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أي إجراء
ّ
املتخصصة للقضاء عليها مينح مبوجبه الطلبة مزايا معينة يف النجاح أو ّ
وطني مواز عرب إجراءات مضبوطة.
ــ تدبري الت ّمويل الالّزم عرب الرشاكة املحلية والدولية.

ــتطوير برامج التعلم املستم ّر والتدريب عن بعد وتجديد مقارباتها ومضامينها،
املنصات اإللكرتونية العربية التي تستجيب لالحتياجات والوضعيات
ونرش ّ
املتن ّوعة لألفراد.
الخاصة بالقرائية ومحو األ ّمية
ــترجمة املوارد التعليم ّية واملبادرات الدولية
ّ
إىل اللغة العربية ،وتجديد الخطاب العريب يف املجال عىل املستويني األكادميي
والتنفيذي.
ــتعزيز التعاون بني مراكز محو األ ّمية والجامعات وهيئات املجتمع املدين
واألهيل وتطوير الرشاكات عىل جميع املستويات والوطنية واإلقليم ّية
والدولية.
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حصة متويل التّعليم يف امليزانيات الوطنية السنوية.
ــ رفع ّ

وكل األطراف الفاعلة يف عمليات
ــ إرشاك القطاع الخاص واملجتمع املدين ّ
التخطيط والت ّمويل وال ّرصد والتّقويم تحت إرشاف الدولة.
ــ إقامة رشاكات إقليمية ودولية ف ّعالة لتدبري التمويل.

والخاصة تسهم يف تشغيل
ــاعتامد نظم متويل مشرتكة بني الصناديق العمومية
ّ
مؤسسات من قطاعني ،وأحيانا من قطاع ثالث هو نفسه مشرتك.
ّ
ابتكار الحلول اإليجابية للقضاء عىل األ ّمية :إ ّن ما ت ّم تحقيقه ج ّيد ولكنه غري
الخاص بالتنمية املستدامة لتحقيق مكاسب
كاف ،وميكن اغتنام التحالف األممي
ّ
عربية يف مجال محو األ ّمية نحو:
ــاعتامد إطار مرجعي عر ّيب جديد لتعريف الفرد األ ّمي يتجاوز املعايري التقليدية
الرقمي وثورة االتصال ،
لألبجدية وس ّن اإللزام  ،ويستجيب ملقتضيات العرص
ّ
ويس ّد الفجوة الترشيعية والتنظيمية الناشئة عن حرمان املاليني من الشباب
يف س ّن اإللزام من التمدرس بسبب النزاعات.
ــاعتامد مقاربات تعليمية جديدة ،وتصميم برامج تكوين ومتكني تل ّبي حاجات
األميني من الراشدين أ ّىن كانوا .وتنويع مضامينها لتناسب العديد من البيئات،
وبخاصة تلك التي تستهدف النساء يف املناطق الريف ّية.
ــالبحث يف التجارب العملية العاملية التي أثبتت نجاعتها.

ــ توظيف العمل التط ّوعي إىل جانب ما تقوم به املؤسسات الرسمية.

التخصصات مبشاركة إلزامية يف محو أ ّمية (ثالثة
ــ إلزام الخريجني يف جميع
ّ
أ ّميني) للحصول عىل شهادة التخرج.
كل املقدرات البرشية الوطنية،
ــتنفيذ مرشوع طوارئ وطني عرب استنفار ّ
يخصص عام درايس بكامله ملحو األ ّمية يف مستوى الجامعات واملعاهد
بأن ّ
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استـدالل
مل يعد يَخفى عىل أحد من األكادمييني وص ّناع القرار واملنظّامت املهتمة بالشأن
الرتبوي تلك التّح ّديات التي تواجه التعليم وتشكل حجر عرثة أمام األدوار املنوطة
به .فالتعليم الناجح هو الذي ينهض باملجتمعات البرشية يف مستوى تنمية البنى
التحتية ،ومنع انتشار األ ّمية و الفقر وتوفري األطر البرشية ذات الكفاءات العالية
معرفيا ومهاريا ،القادرة عىل توظيف الفرص يف استثامر مقدراتها الطبيعية وتفعيل
الرشاكات الدولية وتأمني الدعم واملساندة والسعي نحو توطني املعرفة وإعادة
إنتاجها وتوظيفها .تتّصف تلك التح ّديات بالرتابط السببي .وأبرزها:

تمويل التعليم
كان اله ّم األكرب للدول العربية ،منذ حصولها عىل االستقالل ،منص ّبا عىل مواجهة
األخطار املحدقة بدولها ،مثل الجهل واألمراض وغياب البنى التحتية .وكانت وال تزال
تسعى نحو تحقيق نهضة اقتصادية واجتامعية وثقافية وتربوية شاملة متكّنها من
مجاراة األمم املتق ّدمة.
وكان سبيلها إىل ذلك هو التعليم الذي رسمت له غاياته وأهدافه وأدواته.
وهيأّت له ما استطاعت من أسباب الدعم املايل والقرار السيايس لبلوغ املنشود.
وكان هاجسها األكرب تحقيق التعليم ألكرث الرشائح السكانية املنترشة يف ربوع
أوطانها ،وإن تفاوت االهتامم به حسب اإلمكانات بني الريف والحرض والذكور
واإلناث .ويدل عىل ذلك االهتامم ما خصصته الدول العربية من دعم مليزانيات
التعليم ،حيث يشري مرصد األلكسو يف نرشته الثانية ،أبريل  ،2018إىل أ ّن متوسط
اإلنفاق عىل التعليم من الناتج املحيل اإلجاميل ملجموع الدول العربية بلغ 4.27
باملائة خالل الفرتة املمتدة ما بني عامي  1970و.2014
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متوسط اإلنفاق عىل التعليم
من الناتج الداخيل الخام للفرتة 2014 - 1970

املصدر :إحصائيات معهد اليونسكو لإلحصاء مع تعديالت حساب ّية ملرصد األلكسو

ويؤكّد املرصد كذلك عىل أ ّن الدول العربية مجتمعة أنفقت عام  ،2014ما
أي ما يعادل  124.27مليار
نسبته  4.3باملائة من ناتجها املحيل اإلجاميل عىل التعليمّ .
دوالر .يف حني أ ّن مجموعة دول االتحاد األوريب أنفقت يف العام ذاته  5.1باملائة من
أي ما يعادل  947.07مليار دوالر.
ناتجها املحيل اإلجاميل ّ
متوسط اإلنفاق عىل التعليم
من املوازنات العامة للدول خالل الفرتة 2014 - 1970

سبل التجاوز
االنخراط اإليجايب يف التحالف األممي لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة ،2030
الخاص بالتعليم الجيد واملنصف والشامل للجميع وتعزيز
وخاصة الهدف ال ّرابع
ّ
ّ
فرص التعلّم مدى الحياة للجميع .وهذا االنخراط يحتاج من الدول العربية مقاربة
واقعية علمية شفافة مع ترشيعاتها وخططها وأهدافها مختلفة عن التعامالت التي
متّت مع التحالفات األممية السابقة يف جوميتني وداكار وأهداف األلفية الثالثة،
ومؤمتر انشيون-كوريا الجنوبية .2015
وإذا أريد لتلك املقاربة أن تكون حقّا بتلك املواصفات ،الب ّد أن تتوفر لها
مجموعة من األدوات والوسائل الرضورية وعىل رأسها:
العناية بال ّرصد وال ّتقويم:
ولتحقيق نجاعة ال ّرصد والتّقويم ال ب ّد من اآليت:

متخصصة من املهمتني مع االستعانة بخربات دولية
ــتكوين فرق وطنية
ّ
لتدريب الفرق الوطنية ،إن لزم األمر.
املؤشات الدولية.
ــ بناء مؤرشات منسجمة مع التّوقعات الوطنية ،ومنبثقة عن ّ
لكل إجراء من اإلجراءات املربمجة وتحديد املسؤوليات
ــالجدولة الزمنية ّ
لكل فريق.
الخاصة باألطر البرشية ّ
ّ
كل األطراف املنخرطة يف عملية ال ّرصد والتّقويم.
ــ نظام مساءلة صارم يستهدف ّ
ــتوفري املوارد الالّزمة والوسائل الرضورية التي تحتاج إليها فرق ال ّرصد والتّقويم.

