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  مترابطة سلسلة  الحياة مدي التعلم و تعليمال

القديم الحديث الجهل والذي ينخر في جسد المجتمعات والدول هو الثالوث  التخلف و اإلنهيار ان مقومات 

يؤدي الي تفكيك المجتمعات وخلق صراعات مذهبية و تكافؤ الفرص والذي والفقر والمرض وغياب العدالة 

ما قمت قضية  هل ضعف التعليم وغياب السياسات الفاعلة لتطويرلحضخمة ووعقائدية وجغرافية واجتماعية 

مستمرا ودائما يغذي لتشكل رافدا من خالل التسرب من التعليم النظامي علي امتداد السنوات والعصور  االمية

ارتباطا وثيقا بقضية الفقر والتدهور الصحي والبيئي والمجتمعي مشكلة االمية ويفاقم تحدياتها واتساعها لترتبط 

. 

م وتم صياغته يالتنمية المستدامة عن التعلوقد توافقت جميع دول العالم علي ان يكون الهدف الرابع من أهداف 

" ضمان لتحقيق الهدف الرئيسي  0202م للوصول بحلول عام يعمل التعلليكون جامع وشامل وتم وضع اطار 

وتشمل االهداف التعلم مدى الحياة للجميع " فرص  وتعزيزالشامل للجميع  التعليم الجيد المنصف والدامج 

 :غايات  0اهداف و 7المحورية 

الي ضمان أن يتمتاعه جميع البنات و البنين بتعليم إبتدائي و ثانوي مجاني و منصف و جيد مما يؤدي  1/4

  .0202نتائج تعليمية مالئمة و فعالة بحلول عام 

 .والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل االبتدائي  النماء 0/4

 تكافؤ الفرص للحصول علي التعليم التقني والمهني والتعليم العالي  0/4

 امتالك المهارات الالزمة للحصول علي العمل الالئق  4/4

مستويات التعلم و التدريب و ضمان تكافؤ الفرص للوصول الي جميع ين الجنسين القضاء علي التفاوت ب 5/4

  للفئات الضعيفة

 والحساب والكتابة  بالقراءة والكبار باب جميع الش ضمان أن يلم  6/4

 والمواطنة العالمية و المساومة و نبذ العنف و الخصوم و التنوع الثقافي التعليم من أجل التنمية المستدامة  7/4

زيادة عدد المناهج الدراسية المتاحة للدول النامية وتعليمية فعالة بيئية تهيئة الثالثة فهي  وسائل التنفيذ أما 

 المعلمين المؤهلين والزيادة في عدد 

  واستهدافا للتعلم مدى الحياةتعليم الكبار تواصال مع المتطورة من محو االمية اريخية التالمنظومة تقاطع تو

بداية لسلسلة طويلة من التعليم  هوالتعليم أهداف رئيسية ليصبح  5م والتنمية المستدامة في يالتعلمع أهداف 

 والتعلم لمدى الحياة.
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متطورة جيدة وم الجيد فهو يعني التعليم الذي يمكن االنسان من إمتالك أدوات يومن خالل الفهم العميق للتعل

لتحقيق ذاته وتطوير مجتمعه وبناء عالقته باآلخرين عن طريق التعرف علي كيف يتعلم ؟ كيف يكون ؟ 

 يبني عالقته باآلخرين ؟ " التعليم ذلك الكنز المكنون "  كيف يعمل ؟ كيف

ة وحقوقية واسعة وعميقة وشاملة ينسانإوأهداف التعليم والتنمية المستدامة للصغار والكبار نابعة من رؤية 

الكرامة البشرية والحقوق المتساوية والعدالة االجتماعية والسالم والتنوع ومتكاملة تستند الي مباديء 

واالنصاف ومن الفرص المتساوية للجميع ، ويركز علي الدمج والمساواة الثقافي والمسئولية المشتركة 

والكوارث االشخاص المهمشين بفعل عوامل مثل النوع االجتماعي والفقر والنزاعات  اليواهمية الوصول 

 العاقة والسن والمناطق النائية .وا

من القرائية في التمكين ومع التطور التكنولوجي السريع والمتالحق أصبح أمام االنسان تحدي أكبر ر

متنوعة وتطوير المعارف والمهارات للتعلم مدى الحياة وال يتأتي ذلك إال بفتح قنوات تعليم وتعلم جديدة 

ذلك استثمار جيد ويلعب دور هام في تعزيز الدمج االجتماعي تتسم بالمرونة وخاصة للكبار حيث يمثل 

 تنموية ومجتمعية .وانخراط المواطنين في أنشطة 

  وطنيوال واالقليمي الدولي المستوى علي االمية حجم

مليون  752وفق إحصاء اليونيسكو فإن 0217في عام لحجم األمية على المستوى الدولي من خالل رصد 

وتمثل نسبة األ مية من األميين سنة   04:  15مليون إنسان تتراوح أعمارهم بين  115إنسان ومن ضمنهم 

 52تحسين نسبة معظم دول العالم  لم تحقق حيث تطيع قراءة أو كتابة جملة بسيطة % ال يس60من اإلناث 

