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إقبال السمالوطى/ األستاذة الدكتورة 

رئيس جمعية حواء المستقبل 

أمين عام الشبكة العربية لمحو األمية وتعليم الكبار

بع لمجموعة الدعم الفني للهدف الرااالقليمينائب اليونسكو 

الورقة الرئيسية 
الكبار التوجهات اإلستراتيجية لتعليم وتعليم

ومدى الحياة 





مفهوم تعليم الكبار مدى 
: الحياة 

:ق التعليم المستمر مصطلحات مستحدثة لفكر عتي•

 وما أوتيتم من العلم إال قليالً " القرآن الكريم.  "

 ل مسلم طلب العلم فريضة على ك" النبي محمد عليه الصالة والسالم

. "

 فعلموهم اهليكمالىارجعوا " وللمرأة " .



التربية لكل البشر " 1670: 1592كومينوسالمفكر •

ل بشكل تحررهم وتسمو بعقلهم وإنسانيتهم تعليم الكل للك

" .كلي 

نقله نوعيه في تعليم 18شهد النصف الثاني من القرن •

نهضة الكبار خارج نطاق التعليم الرسمي النمطي لدواعي ال

ات الجامع)في أوروبا الغربية والديموقراطيةالصناعية 

ة ، المدارس الصيفية ، الثقافاالحدمدارس –الشعبية 

خارج نطاق التعليم الرسمي النمطي( . إلخ...العمالية 



:  مفهوم تعليم الكبار 

بار الراشدين البنية الكلية للعملية المنظمة لتنمية قدرات األشخاص الك:اليونسكو •

جهة أو تحويلها نحو و( الفنية والمهنية )وإثراء معرفتهم واالرتقاء بمؤهالتهم 

ي الشامل جديدة وتغيير اتجاهاتهم وسلوكهم لتحقيق هدفين مزدوجين النمو الشخص

نه جزءاً مكمالً من والمشاركة في التنمية وتعليم الكبار ال يعتبر نشاطاً مستقالً ولك

" .خطة للتربية والتعليم المستمرين مدى الحياة 



:  م التعليفىتجربة سنغافورة 
:عوامل أدت إلى نجاح تجربة التعليم 

360ألف ، على 522عدد الطالب –

.مدرسة

.عبياالستقرار السياسي واإلجماع الش–

ك تكامل في المؤسسات حيث يشتر–

القادة في الوزارة والمعهد الوطني في

.تحمل أعباء المسئولية والمسائلة

ال يتم إعالن أي سياسة تربوية من–

.دون خطة واضحة



 نظام التعليم:
لجميع بغض النظر عن بهدف توفير فرص متساوية في التعليم ل” تتبع سنغافورة نظام تعليم تنافسي •

”مجموعاتهم العرقية أو مكانتهم االقتصادية واالجتماعية 

تطبيق ست سنوات المرحلة االبتدائية وسنتان متوسطة وسنتان ثانوية وجرى2-2-6وتتبع مسار •
عاما 15ودون 6م وهي مرحلة إلزامية لألطفال فوق 1974التعليم االبتدائي المجاني منذ عام 

الذين يمتنعون من إرسال أطفالهم االموردوالر على أولياء 5000وتترتب عقوبة مالية قدرها 
سنوات ألنهم 10العقوبتين معا لكن يحرص اآلباء على تعليم أطفاله مدة بكالللمدرسة أو السجن أو 
.يدركون أهمية التعليم

ثانوي العمر مع مراعاة التوجهات االقتصادية اهتمت الحكومة بتأسيس معهد التعليم التقني ما بعد ال•
.والذي يخرج طالب بمهارات عالية مرتبطة بالصناعة وجنبا إلى جنب مع االقتصاد16-18

ديم وتقالمحتاجةمشاركة اآلباء مجالس المجتمع المحلي وهناك برامج للتعرف على العائالت •
.المساعدة