املصدر :إحصائيات معهد اليونسكو لإلحصاء مع تعديالت حساب ّية ملرصد األلكسو
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تدبري الت ّمويل :إ ّن االعتامد الكامل عىل الدول يف عملية متويل التعليم مل يعد
كافيا ،وإن كانت الدولة هي الضامن والكافل للعملية الرتبوية انطالقا من مبدأ
السيادة .ولهذا ال ب ّد من تعبئة املوارد من أجل متويل التّعليم عرب اآليت:
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والتمكني للمرأة .ومل تختلف نتائج التقويم كثريا عن نتائج مؤمتر جومتني ،1990
فجاءت الحصيلة بطيئة ودون املأمول.

حجم اإلنفاق عىل التعليم يف الدول العربية
مقارنة باالتحاد األورويب عام % 2014

مؤرش التكافؤ (إناث/ذكور) بالنسبة لألم ّية يف املنطقة العربية

املصدر :إحصائيات معهد اليونسكو لإلحصاء مع تعديالت حسابيّة ملرصد األلكسو

أ ّما بخصوص نصيب الفرد الواحد (ملجموع السكان) من اإلنفاق اإلجاميل
عىل التعليم ،فكان نصيب الفرد يف الدول العربية ما يعادل  323.32دوالرا ،مقابل
 1863.88دوالرا للفرد يف االتحاد األوريب خالل العام نفسه.
ويثبت ذلك أ ّن اإلنفاق ،عىل أهميته ،يعد محدودا وغري كاف.
وقد رشعت الدول العربية يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة  .2030التي
أعطت األولوية للقضاء عىل الفقر .أ ّما الهدف ال ّرابع فقد ُخ ّصص للتعليم الجيد
واملنصف والشّ امل وهذا تأكيد عىل خصوصية التأثري املتبادل بني التعليم والفقر.
(فاأل ّول يؤث ّر يف الثاين ،وتنعكس اآلثار السلبية للثّاين عىل األ ّول).

نصيب الفرد من اإلنفاق عىل التعليم
بالدول العربية مقارنة باالتحاد األورويب سنة 2014

إ ّن التعليم الذي يكون شامال ومنصفا بني الجنسني ومك ّونا للمرأة وممكّنا
لجميع األطفال من املهارات األساسية يف الحياة ومراعيا الحتياجات سوق العمل
ينعكس بالتأكيد عىل نوعية الحياة .ويساعد ،يف جوانب هامة منه ،يف خفض نسبة
الفقر ،إذا ما ت ّم األخذ بأسباب التجاوز.
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متوسط اإلنفاق عىل التعليم من الناتج الداخيل الخام ملجموع الدول العربية

املصدر :إحصائيات معهد اليونسكو لإلحصاء مع تعديالت حساب ّية ملرصد األلكسو

وما بني العناية بالكم واالهتامم األفقي ،وبحجم اإلنفاق آنف الذكر وعوامل
أخرى ،برز تح ّدي الجودة يف التعليم.
متوسط اإلنفاق عىل التعليم من املوازنات العامة للدول العربية
خالل الفرتة 2014 - 1995