 . 0215عام تقييم مبادرة التعليم للجميع  قرائية الكبار في % 
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على المستوي اإلقليمي فإن جنوب أسيا هي موطن ما يقرب من نصف عدد السكان األميين على المستوى أما 

% في 12جميع البالغين األميين في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى و % من 07 كما يعيش%  44الدولي 

% في أمريكا  4% في شمال وغرب أسيا ) المنطقةالعربية ( وحوالي  4شرق وجموب شرق أسيا و 

% من سكان العالم األميين في مناطق أسيا الوسطى  0الالتينية ومنطقةالبحر الكاريبي ويعيش أقل من 

 .  0217الية منظمة اليونيسكو لإلحصاء وأوروبا وأمريكا الشم

وهناك واحد من كل خمسة بالغين %  14مليون عربي بالغ وتمثل نسبة  65تبلغ االمية في المنطقة العربية 

في مواجهة األمية حيث نسبة االمية وقد اشارت منظمة اليونسكو ان المنطقة العربية من أضعف المناطق  أمي

 % 1036مقارنة بالمتوسط العالمي %  14بالمنطقة العربية تبلغ 

النزاعات المسلحه ووقد تكون هذه النسبة مرشحة وبقوة للزيادة بسبب تزايد الصراعات وأعمال العنف 

مما أدي إلى تدهور في   نفي مقابل تزايد موازنات التسلح واألم والتنمية  الموازنات الموجهه للتعليم وإنخفاض

مليون طفل عربي خارج التعليم  1035التقديرات األولية  إلى أن األوضاع التعليمية بتلك المناطق وتشير 

ث نسبة النظامي بين متسربين وغير ملتحقين وتمثل الفجوة النوعية لألميين من النساء ضعف الرجال حي

 ألمية إلى التالي : % ويمكن تصنيف الدول العربية وفق نسبة ا0534 % بينما اإلناث1436الذكور 

  عمان  -% 636األردن  -%  7% المعدل الدولي ( اإلمارات  7نسبة األمية منخفضة )  ذاتالدول

 % .  0قطر  -%  0فلسطين  -%  4الكويت  -% 4البحرين  -%  5السعودية  -% 6

  14سوريا  -%  10الجزائر  -% 4ليبيا  -%  6% ( لبنان  02%: 6مية متوسطة )أدول نسبة %  

 %  02العراق  -%  14ونس ت -
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 02اليمن  -% 46موريتانيا  -% 72.:6% (  الصومال 72 -% 01) دول نسبة األمية مرتفعة %-

 % .  04السودان  -%  0536 مصر -%  06المغرب 

 

 

 

 

 

 

 

 

( برسم الخرائط الدولية للشباب والكبار وتطبق في UILوقد قام معهد اليونيسكو للتعلم مدى الحياة )

بإتجاهات السياسات والبرامج وطرائق معالجة التحديات لعدد تسعة  المعرفةلتساهم في تحسين  0216/0214

% منها دولتين عربيتين  52ها أقل من فيوثالثون دوله على مستوى العالم تمثل معدالت القراءة والكتابه 

وهي األكثر كثافة سكانية ومصر هي الدولة   E9الدول / ان كذلك تتضمن رسم الخرائطب السودالعراق و جنو

 . بينما تضم جميع الدول التسع علي المستوى الدوليالعربية الوحيدة في هذا اإلطار 

لفئة %  0536نسبة االمية تيلغ  فإن 0216تعداد مصر عام ل وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء 

بالريف %  0130بالحضر مقابل منضمون  % منهم 16مليون انسان  71عشر سنوات فاكثر حيث تبلغ 



 الندوة التفاعلية "نحو سياسات فاعلة لتعليم الكبارو التنمية المستدامة  

 

 5 

 

المنيا في المركز االول يليها بني سويف بمحافظة %  0730وتبلغ وجه قبلي  واعلي معدل لالمية بمحافظات

 % .00% وسوهاج  04% والفيوم  0436بينما محافظة اسيوط %  0534في 

ي البحيرة وكفر الشيخ في مقدمة المحافظات التمحافظة حيث تأتي %  1730بحري معدل االمية  فإن وجهأما 

لفئة عشر من اجمالي عدد سكانها %  16302وبلغت نسبة االمية في العاصمة القاهرة تعاني من االمية 

الحمر فسجلت النسبة اقل نسبة أمية تليها السويس أما في محافظة البحر اوقد سجلت بورسعيد سنوات فأكثر 

 % .10االقل علي مستوى الجمهورية 

نسبة االمية  0216% بينما سجل تعداد مصر عام  02نسبة االمية نحو  0226تعداد مصر عام كما سجل 

ان يؤشر الي تحدي هائل حيث سنوات وهذا 12% خالل  4302% ويعني ذلك انخفاض االمية بنسبة 0536

% بينما يبلغ  235المعدل السنوى لالنخفاض لالمية هو االقل علي المستوى العربي حيث يبلغ اقل من 

