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 أمين عام الشبكة العربية لمحو األمية وتعليم الكبار

 

 االحتفالية العربية بمناسبة "اليوم العربي لمحو األمية"

 تحت شعار " معًا لتعليم جيد لألطفال لمواجهة أمية الكبار"

 2017يناير  10مقر المجلس : الثالثاء الموافق  

باإلصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة والسيدات أعضاء الشبكة العربية لمحو األمية وتعليم الكبار 

 دولة عربية. 16 والذي يمثلون خبرة طويلة متميزة في تعليم وتعلم الكبار في 

أتقدم الى أد. حسن البيالوي بكل التقدير الستضافة هذا الملتقى بمناسبة اليوم العربي لمحو  -

يناير وهو اليوم الذي تم فيه إنشاء الجهاز العربي لمحو األمية وتعليم الكبار  8ة الموافق األمي

 .1966عام 

األطراف المعنية  كما أرحب بكل السادة الحضور الذين استجابوا لدعوتنا ويمثلون كافة -

ات يالمندوباليونيسف /  /كاديميين والمراكز البحثية / المنظمات الدولية اليونسكو)الحكوميين/ األ

 .(الثقافية العربية ومجلس النواب/ والجمعيات األهلية واالتحاد العام واإلعالم

سلمات التي اثبتتها الدراسات العلمية والواقع المشهود العالقة االرتباطية بين ملقد أصبح من ال -

وفجوات الئق والتهميش لجودة نظام التعليم وإنتشار  األمية وبالتزامن مع الفقر ونقص العمل ا

العدالة االجتماعية وتدني الدافعية للتعليم نتيجة ضعف البرامج التعليمية وعدم ارتباطها بالتنمية 

هذا التشخيص ما يفسر األرقام المعتمدة المثيرة للقلق فقد ارتفع عدد  . حاجات المتعلمينو

 1990يون في مل 61إلى  1970مليون عام  50االميين والمهمشين ثقافيًا في الوطن العربي من 

 .2014مليون عام  96ليصبح  2008مليون في  75ثم 

 .ثلثي هذه األرقام من النساء ثم الشباب من الفئة العمرية القادرة على العطاء والعمل -

الوطن العربي من عنف وتحوالت  وفي ظل ما يعانيه %50د هامش يقدر باإلضافة الى اقتصا

لتهجير وتدهور األوضاع االقتصادية فقد انعكست على نوعية وتبعاتها التربوية نتيجة للنزوح وا



فاصبحت في غالبيتها إما طاردة أو حافظة ألطفال يعانون من  ،تراجع الدور التربوي للمدرسة

 األمية بكل أشكالها.

 .فال لمواجهة أمية الكبار"اليوم هو " معًا لتعليم جيد لألطلهذا لذا تخيرت الشبكة أن تتبنى شعارًا  -

في تشبيك وشراكات تكون بداية  ات  اليومومع وجود حضراتكم أن تساهم مخرجإننى أتوقع  -

 "ويعد هذا الهدف "التعليم 2030قيق الهدف الرابع من سبعة عشر هدف للتنمية المستدامة لتح

 : قاسمًا مشتركًا لتنفيذها وهو

 للجميع ". "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة

للجمعية العامة لألمم  دة رؤساء الدول في الدورة السبعينهذا الهدف الذي أكد والتزم به السا -

على التعليم  2014وفي مصر أكد الدستورتحت شعار "تحويل عالمنا"،  2015عام المتحدة 

 ومبادرة السيد رئيس الجمهورية لتبنى محو األمية كهدف قومي.

 CCNهذا ويشرفنا اسهام الشبكة من خالل عضوية اللجنة التنسيقية للمشاورة الجمعية من  -

بكوريا  غير الحكومية حول التعليم بإنشيونباليونسكو الدولي في صياغة وثيقة المنظمات 

للمؤتمر العام لليونسكو في  38الجنوبية، وإطار العمل للتعليم للجميع والذي اعتمد في الدورة 

4/11/2015. 

وإننا كمجتمع مدني لدينا رؤية تنويرية ومسارات ومبادرات مبتكرة حول التجديد التربوي لتعليم  -

قيمة رمزية للتعليم دافعة وخلق استنارة الدافعية لالنجاز وحمالت المالكبار ووسائل التعبئة و

 والتعلم وهو ما نحتاجه اآلن.

اجات القئة المستهدفة والتعلم وبناء على المشاركة مع أصحاب المصلحة ومراعاة احتي -

التشاركي واستثمار تعليم وتعلم الكبار ليس فقط لمحو األمية القرائية ولكن لبناء االتجاهات 

التنموية المستهدفة ومواجهة التطرف والعنف والفكر المغلوط الستخدام ديننا االسالمي 

 الخفيف.

وذلك من أجل أوطاننا  ،عة ولكنها مبعثرةأوكد ثقتى أننا ومعًا وبكم سنتكامل وننسق جهودنا الرائ -

 العربية التي تستحق منا جميعًا االخالص في القول والعمل.

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته


