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 ملخص الرؤى االستراتيجية للدول العربية لمواجهة االمية
 2024 – 2014 فى اطار اطالق العقد العربى لمحو االمية 

 
 ا . د / إقبال السمالوطى إعداد                                                                                                  

  العربية لمحو االمية وتعليم الكبارامين عام الشبكة 
 تقديم :
انطالقا من رؤية رئيسية تعكس مفهوم الريادة الحضارية للوطن العربى بتكوين مواطن متحرر من       

درات للقيام بالمهام المجتمعية المتعددة والعيش فى عصر المعرفة واستجابة االمية فاعل تنموى متعدد الق
للقمة العربية والتى  25الى دعوة رئيس جمهورية مصر العربية المستشار عدلى منصور فى كلمته بالدورة 

 ية .عقدا للقضاء على االمية فى جميع انحاء الدول العرب 2024 – 2014دعا فيها الى اطالق العقد الحالى 
اعتمدت جامعة الدول العربية االطار المرجعى للعقد العربى لمحو االمية وخالل االجتماع االول للجنة 
التنسيقية العليا المانات الدول العربية اتيحت الفرصة للدول العربية لعرض رؤاها وتوجهاتها االستراتيجية 

 رضه الحقا :حول انفاذ برنامج عمل العقد العربى والتى تلخصت فيما سيتم ع

 أوال الرؤى العامة والمشتركة بين كل الدول العربية :
 باالطالع على الخطط المقدمة من الدول نجد انها جميعا اجمعت على مايلى :            

 العالقة الوثيقة بين االمية والفقر وتدنى والظروف االقتصادية .-1
 ببرامج مبتكرة وغير تقليدية لمحو االمية وتكون هذه اهمية استهداف الفئات االكثر فقرا واالكثر تهميشا-2

 مكين االقتصادى والحد من الفقر .البرامج مرتبطة ببرامج اخرى للت
 اهمية استهداف النساء والفتيات ببرامج تراعى خصوصيتهن وادوارهن االجتماعية المختلفة .-3
ن ناحية ومنظمات المجتنمع المدنى  االنطالق من مدخل تشاركى يتيح اطار شراكة فاعل بين الدولة م-4

 من ناحية اخرى بدء من مرحلة التخطيط وصوال الى مرحلة التقييم والمتابعة ومرورا بمرحلة التنفيذ .
 ايجاد اليات جديدة ومقننة واكثر اتقانا للمتابعة والتقيم . اهمية -5
التعليم النظامى لسد وتجفيف منابع اهمية الربط بين مواجهة االمية والحد من التسرب واصالح مناهج -6

 االمية .
الربط بين التعليم ومواجهة االمية واالمن والسلم واالستقرار ومواجهة العنف خاصة فى ظل ما تعانيه -7

 الدول العربية مؤخرا من ارتفاع موجات عدم االستقرار السياسى واالمنى .

 ثانيا : ملخص الهم ماجاء برؤى بعض الدول العربية :
 دولة ليبيا :-1

 التعليم مدى الحياة تنمية مستدامة وتربية للسالم ومحاربة العنف
ة الليبية على ان محو االمية ومواجهة الفقر سبيالن مركزيان البد منهما الستتباب صور الجماهيريارتكز ت

االمن وتوطيد االستقرار خاصة مع ما تعانيه الجماهيرية مؤخرا من عدم استقرار سياسى وامنى وعليه فان 
بالمواطنة مواجهة االمية امرا ضرورى باالضافة الى ضرورة تكامل الرؤية فيما يتعلق بالقضايا الخاصة 

 تضمنت رؤية الجماهيرية ما يلى :واالصالح وعليه فقد 
ال يقتصر العقد العربى على تعليم القراءة والكتابة فقط بل يجب ان يشمل حصصا دراسية فى  -

مجال المواطنة والصحة والتغذية باالستناد الى نهج يسمح لالميين برؤية العالم بايسر واسهل 
 الطرق .

