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نبذة عن برانمج سياسات العراق
يسعى برانمج سياسات العراق اىل ردم اهلوة بني النخب الشبابية وصناع القرار عرب التدريب النخب 
الشبابية على احداث التغيري االجيايب من خالل التأثري يف عملية صنع القرار. ان الربانمج يهدف لتمكني 
املشاركني إلعداد اوراق سياسات واقرتاح بدائل سياساتية هتدف لالرتقاء ابداء النظام وتدعم شرعيته.  ان 
هذا الربانمج يتيح للمشاركني التواصل مع صناع القرار والتعرف على ابرز الصعوابت واملشاكل اليت تعرتي 
جانب التنفيذ واملتابعة للسياسات العامة. ان هذا الربانمج يسعى ملنح املشاركني قراءة واقعية لبيئة صنع 

القرار يف العراق، وفهماً لفرص وحتدايت التغيري.

ان الربانمج قائم على اربعة مراحل: 
اعداد: مساعدة املشاركني يف احلصول على املهارات االساسية إلعداد اوراق السياسات ومحالت 

مناصرة فعالة. 
اكتشاف: ايضاح سياسات عامة مهمة يف العراق من قبل خمتصني عرب تغطية اصحاب املصلحة، 
اإلطر واالجراءات املؤسساتية، الواقع العملي، والنقاشات الدائرة حول كل سياسة عامة، فضاًل عن آفاق 

االصالح. 
اشراك: تدريب املشاركني على تطوير احلمالت الرتوجيية وتنسيق اللقاءات مع املسؤولني احلكوميني 

من اجل البدأ ابخلطوات األوىل حلمالهتم.
اغناء: األشراف على املشاركني من اجل اعداد ورقة حبثية يف جمال اهتمامهم، من اجل اغناء 

احلوارات وتطوير بدائل سياساتية، واليت إبمكاهنا ان تساعد على مواجهة املشاكل احلالية.

حقوق النشر حمفوظة لربانمج سياسات العراق  2020 
www.policyIraq.org

info@policyfellows.org
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الفساد  مثل  خمتلفة  حتدايت  السياسي  واالستقرار  العام  والقطاع  العراقي  االقتصاد  يواجه 
واالقتصاد الريعي والبطالة والعنف السياسي، والتعليم بصورة عامة، أو األمية بصورة خاصة، هو 
نتيجة لكلِّ هذه العوامل، يُعتقد أنَّ حمو أمية الكبار يف العراق يصل إىل حوايل %50 منذ العام 
2018، وفًقا ملصادر خمتلفة1، وُيكن تعريف املتعلم أبنَّه شخٌص عنده املهارات األساسية للقراءة 
والكتابة واملهارات العددية، أمَّا يف العراق ُيشار إىل أيِّ شخٍص يبلغ من العمر 15 عاماً فما فوق 

ويفتقر إىل هذه املهارات أبنَّه أمِّي.
النظام  من  العراق  يف  والبحوث  والعلوم  التعليم  جماالت  على  طرأت  اليت  التأثريات  إنَّ 
العراق  واحتالل  والغزو  التسعينيات،  والعقوابت يف  اإليرانية  العراقية  واحلرب  السابق  االستبدادي 

بقيادة الوالايت املتحدة، والفساد املستشري الناتج واضحة وضوحاً كبرياً.
للعراق اتريخ طويل يف التعامل مع األمية، إال أنَّ الظروف السياسية املختلفة أدَّت إىل تصعيد 
املشكلة على مرِّ األزمان، إذ كانت األمية مؤشراً على نقص القوى العاملة املاهرة واملدرَّبة يف العراق، 
وكان لذلك انعكاسات كبرية على اقتصاد البالد، إذ كان العراق الدولة العربية الوحيدة الغنية ابلنفط 
اليت مل َتعتمْد على العمالة األجنبية، وخدمت محلة حمو األمية النظام البعثي االستبدادي يف تعزيز 

أيديولوجياته السياسية.
العام  حبلول   20% إىل  وخفضه  األمية،  حملاربة  قانوانً  العراق  أصدر   ،1971 العام  يف 
1987 وفقاً ملنظمة اليونسكو، وكان هنالك ما يقدَّر بنحو 2.2 مليون أمِّي ترتاوح أعمارهم بني 
15 و 44 يف البالد يف العام 1974، وقدم مؤمتر بغداد حملو األمية اإللزامية يف أاير 1976 
1.العراق - معدل حمو االمية، إمجايل البالغني )% من السكان 15 سنة فأكثر( - بياانت 2000 - 2018 | توقعات عام 