املصدر :إحصائيات معهد اليونسكو لإلحصاء مع تعديالت حسابيّة ملرصد األلكسو
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العاملي
واملتوسط
تطور نسبة األ ّم ّية يف املنطقة العرب ّية مقارنة بالدول ال ّنامية
ّ
ّ
نسبة األ ّمية
نسبة األ ّمية
العاملي
املتوسط
ّ
ّ
السنة
يف الوطن العريب ( )%يف الدول ال ّنامية ( )%لأل ّم ّية ()%
% 37.0
% 51.9
% 73.0
1970
% 30.6
% 41.8
% 60.0
1980
% 24.6
% 32.6
% 48.8
1990
% 22.7
% 23.6
% 43.8
1995
% 20.6
% 26.3
% 38.8
2000
% 19.0
% 21.2
% 29.7
2008
% 13.6
% 18.1
% 21.0
2014
(*)
% 10.1
% 14.9
% 17.1
2022
(*)
% 6.6
% 11.8
% 10.6
2030
(*) إسقاطات

وقد انخرطت الدول العربية من أجل هذه الغاية يف تحالفات أممية ،عرب
مؤمتر التعليم للجميع جومتني  1990الذي أكّد عىل تعميم التعليم االبتدايئ بالنسبة
لجميع أطفال العامل ،وتوفري التعليم للجميع بحلول عام  ،2000ولك ّن نتائج التقويم
مل تكن كام أرادها املجتمعون .وتتابعت الجهود العاملية ضمن إطار عمل داكار
 ،2000فأكّدت املؤكّد يف ستة أهداف شملت مرحلة الطفولة املبكرة بالرعاية
والرتبية ،ومتكني جميع األطفال من الحصول عىل تعليم جيد ومجاين وإلزامي،
وتحسني نسبة  50باملائة يف مستويات محو أ ّمية الكبار بحلول عام  .2015وركزت
خاصة :عىل القضاء عىل
أهداف األلفية الثالثة الثامنية يف أهدافها الثالثة األوىل ّ
الفقر املدقع والجوع ،وتحقيق تعميم التعليم االبتدايئ ،وتعزيز املساواة بني الجنسني
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مؤش التكافؤ بالنسبة إىل أ ّمية املرأة عىل مستوى جميع الدول
توقفنا عند متوسط ّ
العربية ،لنجده يق ّدر ب.1.77
مم يؤث ّر يف الوظيفية اإليجابية
فهذا يعني أنّه توجد  177أ ّمية ّ
لكل  100أ ّمي ّ
للمرأة يف مستويات النهوض االجتامعي واالقتصادي والثقايف والرتبوي ،ويجعل دورها
كل تلك املستويات .رغم أ ّن جهود الدول العربية أدت إىل
رخوا ينعكس سلبا عىل ّ
خفض نسبة األمية حسب مرصد األلكسو ،مارس ،2018 ،من  % 73،0يف العام ،1970
إىل  % 21،0يف العام .2014
وباملتوسط العاملي
تط ّور نسبة األمية يف الوطن العريب مقارنة بالدول النامية
ّ

الجودة واإلنصاف في التعليم
إ ّن مفهوم الجودة يف التعليم يستهدف جميع عنارص املنظومة الرتبوية
(السياسات -التخطيط -املعلم -اإلدارة -التلميذ -الكتاب املدريس -الطرائق والوسائل-
البناء ..الخ) ،عرب مجموعة من املعايري واإلجراءات والقرارات بغرض تنمية البيئة
التعليمية ممثلة بالعنارص آنفة الذكر.
ولك ّن تح ّديات كربى واجهت الدول العربية جعلت بلوغ الجودة يف التعليم
بعيدة املنال ألسباب شتى عىل رأسها :النمو الدميوغرايف املتسارع واالعتامد الكامل
عىل الحكومات يف التمويل ،كام أرشنا إىل ذلك سابقا ،وكذلك تفيش الفقر يف األرياف
وأحزمة املدن الكربى خاصة ،كام أ ّن الحوادث التي عصفت باملنطقة العربية كانت
وال تزال تشغل الدول العربية عن االلتفات إىل تنميتها وتطورها.
فإذا كان التلميذ هو محور العمل ّية التعليمية التعلّمية ،وهو عامد النهضة
التنموية ،فإ ّن إحصاءات مرصد األلكسو سلسلة ( ،)2أبريل ّ ،2018تي أ ّن 14.67
باملائة من األطفال يف س ّن االلتحاق بالتعليم االبتدايئ ،يف جميع الدول العربية ،هم
خارج أسوار املدرسة ،يف حني ال تتجاوز هذه النسبة  1.49باملائة يف دول االتحاد
األوريب.
نسب األطفال يف س ّن ال ّتمدرس بالتعليم االبتدايئ وهم خارج املدارس عام 2014