 % 1المتوسط العربي 

  الكبار ميوتعل مالتعل المستهدفين دائرة إتساع

بان االنسان الذي ال يعرف القرءاة خالل فترة الخمسينات لألمي قامت منظمة اليونسكو بتعريف مبسط 

يعتبر ليس  ) جاء فيه  1471ألمية عام جديد لمنظمه  تحديد الوالعمليات الحسابية البسيطة ثم أطلقت والكتابة 

أميا كل شخص  أكتسب المعلومات والقدرات الضرورية لممارسة جميع النشاطات التي تكون األلفبائية 

 ( ضرورية

بفاعلية في جماعته وحقق في تعلم القراءة والكتابه والحساب نتائج تسمح له بمتابعة دوره اإلنسان يلعب  

 المشاركة الناشطة في حياة بلدة . لشخصي ونمو لجماعته كما يسمح له بتوظيف هذة القدرات في خدمة نموة ا
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 .هذا التعريف تعديل في السياسات والبرامج المعنية بتعليم وتعلم الكبار وقد استلزم 

عام للتقرير العالمي الثالث للتعلم وتعليم الكبار لمنظمة اليونسكو عند اصدارها اطلق استطالع استقصائي 

0216 . 

 

 

 

 

 

 

 المستهدفة للمتعلمين وهي كالتالي :وكان من نتائج هذا االستقصاء اتساع كبير  في دائرة المجموعات 

 ( 61الكبار ذوو مستويات القرائية او المهارات االساسية المتدنية  ) % 

  (  54)الشباب غير الملتحقين بالتعليم ، او الوظيفة ، أو التدريب %  

  (46)االفراد الذين يسعون الى تحديث المعارف والمهارات المتصلة بالعمل % 

  ( 45)االفراد الذين يسعون الى النمو الشخصي وتوسيع المعارف % 

  (  04)العاملون قليلوا المهارة ، أو ذو االجر المتدني ، أو غير المستقرين % 

  ( 01)سكان المناطق الريفية او ذات الكثافة السكانية المنخفضة % 

 (  01)تراف بتعلمهم السابق االفراد الذين يسعون الى االع % 

 (  04) ، السجناء السابقون (  المجموعات المستبعدة اجتماعيا ً) مثالً : االشخاص المشردون % 

  (  06)االشخاص العاطلون عن العمل منذ فترة طويلة % 

  (  07)النساء والرجال الذين يعيشون تحوالت في منتصف العمر % 
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  (  16)االقليات االثنية ، او اللغوية ، او الدينية واالشخاص المنتمون الي الشعوب االصلية % 

  (  17) المهاجرون والالجئون من بلدان أخرى % 

  ( 17)الكبار الذين يعيشون مع اعاقات % 

  (  11)االهالي والعائالت % 

  ) (  4) المواطنون الكبار في السن / االشخاص المتقاعدون ) تعليم كبار السن % 

 (  0 ) االهالي الوحيدون أو الفرديون % 

ان سكان المناطق الريفية وذات الكثافات  مثال  افريقياالدولي فتري د وهناك فروقات اقليمية كبيرة علي صعي

أساسية بينما ترى امريكا الشمالية وأوربا الغربية ان العاطلون عن العمل منذ السكانية المنخفضة مستهدفة 

 فترة طويلة هم الفئة المستهدفة.

    الكباروتعلمهم تعليم عمل مجاالت

 0224دولة في العالم في المؤتمر العالمي السادس لتعليم الكبار والذي عقد في بيليم البرازيل  144شاركت 

حيث إتفقت الدول على تحسين تعليم الكبار وتعليمهم من خالل خمس مجاالت عمل رئيسية مستهدف العمل بها 

وتتبلور هذه  0201 عام  لتعليم الكبار السابعويتم تقييمها اثناء عقد المؤتمر العالمي خالل عقد من الزمن 

 ( الجودة  –الدمج واإلنصاف  والمشاركة  –التمويل  –الحوكمة  –) السياسة في المجاالت 

 والتشريعات السياسات : أوال

ور ودامجة ومندرجة في إطار منظيجب أن تكون السياسات والتدابير التشريعية المتعلقة بتعليم الكبار شامله 

قر بقيمة التعلم مدى الحياه وتأثيرة على حياة األفراد تومشتركه   الحياة وبناء على مشاركه قطاعية التعلم مدى

والعائلة والصحة والمشاركة اإلجتماعية فيجب ان تركز السياسات على المهارات القرائية والمهارات األساسية 

والتنمية االقتصادية والحد من الفقر ويجب علي السياسات ان ذات التأثير علي الصحة والتماسك االجتماعي 

 .تقدم التزامات علي المدى الطويل لتحقيق مخرجات قابلة للقياس في القرائية في المهارات 

 



 الندوة التفاعلية "نحو سياسات فاعلة لتعليم الكبارو التنمية المستدامة  

 

 6 

 

  الحوكمة : ثانيا

ة وشفافه ومسئولة ومنصفة  وذلك من خالل مشاركه فعال ةيجب تطبيق سياسات وبرامج تعليم الكبار بطريق