.االهتمام بالمعلمين وإعطائهم عالوات سنوية •

.مليار دوالر4وهناك صندوق لتشجيع الطالب بميزانية •

.وتراعى المدارس ذات األداء المنخفض مثل القرى وتحظى بنفس الموارد•

الذي يجعل أولت سنغافورة عناية فائقة في تعليم الرياضيات حيث اعتمدوا على الحس الرياضي•
.ريةالطالب يعرفون حل المسائل غير المألوفة بعدة طرق ويعتمد المعلم على الوسائل البص



: قراءة الواقع لالمية 



العربىالوطن فىفاكثر15لالناثاالميةنسبة 

19901995200020052010الدولة 

24.820.316.513.310.3االردن

8.37--28.7522.4621.32البحرين

48.342.334.733.228.9تونس

40.3340.3339.9628.415.5الجزائر

40.85149.649.659.8السودان

19.4--29.4--53.9عمان

2316.111.17.8--فلسطين

--26.923.119.711.8لبنان

--337.4N/A1.7ليبيا

40513738.6--مصر

--70655654.7المغرب

615254.74971.1موريتانيا

60--75.45--85.39اليمن 

2012مؤشرات وارقام –منظمة المراة العربية : المصدر 



 لفقر الدولي الذين يعيشون تحت خط انسبة السكان تمت دراسة عالقة االرتباط بين

بين ابةمعدل اإللمام بالقراءة والكت( يةالشرائدوالر في اليوم بمعادل القوة 1.25)

التعليم يؤثر وتأثرانأي عالقة عكسية قوية أي – 0.76السكان البالغين هو 

.بحالة الفقر

Correlations

نسبة السكان الذين 

يعيشون تحت خط 

الدولىالفقر 

بالقراءة األلماممعدل 

15للسكان والكتابه

سنة فأكثر
-.7591Pearson 

Correlation
.049Sig. (2-tailed)

معدل اإللمام بالقراءة

15والكتابة للسكان 

سنة فأكثر 
7373N

1-.759Pearson 
Correlation

.049Sig. (2-tailed)
نسبة السكان الذين

يعيشون تحت خط 

.  الفقر الدولي 
7373N



خصائص دول العينة 
: المستخدمة في الدراسة 

اإلجماىلةدول غير عربيدول عربيةمستوى التنمية
1717داتنمية بشرية مرتفعة ج

22527تنمية بشرية مرتفعة 

51823تنمية بشرية متوسطة 

426تنمية بشرية منخفضة 

116273اإلجمالى

  :

ار األمية هل الفقر يعتبر سبب مباشر يمكن أن يفسر انتش-1

.داخل الدولة 

سر هل األمية والبطالة تعتبر أسباب مباشرة يمكن أن تف-2

.  مستوى الفقر داخل الدولة 



 Structuralوتم تطبيق نموذج المعادالت الهيكلية •

Equation model  وتصميم الفروض كما في الشكل

:  التالي 

Unemployment poverty

2

illetracy
1



قر بشكل تعتبر األمية أحد المتغيرات التي يمكن أن تفسر الف•

.مباشر إال أن العكس غير صحيح 

مية غير حيث أظهرت النتائج أن العالقة بين الفقر كمتغير مفسر لأل

وهو ما يجعل القضاء على األمية هي أحد الخطوات الالزمة . معنوية

اً لألمية وهو ليس عالجعالج الفقر في حد ذاته بينما . للتغلب على الفقر

م مجاني أمر منطقي حيث من المفترض أن تقوم أي دولة بتوفير تعلي

الة كأولوية أولى لمواجهة الفقر وتحسين الحجيد للجميع  للكافة 

.  االقتصادية 



المحاور الموجهة للعمل في مجال تعليم الكبار 

المحور الثالث 

التمويل 

المحور الرابع 

اإلتاحة والدمج 

المحور الثاني 

الحوكمة

المحور األول 

في مجال القرائية 

المحور الخامس 

الجــــودة 



تجربة كوبا في محو 

: األمية كمثال 

كوبا مع بـوزيرة التربية والتعليم 

االحتفال السمالوطياقبالالدكتورة 

بباريس االميةباليوم العالمي لمحو 

عانت كوبا من ارتفاع نسبة األمية، 1960عام 

من تعداد السكان% 65حيث وصلت إلى 

أغلقت الجامعات بكوبا لمدة عام وتم توزيع 

.الطالب جغرافيًا على جميع أنحاء البالد



بعد تصنيف تجربتها في محو األمية كواحدة من 2006وقد حصدت كوبا عدة جوائز عالمية في عام 

