محو  فى  العربية 

الدعوة إلى تنظيم لقاءات مستمرة تهدف إلى إدارة الشراكات وتطويرها   .16

بغرض تنظيم اجلهود املبذولة وتطوير العمل املشترك.
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in local and Arab communities. 
15- Documentation and scientific monitoring of the best 

experiences, practices and Arab applications in literacy 
and development. 

16- Advocating holding regular meetings that aim to manage 
and develop partnerships, with a view to organize the 
exerted efforts and enhance joint actions.   

 

5
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concept of social responsibility and supporting active 
partnerships.  

8- The necessity of linking the plans and programs relevant 
to confronting illiteracy and eliminating school dropout, 
as well as developing educational curricula that would 
help in overcoming illiteracy. 

9- Building effective partnerships among governmental 
institutions and civil society organizations, in an 
important step to ensure achieving the SDGs. 

10- Drafting plans and programs that ensure quality education, 
appropriate in emergency situations; such as conflicts, 
displacement and asylum cases. 

11- Investing technology and considering it an essential part 
in the processes of education and learning. 

12- Working on the development of programs that aim 
to promote the opportunities of a better life for 
all individuals, especially the disadvantaged and 
marginalized (women and children), through enabling 
them socially, economically and culturally. 

13- Forming a committee to follow up the recommendations 
of this statement issued by ACCD and the Secretariat of 
the Arab Network for Literacy and Adult Education. 

14- Building and applying integrated developmental models 
that target education, learning, and cultural enlightenment, 

4
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challenges.  
The participants have recommended the following: 
1- Calling for the adoption of the closing statement and all 

the recommendations of the Conference of Incheon in 
Korea. 

2- The necessity of dealing with SDGs as an indivisible unit, 
especially the four goals related to human development; 
namely the first, third, fourth and fifth goals. 

3- Advocating for increasing the financial allocations for 
education and health in the budgets adopted by the Arab 
countries. 

4- Calling for adopting the concepts of ACCD's Upbringing 
Model that promote education for hope and humanizing 
education. 

5- Spreading awareness and mobilizing communities to 
achieve the SGDs, especially in terms of education. 

6- Developing proper mechanisms of implementation to 
institutionalize partnerships, as well as social mobilization 
with a view to integrate the efforts and maximize the 
results to achieve sustainable development. 

7- Promoting building a strong civil society and creating a 
good and supportive environment for its developmental 
work. This is done through encouraging civil initiatives 
in cooperation with the private sector throughout the 

3
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Development, and the Center for Adult Education at Ain 
Shams University, as well as representatives of regional and 
international organizations; such as UNESCO, UNICEF and 
the International Council of Adult Education, in addition to 
numerous civil society organizations, experts, specialists and 
researchers in various fields of development.    

The participants referred to the commitment of the Arab 
countries and the willingness of their leaders to adopt the 
slogan of the Sustainable Development Goals (SDGs) "no one 
will be left behind". The SDGs, adopted in September 2015, 
seek to eradicate poverty and provide opportunities of quality 
education for all, in order to have citizens free of illiteracy, 
with diverse abilities and skills and who can deal with the age 
of knowledge; in what is deemed a developmental action that 
aims at confronting the challenges facing the Arab countries 
in the context of a changing world.    

Further, the participants emphasized the importance of 
focusing on basic education; being the cornerstone in building 
the individual, with a view to eliminate illiteracy and diminish 
its roots. They also called for considering basic education 
a priority that requires national attention for a better future 
that provides opportunities to develop creative individuals 
with skills of proper thinking, criticism and creativity, in 
addition to the ability to deal with life and confront its various 

2



131

Arab Ceremony on the Occasion of "Arab Literacy Day"
Under the Slogan

"Together for Quality Education for Children to 
Confront Adults' Illiteracy"

Tuesday, 10th of January 2017
The headquarters of the Arab Council for Childhood and Development

Closing Statement
Towards an integrated education to achieve 

comprehensive development for human's dignity

In cooperation with the Arab Network for Literacy 
and Adult Education and the Association of Eve Future 
(Hawaa El Mostakbal), the Arab Council for Childhood and 
Development (ACCD) held an Arab ceremony on the occasion 
of Arab Literacy Day under the slogan "Together for Quality 
Education for Children to Confront Adults' Illiteracy", on the 
10th of January 2017, at ACCD's headquarters. 

Seventy participants attended this event, representing 
a number of the executive, legislative and civil institutions 
concerned with literacy and education, including the General 
Authority for Literacy and Adult Education, the National 
Council for Childhood and Motherhood, the Ministry of Social 
Solidarity, the National Center for Educational Research and 

1