 الريفيين وسكان المناطق النائية مهارات القراءة والكتابة .ب التركيز على اكسا -
استهداف النساء خصيصا من يعشن فى المناطق الفقيرة والنائية لالندماج فى المجتمع بالدورات  -

 التدريبية للمهارات الهجائية والتمكين االقتصادى .
البيانات التى تمثل قاعدة تطوير خطة التعليم فى مجال محو االمية وتعليم الكبار وتحديث قواعد  -

 االنطالق لنجاح الخطة .
انجاح مسيرة التعليم االلزامى لسد منابع االمية واستيعاب جميع االطفال فى سن التعليم وتعميم  -

 تعليم الفتاة الريفية .
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 وكان اهم ماجاء بخطة الجماهيرية الليبية ما يلى :
 االنمائية الوطنية . دعم ادماج سياسات محو االمية المستدامة فى االطر-1
تقوية القدرات الوطنية على تصميم البرامج وادارتها وتنفيذها واالرتقاء بالمبادرات والممارسات -2

 المبتكرة من اجل توفير فرص تعلم القراءة والكتابة .
 ة .انجاز خطة زمنية لتجريب ادوات المتابعة محددة المدة ومسئوليات التنفيذ والموارد المالية الالزم-3
 والتقييم . وضع الخطوط العامة للتوجهات االستراتيجية التى تضمن التوسع فى نظم وادوات المتابعة-4
 اعداد ورقة تتضمن الوصف الوظيفى للميسرين بالشكل الذى يحدد مهامهم وادوارهم بدقة .-5
 والالجئين والمعاقين .دعم التعليم للفئات ذات االولوية والمجموعات االكثر احتياجا كالمهاجرين -6
ربط برامج ومشروعات محو االمية ببرامج ومشروعات التدريب المهنى واالرشاد الزراعى والصحى -7

من  والثقافة العمالية وبرامج تثقيف المراة ومشروعات رعاية الطفولة واالمومة وتوجيه جميع تلك الجهود
ح للكبار االستفادة من كل تلك البرامج خالل التنسيق مع الجهات المختلفة لخلق حركة تكامل تتي

 والمشروعات .

 دولة تونس :-2
ارتكزت رؤية تونس على ان التنمية بمفهومها الشامل تهدف الى خدمة االنسان والعمل على االرتقاء به فى 

ال كل جوانب حياته المادية والمعنوية لذلك فمحاربة االمية تعد رافعة اساسية فى تحقيق الرفاه االجتماعى 
 فقر والتخلف .السيما فى المجتمعات التى تشكو من 

وقد انطلقت الرؤية االستراتيجية لدولة تونس باالساس من واقع توصيف الوضع الحالى للدولة فيما يتعلق 
لتاتى اهم النقاط الورادة  حضر ( /ريف  –باحصاءات االميين وتصنيفاتهم وفقا البعاد)  النوع االجتماعى 

 باستراتيجية تونس متمثلة فى :
الف شخص  217الهدف االستراتيجى االول هو هدف كمى يستهدف محو االمية الوظيفية لعدد  -

سنة خالل المرحلة االولى من االستراتيجية الممتدة  59 – 10من الجنسين فى الفئات العمرية من 
 . 2022الى  2016من سنة 

د على المراة باعتبار ان االستثمار فى تعليم المراة له انعكاسات مباشرة على تنيمة تركيز الجهو -
 االسرة والمجتمع .

التركيز على المناطق الريفية والواليات التى تشكو من نسب عالية لالمية بالشريط الغربى للبالد  -
 ل باالمية .التونسية واالحياء ذات الكثافة السكانية العالية لترابط الفقر وضعف الدخ

 وتستهدف رؤية تونس تحقيق االهداف االستراتيجية التالية على المدى البعيد :
تكريس مبدا التعلم مدى الحياة واعتماد المفهوم الحضارى لالميةمن خالل تمكين المتعلم الكبير من  – 1

المعارف والمهارات االساسية فى القراءة وةالكتابة والحساب ومجاالت الثقافة الموةاطنية والتعليم الحرفى 
 فى التنمية . ودعم المشروعات الصغيرة لدعم اندماج االمى بمحيطه والمشاركة الفاعلة

تكريس مبدا المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص فى التعبئة والتخطيط والتنفيذ وربط منظومة محو -2
 االمية وتعليم الكبار  ببرامج التنمية .