فقط، وبحسب إحصائيات لألمم % 4نسبة األمية لتصل إلى أنجح التجارب، حيث أعلنت عن انخفاض 

.من السكان% 2المتحدة فإن نسبة األميين في كوبا وصلت اآلن إلى



عام، تعمل كوبا على تقديم 15ومنذ أكثر من 

منح دراسية للطالب األجانب، ولكن منذ عام 

أصبحت تستقبل طالبًا يدفعون نفقات2012

.دراستهم أو تتولى حكومات بالدهم النفقات 



برنسا "وقد أشارت دراسة لوكالة اإلعالم الكوبية 

طالب جنوب إفريقي 900إلى أن نحو " التينا

ليتابعوا 2012ماليين دوالر في عام 10دفعوا 

.دراساتهم في كوبا



ةاالهليمبادرات الجمعيات 
أعضاء الشبكة 

“المبادراتاهم”



مدير عام بوكوفاايرينامع السيدة .    

اليونسكو الدولي 

مشاركة الشبكة العربية لمحو األمية وتعليم الكبار  

»انشيون» وثيقة في إطالق 



اثناء مناقشة وثيقة 

المجتمع المدني

أثناء زيارة للمدارس في جمهورية 

كوريا 







منهج المرأة والحياة 

مدخل للتنمية المستدامة 







"المرأة والحياة"محتويات مصفوفة منهج  



(  طور ذاتك: )الوحدة األولى •

(  حياتنافىالمياه : )الوحدة الثانية •

(صحتك بالدنيا : )الوحدة الثالثة •

(جمال بيئتك : )الوحدة الرابعة •

(طور حياتك ): الوحدة الخامسة •

( ومشروعكانت): الوحدة السادسة •





Dear colleagues,

Dear participants of the Gender Competition 

2016,

thank you very much for your submissions to this 

year’s Gender Competition. We received a record of 

87 submissions, 15 more than in 2014. Your submission 
was amongst the best 20 - really impressive!

Attached please receive a letter from Ms. Tanja

Gönner expressing her appreciation on behalf of GIZ, 

the management board, all gender focal persons and 

jury members.

Please spread the word and share the information 

with your direct and your country teams.

Save the date: The Award Ceremony will take 

place in Eschborn on March 7th and be live-streamed 

in English and Spanish starting from 3 pm German time.

More information will be provided on our 

special GC21 Gender Week 2016 website.

Warm regards

Dr. Angela Langenkamp

GIZ Gender Officer

& Senior Program Officer, Section Governance and 

Conflict

Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Dag-Hammarskjöld –Weg 1-5

الزمالء األعزاء،

قة السادة المشاركين فى مساب

،2016النوع االجتماعي عام 

ت شكرا جزيال لتقديم الطلبا

هذا العام

حصل المنهج المقدم من جهتكم 

من 20على مركز متقدم بين اول 

مبادرة عالمية 86المبادرات من 

.عن النوع االجتماعي 

GC21 Gender Week 2016 :

https://gc21.giz.de/ibt/var/app/wp385P/2371/
https://gc21.giz.de/ibt/var/app/wp385P/2371/


• Dear colleagues,
• Congratulations! - Your entry is among the best 20 of this year’s Gender Competition. 

Considering the extremely high number and quality of submissions, this is a true 
achievement and we would like to offer our sincerest appreciation of your work. The 
Award winning teams can expect to receive another Email from Ms. Gönner in the next 
few days.

• To showcase your outstanding projects, we will produce roll up banners for the top 10 
teams and a publication with the 20 best projects. For this we need your help. We 
would like to ask all teams to send us a summary of their project, as well as 3-4 pictures 
to illustrate their work. Please find attached the guidelines for the text and pictures and 
please read them carefully. Also find attached examples from the top 10 teams of the 
Gender Competition 2014 and the publication of the Gender Award and Gender 
Week 2014. 

Please send us your contribution by Monday, 15 February 2016.