تم يوفي هذا اإلطار  –واسعة النظام من قبل جميع الجهات المعنية لضمان اإلستجابة إلحتياجات المتعلمين 

 وتمويال وبناء للقدرات .  جيدا تدعيم سياسة الالمركزية وهي تتطلب بدورها تنسيقا

  التمويل : ثالثا

 على األقل من الناتج القومي 6ليم من السعي إلى إستثمار  جميع الدول إلتزامها بإطار عمل ب أعلنت %

استراتيجية مالية من من خالل وضع اإلجمالي في التعليم وزيادة حصة الموارد المخصصة لتعليم الكبار 

 األدارات الحكومية المختلفة

 مصادر بديلة  لتمويل تعليم الكبار وإبتكارات  إلستقطابامج القرائية وخلق حوافز السعي لتمويل وطني لبر

 .  ديق خاصة لمحو االمية انشاء صناجديدة من القطاع الخاص ، المنظمات الحكومية و

  الفئات المستضعفة والمهمشة . بالتركيز علي إعطاء أولوية االستثمار في تعليم وتعلم الكبار 

 إلقتصار علي تمويل التعليم األساسي فقط .لم يحظي محو األمية بالتمويل الدولي و م ا 

  واإلنصاف والدمج المشاركة: رابعا

ين يمكاداالة من معنيين وحهناك أهمية لضمان المساواة للوصول إلى مشاركة واسعة تمكن أصحاب المصل

 .و صول أصواتهم الي القادة عليم الكبارتحكومية والدارسين ببرنامج محو األمية والمنظمات غير الو
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كن الناس من اإلدراك لفوائد تعليم الكبار من األبعاد اإلجتماعية محيث تمثل المشاركه مدخل جوهري ي 

من الذين يعيشون في المناطق الفقيرة والنائية والريفية  كثر ضعفااالوخاصة وافقتصادية ودمج كافة الفئات 

 رامج تعليم الكبار . واألقليات وذوي اإلعاقات ويشكل اإلنصاف بين الجنسين محور هام في ب

  الجودة : خامسا

بطرق منهجية وإعداد برامج تدريبية وبناء قدرات  تجمع المعلومالوهي تتطلب شروطا ومبادىء علمية 

وإشتراط المؤهالت األولية للقائمين و أثناءها المدربين والميسرين المتخصصين بتعليم الكبار ما قبل الخدمة 

 تعليم وتعلم الكبار من خالل المقاربة الشمولية المتكاملة المستدامه . بالمعنية  تاعليها وإجراء األبحاث والدراس

تتطلب سياسات واضحة وتشريعات متكاملة لتحقيق التمكين  السابقة  الت الخمسةاالمجمن المالحظ ان جميع و

 األفراد والمجتمعات  لتطوير وتمكينم الكبار وتعلمهم وتحديد األبعاد اإلستراتيجية يفي تعل

 المستدامه والتنمية الكبار تعليم

عرفت األمم المتحدة التنمية المستدامه بأنها توظيف السياسات األقتصادية والمالية والتجارية والزراعية  

والصناعية التي تفضي إلى تنمية لها أثر مستمر وفاعل إقتصاديا وإجتماعيا وبيئيا والذي يفضي بدوره إلى 

 مشاركة إيجابية بين جميع أفراد المجتمع نساء ورجاال . 

أساسية مع ستدام ومتكامل يتالزم فيه برامج تعليم ومهارات الكبار من منظور تنموي م نظر إلى تعليمفيجب ال

ماعية والثقافية واألقتصادية . والعمل تإلى مجموعة أوسع من الممارسات االج تمهدمكونات تنموية لمدخالت 

ة تعليم وتعلم الكبار في التأثير علي  مباشرة  إلظهار قوالغير وابط الوثيقة سواء المباشرة أو على إيجاد الر

تمكين الفرد  نتائج االستدامة منوالعمل على استثمار  قتصاديةحراك الحياة اإلجتماعية والمدنية والثقافية واإل

 المجتمع األم )الوطن( وهومحلية  وصوال آلفاق أكبر وأعم وأشمل الإلى تمكين مجتمعات 
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ال يمكن تحقيق التنمية المستدامة فعليا إال من خالل جهود مشتركة عابرة للقطاعات تبدأ بالتعليم الذي يرسخ  

تفعيل في طرق التفكير وحل  االزمات لالمجتمع ويساعد على إحداث تغيير العقليات كافة قطاعات الترابط بين 

م هي من اجل الناس وانقاذ التعليم و التعلو  مستدامة تعتبر أهداف التنمية ال والعمل من أجل التنمية المستدامة 

 مستقبل مستدام للجميع .الكوكب الذي يعيش فيه ومن اجل بناء 

التعليم  قادر على تسريع التقدم نحو تحقيق كل أهداف التنمية المستدامة وبالتالي يعتبر الكثير من األشخاص 

هداف ، يمد التعليم الناس بالكفايات لتحقيق جميع االة القطاعيأنه ينبغي أن يكون جزءا من اإلستراتيجيات 