تطوير البرامج التعليمية وفق مقاربة ادماجية البعاد االمية االبجدية والحضارية والوظيفية بمراعات -3
مناطق حضرية وريفية  –عمال  –راشدين  –شباب  -الفئات والمناطق المختلفة ) نساء   اختالف احتياجات

. ) 
دعم مشاركة مكونات المجتمع المدنى فى التنفيذ والمتابعة والتقويم من خالل اقرار الزامية ادراج برامج -4

 محو االمية وتعليم الكبار ضمن برامج الجمعيات التنموية .
مشكلة االمية ويسعى للقضاء عليها  راى عام مستنير بين المواطنين يؤمن بخطورة المساهمة فى تكوين -5
. 

 المملكة المغربية : – 3
قدمت المملكة المغربية تصورا انطلق باالساس من توصيف الوضع الراهن بالمملكة وفى ضوء ما رصده 

 – 2004الحالية للملكة  القائمين على مواجهة محو االمية بالدولة من تحديات وصعوبات واجهت الخطة
2014 . 
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 :بعدين اساسيين هما وعليه فقد قامت الخطة االستراتيجية على 
بعد تربوى شمولى ومستمر يستهدف كل نواحى الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية  – 1

 ويندرج فى اطار منظور التعلم مدى الحياة .
بعد تنموى يربط بين التحرر من االمية وتحسين الظروف االقتصادية واالجتماعية للمستفيدين من  – 2

 برامج محو االمية .
 وعليه فان هناك اربعة مجاالت رئيسية للعمل اوضحتها المملكة المغربية فى رؤيتها كالتالى :

يصل تدريجيا الى مليون مستفيد / الرفع من وتيرة االنجاز بزيادة المسجلين ببرامج محاربة االمية ل-1
 مستفيدة سنويا .

توسيع دائرة التدخل عبر التاكيد على خصوصية محو االمية كواجب وطنى تقع مسئولية التصدى له -2
على عاتق كافة الفاعلين فى مناحى الحياة واالنتقال التدريجى من منطق العرض الى منطق الطلب والربط 

 برامج التكوين والتاهيل بمختلف القطاعات والبرامج التنموية .بين برامج محو االمية وكافة 
تحسين جودة الخدمات من خالل تنوع البرامج واالدوات لتالئم كافة احتياجات المستهدفين وكذلك تعدد -3

 اليات المتابعة والتقويم .
وتوزيع وتنوع  توفير الشروط الالزمة لنجاح الخطة من خالل توفير التمويل الضرورى وتنوع مصادره-4

 نظام الشراكة 
 

بذكر انجازاتها فى مجال مواجهة االمية وجاءت تقارير البحرين  - قطر  –اكتفت دول السعودية  -
هذه الدول تقارير اجرائية ال تعكس االبعاد االستراتيجية التى انطلقت منها الخطط الوطنية للدول 

 المذكورة .
تتضمن بعض المقترحات االجرائية المرفوعة لالمانة العامة كما اكتفت دولة الكويت بتقديم مذكرة  -

النجازها فى اطار اطالق العقد العربى كاهية رصد الميزانيات ووضع الخطة التنفيذية واعداد 
 البرامج التدريبية الالزمة النجاز الخطة .

الزمنى ة خطة اجرائية مفصلة ومقسمة على المدى يكما قدمت الجمهورية الموريتانية االسالم -
 لالستراتيجية .

 وقدمت دولة لبنان ورقة موجزة تتضمن مراحل تنفيذ خطة العقد العربى االجرائية بالدولة . -
 
 
 