Many thanks for your cooperation!

Warm regards

Dr. Angela Langenkamp
Gender Ansprechperson der GIZ

& Senior Fachplanerin in der Abteilung Governance und Konflikt

Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Postfach 5180

65726 Eschborn

Deutschland



.في قائمة البرامج الفائزةالبرانامجاللينكوهذا أيضا 

•https://gc21.giz.de/ibt/var/app/wp385P/2371/index.
php/sector/education/

https://gc21.giz.de/ibt/var/app/wp385P/2371/index.php/sector/education/




التعليم وأهداف التنمية 

المستدامة 



مة أهداف التنمية المستدا

(1)الهدف 
اله القضاء على الفقر بجميع أشك

في كل مكان

(2)الهدف 

القضاء على الجوع وتوفير 

ة األمن الغذائي والتغذية المحّسن

وتعزيز الزراعة المستدامة 

(4)الهدف 
ضمان التعليم الجيد المنصف 

والشامل للجميع وتعزيز فرص 

التعلّم مدى الحياة للجميع

(6)الهدف 
ضمان توافر المياه وخدمات 

الصرف الصحي للجميع

(3)الهدف 
ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش

صحية وبالرفاهية في جميع 

األعمار

(5)الهدف 
تحقيق المساواة بين الجنسين 

توتمكين كل النساء والفتيا



(7)الهدف 
ضمان حصول الجميع بتكلفة 

ميسورة على خدمات الطاقة 

والمستدامةالموثوقةالحديثة 

(8)الهدف 
تعزيز النمو االقتصادي المطرد 

والشامل للجميع والمستدام، والعمالة

الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل 

الالئق للجميع 

(10)الهدف 
الحد من انعدام المساواة داخل 

البلدان وفيما بينها

(12)الهدف 
ضمان وجود أنماط 

استهالك وإنتاج مستدامة

(9)الهدف 
تحتية قادرة على بنىإقامة 

امل الصمود، وتحفيز التصنيع الش

للجميع والمستدام، وتشجيع 

االبتكار

(11)الهدف 
جعل المدن والمستوطنات 
البشرية شاملة للجميع وآمنة 

وقادرة على الصمود 
ومستدامة



(14)الهدف 
حفظ المحيطات والبحار والموارد 

البحرية واستخدامها على نحو مستدام 

لتحقيق التنمية المستدامة

(17)الهدف 
تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط 

الشراكة العالمية من أجل التنمية 

المستدامة

(15)الهدف 
حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها 

وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة 

الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، 

ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف 

فقدان التنوع البيولوجي

(16)الهدف 
السالم والعدل والمؤسسات

(13)الهدف 
اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي 

لتغير المناخ وآثاره



(4)هــــــدف 

ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز 

. فرص التعلم مدى الحياة للجميع 

ي مجاني ومنصف ضمان أن يتمتّع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانو4/1

2030وجيّد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول عام

يدة من ضمان أن تتاح لجميع الفتيات والفتيان فرص الحصول على نوعية ج4/2

تى يكونوا النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل االبتدائي ح

2030جاهزين للتعليم االبتدائي بحلول عام 

لتقني ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم ا4/3

عليم الجامعي، والمهني والتعليم العالي الجيّد والميسور التكلفة، بما في ذلك الت

.2030بحلول عام 

لمهارات الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم ا4/4

ئقة المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف ال

.2030ولمباشرة األعمال الحرة بحلول عام 



ؤ فرص القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكاف5/4
الضعيفة، الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات

ين بما في ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية واألطفال الذ
2030يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 

ساء على ضمان أن يلّم جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكبار، رجاالً ون4/6
2030حد سواء، بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام 

ضمان أن يكتسب جميع الدارسين المعارف والمهارات الالزمة لدعم 4/7
تحقيق التنمية التنمية المستدامة، وذلك بجملة من الُسبُل من بينها التعليم ل

ساواة المستدامة وإتباع أساليب العيش المستدامة، وحقوق اإلنسان، والم
لعالمية بين الجنسين، والترويج لثقافة السالم ونبذ العنف والمواطنة ا

مستدامة، بحلول وتقدير التنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية ال
2030عام 



:المؤشر العالمي 

ضمان أن يلم جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكبار ، رجاالً 6/4

ونساء على حد سواء ، بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام 

2030.