املصدر :إحصائيات معهد اليونسكو لإلحصاء وإسقاطات مرصد األلكسو

فتيان
% 13.24
الدول العربية
% 1.47
االتحاد األورويب
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية % 3.34

فتيات
% 16.17
% 1.51
% 3.02

جملة
% 14.67
% 1.49
% 3.18

املصدر :إحصائيات معهد اليونسكو لإلحصاء
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أ ّما يف مستوى التعليم ما قبل املدريس ،عىل الرغم من أهم ّيته والدور الذي
يؤ ّديه يف بناء شخصية الطفل واالرتقاء بتنشئته االجتامعية وتأهيله للتعليم ،فإ ّن
مرصد األلكسو أكّد أ ّن نسبة القيد اإلجاميل به عام  2014مل يتجاوز  25.50باملائة.

رسب يف الدول العربية شهد انخفاضا خالل الفرتة املمتدة ما بني
إىل أ ّن مع ّدل الت ّ
 ،2011-2005أما يف مستوى القيد فإ ّن الفجوة مرتفعة بني الجنسني يف نسبة القيد
مؤش املساواة ال يفوق  0.90سنة .2013
الصافية يف الدول العربية .إذ أ ّن ّ

نسب األطفال يف س ّن التعليم ما قبل املدريس وهم خارج املدارس عام 2014

مؤش املساواة الخاص بنسبة القيد اإلجاملية يف التعليم االبتدايئ
تط ّور ّ
يف الوطن العريب مقارنة مع املعدّ ل العاملي ومعدّ ل أقاليم أخرى

فتيان
% 25.62
الدول العربية
% 96.87
االتحاد األورويب
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية % 79.31

فتيات
% 25.37
% 96.21
% 79.33
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جملة
% 25.50
% 96.55
% 79.32

وزادت األحداث التي عصفت ببعض الدول العربية منذ العام  ،2011أعدادا
جديدة إىل تلك الجموع التي تقبع خارج أسوار املدارس .إذ تشري وثيقة مبادرة
األلكسو املع ّدلة لتعليم األطفال العرب يف مناطق النزاع ،مارس( 2017سورية ،اليمن،
ليبيا ،العراق ،الصومال) ،إىل حرمان حوايل  13.5مليون طفل من تلقّي تعليم نظامي،
أي ( 40باملائة من مجموع األطفال يف هذه الدول).
املدارس
رضرت من الحرب
املدارس التي ت ّ
املدارس التي تح ّولت إىل مالجئ ومق ّرات لل ّنازحني
املدارس التي تحتلّها الجامعات املسلّحة يف بداية العام ال ّدرايس -2015
2016

العدد
1400
400
75
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السادسة ملرصد األلكسو 2015
رسب ،أكّدت النرشة اإلحصائية ّ
ويف مستوى الت ّ
8

كل تلك املسارب واألسباب جيبا مرضا ّ يف خارصة التنمية العربية
لقد شكلّت ّ
كل الجهود التي بذلت فإ ّن املعاناة ال تزال
عرب آفة خطرية تس ّمى باأل ّمية .ورغم ّ
مستمرة.

ّ
األميـة
إ ّن واح ًدا من أكرب التّح ّديات التي تواجه التنمية يف الدول العربية يتمثل يف
انتشار ظاهرة األ ّمية التي بلغت حسب مرصد األلكسو مارس  73.5 ،2018مليون
أي أ ّن % 21من سكان املنطقة العربية هم أ ّميون .وهذا ما يجعل منها
أ ّمي وأ ّميةّ ،
تح ّديا كبريا أمام نهضة الدول العربية اجتامعيا واقتصاديا .ويزداد األمر تأثريا إذا
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