لو أكملت ( سيعاني عدد أقل من األطفال من التقزم 1لزيادة دخلهم وتجنب الفقر ) هدف التنمية المستدامة 

نتفاع ( يكون المتعلمون أكثر إطالعا وقدرة على اإل 0) هدف التنمية المستدامة  التعليم االساسي النساء

وتطبيقها وهو يساعد على الحد من األمراض ويساهم التعليم في تحسين النتائج الصحية  الصحيحة بالمعلومات

وعلى المساهمة في سي على تكوين  النساء والفتيات ( التعليم هو المساعد الرئي 0) هدف التنمية المستدامة 

من خالل زيادة الوعي ، يمكن ( و 5المجتمع الدائمة على المساواة بين الجنسين ) هدف التنمية المستدامه 

(،  6،7المستدامة التعلم من تشجيع الناس على إستخدام المياة والطاقة بطريقة أكثر إستدامة    ) هدف التنمية

اإلبداعي  ك يمكن التعليم الذي يشجع التفكيرتاجية ومن ثم النمو اإلقتصادي  وعالوة على ذلويعزز التعليم االن

( توسيع  نطاق التعليم وخاصة إنهاء التعليم الثانوي هو  4،  6التنمية المستدامة  من تشجيع اإلبتكار ) هدف 

( يمكن أن يساهم  12أمر أساسي للحد من المساواة داخل البلدان وفيما بينها    ) هدف التنمية المستدامة 

ي في المدن ) هدف التعليم في معالجة المشاكل المتعلقة بالتحضير المتزايد  وفي تحقيق التماسك اإلجتماع

( يزيد التعليم من الوعي البيئي واإلهتمام ويمد الناس بالمهارات والقيم لتغيير سلوكهم  11التنمية المستدامة 

(  يقوي التعليم صنع القرار الذي يتسم  15،  10تحديات البيئية ) هدف التنمية المستدامة للوإيجاد حلول 

منع الصراعات الحد من او ح  التسامح والتنوع ويمكن أن يساعد على  الشمولية  والتشاركية وهو مفتاالرؤية ب

 (  16) هدف التنمية المستدامة  والنزاعات

تحقيق  اإلستفادة القصوى   اتوثبت أن للتعليم تأثير كبير على العديد من قطاعات التنمية ويجب على المجتمع

من اإلمكانيات الكاملة للتعليم بصفتة محفزا للتنمية المستدامة وذلك من خالل إتباع نهج متكامل ال غني عنه 

 في التصدي للتحديات المترابطة والمركبة والراهنة والمستقبلية . 
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ل أعمال التنمية المستدامة ال يزال هدف " القضاء على الفقر بجميع أشكالة في كل مكان "  يتصدر جدو

من خالل تزويد الناس  بطريقة مباشرةالجديد مثل التعليم أحد اإلستراتيجيات األساسية لتحقيق هذا الهدف  

بنسبة  إضافية للفرد دخلتزيد كل سنة دراسية التي يحتاجونها لتحسين معيشتهم حيث  بالمهارات والكفاءات

أنفسهم من براثن الفقر ولتحويل حياة الناس يجب أن يكون التعليم % وتمكن النساء والرجال من إنتشال  12

هادفا وأن يجهز الناس المهارات المناسبة  لتحسن دخلهم  ولكي يساهم في التخفيف من حدة الفقر وفي هذا 

تي ية الالسياق  يحتل التعليم التقني والمهني  والتدريب مكانة مهمة بحيث يوفر مهارات ريادة األعمال األساس

 الدخل عن طريق تشجيع التوظيف الذاتي وإنشاء مؤسسات جديدة.  يمكن من توفير فرص توليد

  والفجوات التحديات

 اجات التنموية والتعليمية للفئةاالحتيخالل هناك ثالثة تحديات رئيسية لقضية االمية يمكن بلورتها من 

 المستهدفة وهي : 

 اإلحجام  

 حو األمية  من األسباب التالية : متأتي ظاهرة إحجام المستهدفين في اإلنضمام إلى 

  . عدم وجود سياسات فاعلة  من وسائل جذب وتحفيز 
 واالنضمام لبرامج  ة لمحو األميةدالفوائد والمنافع المتعد ضعف الحمالت القومية واإلعالمية لتوضيح

 .  تعليم الكبار
  القطاعات الحكومية الداعمة للتنمية البشرية و  المستدامه .  لألميين عدم وجود إستراتيجية متكاملة 
 لالفراد تراجع القيمة اإلنسانية للتعليم من إحداث حراك إقتصادي وإجتماعي  . 
 حياةوالتعلم مدى ال ضعف التمويل الوطني لبرامج محو األمية وتطويرهاإستهدافا لبرامج تعليم الكبار 

 . 
 طرح سياسة واضحة لشراكه فاعلة بين القطاع الحكومي وقطاع المجتمع المدني والقطاع الخاص ت لم

 . 
 ألمية في مصر موثقة ومصنفة وفق التنوع والمناطق الجغرافية والمتسربين من لط عدم رسم خرائ