االقلالنسبة المئوية للسكان في فئة عمرية معينة الذين يحققون على 4/ 1/6

المهارات( ب)األمية ، ( أ)مستوى ثابتاً من الكفاءة في تصنيفات وظيفية تتناول 

. الجنس الحسابية ، بحسب 



: المؤشر الموضوعي 
المؤشرات العالمية المؤشرالرقم المفهوم

المقترحة 

القراءة ضمان أن يلم جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكبار ، رجاالً ونساًء على حد سواء ، ب: 4,6

.  2030والكتابة والحساب بحلول عام 

ة معينة النسبة المئوية للسكان في فئة عمري-22المهارات 

 ً  من الذين يحققون على األقل مستوى ثابتا

(  أ)ل الكفاءة في تصنيفات وظيفية تتناو

المهارات الحسابية بحسب ( ب)األمية ، 

الجنس 

نعم 

تابة الكبار بالقراءة والك/ معدل إلمام الشباب -23

  .

الكبار في برامج/  معدل مشاركة الشباب -24توفير التعليم 

.  محو األمية 



المؤشرات العالمية المؤشرالرقم المفهوم

المقترحة 

بما في ضمان أن يكتسب جميع المتعلمين المعارف والمهارات الالزمة لدعم التنمية المستدامة ،: 4,7

عيش المستدامة ، أساليب الواتباعذلك بجملة من السبل من بينها التعليم لتحقيق التنمية المستدامة 

واطنة العالمية وحقوق اإلنسان ، والمساواة بين الجنسين ، والترويج لثقافة السالم ونبذ العنف والم

.  2030وتقدير التنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة ،  بحلول عام

(  2)والعالمية تعليم المواطنة( 1)مدى تعميم -25التعليم توفير

ذلك التعليم من أجل التنمية المستدامة ، بما في

ذلك المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان ، و

يمية السياسات التعل( أ)في الصعدعلى جميع 

تدريب( جـ. )المناهج الدراسية ( ب)الوطنية ، 

.  تقييم الطالب ( د)المعلمين 

نعم 

للتالميذ ، حسب الفئةالنسبة المئوية-26المعارف 

، الذين( أو المستوى التعليمي)العمرية 

ة يظهرون فهماً كافياً للمسائل المتعلق

.بالمواطنة العالمية والتنمية المستدامة 



المؤشرات العالمية المؤشرالرقم المفهوم

المقترحة 

عاماً 15النسبة المئوية للتالميذ البالغين -27المعارف 

الذين يظهرون كفاءة في معارف العلوم

.البيئية وعلوم األرض 

ات النسبة المئوية للمدارس التي تعلم مهار-28توفير التعليم 

شرية بشأن فيروس نقص المناعة البحياتية

(HIV )نسية وتقدم تعليماً في التربية الج  .

فيذ مدى االضطالع على الصعيد الوطني بتن-29

ل إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجا

113/ 59وفقاً للقرار )حقوق اإلنسان 

( .  للجمعية العامة لألمم المتحدة 



....  التعليم الذي نريده 
 يساهم في بناء إنسان ايجابي مبادر ناقد.

 يحقق التنافسية في سوق العمل.

يحقق يبني إنساناً يقبل التنوع واالختالف و

.  التواصل اإلنساني 

فهل نستطيع؟؟ 



نعم نستطيع = المواجهة 

( ال للفجوات ) العدالة االجتماعية : اوالً 

ال للفجوات 

ة الفجوة الرقمي
الفجوة 

الجغرافية 
فجوة النوع



.  تحقيق التكامل : ثانياً 

. تعزيز التربية على حقوق اإلنسان والمواطنة واالستدامة: ثالثاً 

. الجودة وبناء المهارات : رابعاً 

.االبتكار واإلبداع للممارسات : خامساً 

( .  الحوكمة)تطوير السياسات التعليمية : سادساً 



..........شكرا لحسن استماعكم 