 .  وتطرح علي المعنيين من اصحاب المصلحةم يالتعل
  أمام المعنين .والمعلومات  قواعد والبيانات عدم إتاحة 



 الندوة التفاعلية "نحو سياسات فاعلة لتعليم الكبارو التنمية المستدامة  

 

 10 

 

  .تقيد دور الجمعيات والمؤسسات االهلية في الحركة والعمل بالمجتمعات المحلية 

 

 

  التسرب من البرنامج 

نسبة  أن  0216وحتى  1445جمعية المرأة والمجتمع منذ عام الرصد الميداني ل بناء عليوتأتي هذه الظاهرة 

% مما يعني إهدار المال  02إستمرار الدارس بفصول محو األمية في بداية البرنامج وحتى النهاية ال يتجاوز 

 العام في هذة العملية ومن أهم أسباب الظاهرة : 

  . عدم مالئمة  وإستجابة البرنامج التعليمي للتنوع الجغرافي والثقافي للفئات المستهدفة 

 تطوير برامج التدريب وبناء قدرات الميسرين والمعلمين قبل وأثناء الخدمة .  ضعف 

  . إقتصار البرامج على تعليم مهارات القرائية دون التطرق إلى البرامج التوعوية والتنموية 

 في الفصولضعف برامج التحفيز والتشجيع لألستمرار  . 

 لدارس في العملية التعليمية . النمطية في طرائق التدريس  واالشراف وضعف مشاركة ا 

  . عدم تطوير وسائل المتابعة والتقييم خالل البرنامج بالمنهج التنموي 
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 اإلرتداد إلى األمية 

 االرتداد  الي بعد اإلنتهاء من البرنامج لقياس األثرالميدانية لجمعية المرأة و المجتمع  تؤكد المتابعات
على شهادة إتمام القرائية المتحررات من األمنية  حصول بعد أشهر 6الي االمية مرة أخرى في غضون 

 ة والكتابة في حياته اليومية وبشكل شبه منتظم القراء اتخدم مهارتما لم يس

 مدى الحياة للمتحررين من األمية. ال توجد سياسات قومية خاصة ببرامج تعليم الكبار تستهدف التعليم 

 ي واألقتصادي للمتحررين تماععدم ربط المخرجات بأهداف التمكين اإلج 

 ال يوجد مؤشرات لقياس األثر بعد االنتهاء من البرنامج 

 والمجتمع  التعليم والتنمية لتطوير المتحرر نواتجتعظيم  عدم وضوح االستثمار والقيمة المضافة من
 المحيط .

والحوكمه ، وتستطيع ان نستخلص ان المحاور الخمس الطار عام بليم من الجوده السياسات والتشريعات 

التمويل ، المشاركه والدمج و اإلنصاف قادره على  تطوير وإحداث نقله نوعية ببرنامج محو األمية وتعليم 

 الكبار إستهدافا للتعليم مدى الحياة . 
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   وتعلمهم الكبار لتعليم المستقبلية االستراتيجيات 

البلدان مجموعة معقدة من التحديات المرتبطة علي مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة وما بعدها ، ستواجه 
بمسائل معينة كالهجرة الجماعية،والتوظيف ، وعدم المساواة واالستدامة البيئية والتغيرات التكنولوجية 
المتسارعة .ويشكل تعلم الكبار وتعليمهم مكوناً مركزياً من السياسات العامة التي من شأنها أن تساعد علي 

ت فيساهم تعلم الكبار وتعليمهم في الوقاية من النزاع والفقر ، إذ يحث الناس علي تعلم التصدي لهذه التحديا
العيش معاً والتمتع بصحة جيدة والتقدم بغض النظر عن خلفيتهم االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية . إن تعلم 

اراتهم بصورة متواصلة طوال الكبار وتعليمهم يحدث فرقاً من خالل مساهدة الناس علي تحديث معارفهم ومه
 حياتهم بحيث يحافظون علي قدرتهم علي المساهمة كأعضاء أصحاء ، ومنتجين في المجتمع .

لهوية فهو يرسخ اومكتمل لجميع حقوق اإلنسانية والكبار هو حق إنساني شامل  شبابالإنطالقا من أن تعليم 
 بحقهو خاصة لدى المهمشين فودالة إجتماعية واإلنتماء والمواطنه من خالل التنميةالمستدامه وتحقيق ع

على المدى  هثارأ في إحداث حراك وتغيير إجتماعي يؤتيحماية حق األجيال القادمة حيث يساهم تعليم الكبار 
التمكين من التعلم حيث تتسم تلك المجتمعات ب هن حقيقي لإلنسان ومجتمعييحدث تمكحيث الطويل والمتوسط 

 والمعرفة والمهارات . 

  المراحل حيث أن  رقحتباع سياسة إلفي ظل اوضاعنا في قضية محو االمية هناك أهمية كبرى

عاما للوصول إلى  06% وهو ما يعني أن أمامنا  235نحو  المعدل السنوي إلنخفاض األمية يقل

% بأفتراض ثبات العدد الحالي من األميين دون إضافة متسربين جدد  من التعليم  7المعدل الدولي 

مراحل من محو االمية في رق حولذا وجب اتباع سياسة  –وهو بالطبع غير منطقي  –االساسي 

 .والتمكينلتعلم مدى الحياة خطوط موازية أو متتالية ومكتملة مع برامج تعلم الكبار استهدافاً آلفاق ا

  مكافحة والحد بين برامج محو االمية وتعليم الكبار و وضع سياسات للتنمية المستدامة وثيقة االرتباط

قومية قطاعية من الفقر ودعم الصحة وفرص العمل والمشاركة االجتماعية  ويتطلب ذلك استراتيجية 

% من القوى البشرية للمجتمع المصري "  0536واضحة بين كافة المؤسسات الحكومية التنموية لدعم

 "  0216وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء في تعداد 

  علي التعليم علي العامة  % من الموازنة 02% من اجمالي الناتج المحلي علي االقل أو 6تخصيص

وتعليم % منها لصالح محو االمية  05ان تعلن مفرداتها بشفافية علي الرأي العام علي ان يخصص 

 .والتنمية المستدامة الكبار 

  ارادة سياسية فاعلة يتالزم معها رؤية لمقاربة تمكين المهمشين من خالل محو االمية وتعليم الكبار

 والتنمية المستدامة.

 لموارد الوطنية بتوسيع نطاق قاعدة الضريبة التصاعدية لصالح التعليم العام ومحو االمية تعزيز قاعدة ا

 من خالل صندوق خاص .

 فاء الطابع المؤسسي علي مشاركة خألوالناجزة من خالل وضع سياسة  تدعيم المشاركة الفاعلة

االمور / المنظمات المجتمع المدني من أصحاب المصلحة من اتحادات المعلمين / الطالب / أولياء 
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غير الحكومية / منظمات المرأة / المؤسسات االكاديمية في المساءلة والشفافية لتحقيق تعليم جيد 

 ومنصف ودامج والتعلم مدى الحياة للجميع .

 ع البيانات النوعية والكمية والتحليل المجدي الفعال من أجل بيانات قابلة ناء القدرات في جمتقوية نظام ب

 دولياً .للمقارنة 

 عليم العام توضع اجراءات للتمييز االيجابي لمعالجة الفجوات النوعية والجغرافية الضخمة بمجال  ال

 ومحو االمية لتحقيق المساواة واالنصاف .

  دمج مشاركة الجمعيات االهلية والمؤسسات التي تمتلك رؤية وعمل في الميدان في كافة المحاور

، الحوكمة ، التمويل التنموي ، الدمج واالنصاف حيث تطوير أدوار  الخمسة لبيليم من سياسات ، جودة

المنظمات االهلية أكسبتها ثقة وقدرة هائلة علي االلتحام بالمواقع والتعامل مع معطياته واشراك 

ستهدفين والمستفيدين في تشكيل قوى مساندة وداعمة للبرامج التنموية لمصلحة من الماصحاب ا

اهمية انشاء تحالف  يتائج ملموسة من خالل تطوير أوضاعهم وتستطيع ان ترللوصول الي أهداف  ون

استراتيجي لشراكة تربوية وتنموية لها عمل انعكاس ملموس علي الواقع من خالل قدرة هذه المنظمات 

 علي : 

 توفير متطوعين او متخصصين تنمويين  .1

 العمل وفق رؤية تنموية لتحقيق التنمية المستدامة  .0

م يالمجتمعات المحلية والقواعد الشعبية في مواقع التحديات التنموية وأهمها التعل الوصول الي .0

 ومكافحة الفقر.

 التخطيط للمشروعات التنموية وفق أولويات االحتياجات للفئات المستهدفة . .4

 القيام بقياس أثر المشروعات التنموية لتحقيق التنمية المستدامة  .5

  مع البناء التراكمي واستثمار الموارد المعرفية والمهارية والتجارب والخبرات االنسانية للكبار وخاصة

 ة والعدالة االجتماعية والبيئية الشباب من خالل برامج محو االمية وتعليم الكبار لضمان الكرام

 عم برامج محو االمية وتعليم اطالق المبادرات االبداعية واالبتكارية لتحريك القوى الحيوية والفاعلة لد

الكبار وبناء الوعي إستهدافاً للتعلم مدى الحياة وبناء مجتمعات التعلم والمعرفة والمهارات والمبادرة 

العربية للتمكين االجتماعي واالقتصادي للمتحررات من االمية والتي أسستها جمعية المرأة والمجتمع 

ع الخاص وهي نموذج ريادي ليس علي المستوى مع شركاء من المنظمات غير الحكومية والقطا

 الوطني فقط ولكن اقليمياً ودولياً .

    "األمية من للمتحررات اإلقتصادي و اإلجتماعي للتمكين العربية المبادرة"  ريادية عربية مبادرة  

  امـــــعــــال دفــــــاله

للمشاركة فى قضايا محواألمية و بناء  من مؤسسات و أفراد  تحريك القوى الحيوية والفاعلة فى المجتمع

الوعى و دعم التعلم مدي الحياة سبيالً لبناء مجتمعات التعلم و المعرفة  و دعم أليات التمكين اإلقتصادى 

 .واإلجتماعى للمتحررات من األمية 
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  المحورية االهداف

 علم ورفع الوعى كسب وتأييد مناصرين وتحريك قوى فاعله فى المجتمع بإتجاة بناء مجتمعات الت

 وتمكين المرأة.

 .إبراز قيمة التعلم مدى الحياة والمهارات الحياتية  فى حياة المرأة والفتاة المتحررة من األمية 

  تطوير قدرات المرأة للتمكين باستكمال مراحل من تعليم والتمكين االقتصادى من خالل مشروعات

 متناهية الصغر.

 جتمع المدنى والجمعيات والمؤسسات المعنية.إبراز القيمة المضافة لمبادرات الم 

 .بناء شراكات إعالمية معنية ببناء مجتمعات التعلم و التعلم مدي الحياة 

  والشباب.األكاديمية و الجامعية تطوير مبادرات إبداعية وإبتكارية من المؤسسات 

  جـــــــرامــــــالب

 سنوات . 5تقيمها كل يتم  0202:  0215تعمل المبادرة وفق إستراتيجية من 

 (0202 - 0215البرنامج األول : تنظيم منتدى سنوى " منتدى المتحررات من األمية " )

 ( 0202 – 0216البرنامج الثانى : بناء شراكات مستدامة من المؤسسات واألفراد )

 ( 0202 – 0217)دعم الفن للتعلم مدي الحياة البرنامج الثالث: 

 (0202 - 0216)دعم و تطوير الصحافة و اإلعالم لقضايا تعليم الكبار و التعلم مدي الحياة البرنامج الرابع : 

 (0202 - 0214) عام  تطوير السياسات و التشريعات المعنية بتعليم الكبار البرنامج الخامس : 

 (0202) عام دمج الطالب ودور الجامعات في اإلبداع و اإلبتكار لبرامج تعليم الكبار البرنامج السادس : 

  مــــالتحكي انــــــجـل

شخصية فنية / إعالمية متميزة ولها مصداقية لدى الرأى العام  اإلقليمي بحيث التحكيم السنوية جنة يرأس ل

 ة وتمكينها إجتماعياً وإقتصادياً.يعلن تأييدة لقضية تحرير المرأة من األمي

تمكين المرأةو عضوين من المتخصصين بمجال اللجنة تمثل من عضوين من المتخصصين بمجال عضوية 

 تعليم الكبار و عضوية رئيس مجلس إدارة الجمعية المؤسسة للمبادرة .
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   ةـــــــــدامــــــــاإلست  

  الجوائز عائدها السنوي لصالح وديعة  0215المؤسسة للمبادرة عام جمعية المرأة و المجتمع خصصت

 .الثالثة األولي 

 سنوات  5عقد شراكات مع المؤسسات و األفراد للتعاون و التنمية المستدامة لمدة  تستهدف المبادرة

تجدد مع التقييم و التطوير الوصول الي قيم جوائز تصل الي مائتان ألف جنية مصري بحلول عام 

كذلك إرتفعت قيم الجوائز 0215% بالقياس لسنة التأسيس  522حيث إرتفعت الشراكات بنسبة  0202

 0215عن سنة تأسيس المبادرة في  0216% عام  722نسبة السنوية ب

  بناء إئتالف  من المنظمات و الجمعيات المعنية بالتمكين اإلجتماعي و اإلقتصادي للمرأة و  محو األمية

 و تعليم الكبار و التعلم مدي الحياة لتطوير و إدارة المبادرة .

 م إحرازه من تقدم بمشروع التمكين اإلقتصادي تكوين منتدي سنوي للمتحررات من األمية لمتابعة ما ت

 .او التمكين التعليمي 

    اإلمنــــــاء مــــجــــلس  

من جمعيات المساهمين بجوائز المتحررات من األمية من جميع الشركاء مجلس أمناء المبادرة يشكل "       

 "  أهلية و القطاع الخاص 

 جمعية المرأة و المجتمع 

  مؤسسة واحد من الناس 

  مؤسسة تروس للتنمية 

 مؤسسة قنديل للنجف 

 مؤسسة كلنا دليل الخير 

  المكتب العربي للتجارة و التوريدات 

السنوي لجوائز السنوية يجتمع مجلس اإلمناء مرتين سنويا إلتخاذ كافة القرارات الخاصة بعقد المنتدي 

 أعمال المبادرة .للمتحررات من األمية و تطوير 
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 المراجع 

  وثيقة عن السياسات العامة . التنمية المستدامة تبدأ بالتعليم التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع   - 0214اليونسكو 

  0216  - اليونسكو  -التقرير العالمي الثالث تعلم الكبار وتعليمهم  
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  ) 0217عام  - اليوم العربي لمحو االمية  - منظمة التربية والعلوم والثقافة ) االليكسو  
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