Tradingeconomics.com  2020 “. أن دي
https://tradingeconomics.com/iraq/literacy-rate-adult-total-percent-of-people-  
ages-15-and-above-wb-data.html

سعدون مصطفى. 2018. “ملاذا ارتفعت نسبة األمية يف العراق؟” املونيتور. 10 ديسمرب 2018.
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/12/iraq-illiteracy-education-
culture.html

معالجة محو األمية في العراق
زيدون الكناني *

*  ابحث وحملل سياسي متخصص يف اجلغرافيا السياسية وسياسات اهلوية والديقراطية واجملتمعات املدنية.

https://tradingeconomics.com/iraq/literacy-rate-adult-total-percent-of-people-ages-15-and-above-wb-data.html
https://tradingeconomics.com/iraq/literacy-rate-adult-total-percent-of-people-ages-15-and-above-wb-data.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/12/iraq-illiteracy-education-culture.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/12/iraq-illiteracy-education-culture.html
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خطًة حلملة وطنية؛ ملكافحة األمية، نـُفَِّذ القانون العام رقم 118 يف العام 1978 لتوفري التعليم 
اإللزامي اجملاين للجميع: األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 6 و 15 عاماً يستمرون يف مدرسة 
ابتدائية أمدها 6 سنوات مث مرحلة التعليم الثانوي املتوسط لـ)3(سنوات، ومزيد من التفاصيل حول 

لوجستيات احلملة اجلماهريية متوفرة يف امللحق.
ُترتجم معدالت األمية املرتفعة إىل عقبة رئيسة أمام التقدم االقتصادي واالجتماعي والسياسي 
لألمة، وحتصل اجملموعات األمية على إمكانيات وصول حمدودة اىل عدد من الفرص مثل التعليم 
وتنمية املهارات احلياتية واستعمال التقنيات واألساليب الفنية اليت يكن أن حتسن نوعية حياهتم من 
أجل التكيف مع التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية املتنامية2، وبصورٍة إحصائية، فمن املرجَّح 
يون من نقص املياه والصرف الصحي والغذاء والدخل املعاشي  أن تعاين األسر اليت عندها آابء أمِّ

والكهرابء وزايدة فرص اإلصابة ابملرض.
لألمية أتثري مباشر على املشاركة االجتماعية واآلفاق املدنية، إذ حترُّم الشباب العراقي من أن 

يكون هلم صوت يف املؤسسات االجتماعية والسياسية3. 
هتدف ورقة السياسة هذه إىل تقدمي هنج مستدام حملو األمية والتعامل معها بعدِّها مسألة 
ا هتدف  ملحَّة، وال هتدف الورقة إىل تعزيز قطاع التعليم يف العراق بعد العام 2003 فحسب، وانَّ

أيضاً إىل تطوير التطورات االجتماعية واملؤسسية والبيئية هلذه القضية.
ملاذا هذه القضية السياسية مهمة؟

ستعمل على تطوير جمتمع متعلم ومبتكر.	 
ستحد من التطرف والتجنيد يف اجلماعات املتطرفة.	 
ستزيد من املساواة بني اجلنسني يف املناطق الريفية والفقرية.	 

2.»اإلطار االسرتاتيجي الوطين حملو األمية يف العراق«. 2011. 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/Iraq.pdf

»MDGs( 2010(. 3.»تعلم القراءة والكتابة ابحلقائق واألرقام: عنصر رئيس يف حتقيق األهداف اإلنائية لأللفية
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/  
F654A7976C363DE28525779F0074DDA0-Full_Report.pdf

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/Iraq.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/F654A7976C363DE28525779F0074DDA0-Full_Report.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/F654A7976C363DE28525779F0074DDA0-Full_Report.pdf
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املدنية 	  املؤسسات  سيعزز  ممَّا  املدين،  اجملتمع  من  نشطة  مشاركة  األمية  حمو  محلة  ستتطلب 
واملنظمات غري احلكومية.

ستعمل جهود حمو األمية على حتسني عمل املؤسسات على املدى الطويل.	 
ستعمل مبادرات حمو األمية على تطوير املعرفة اللغوية والقانونية والثقافية للمواطنني.	 
يني على تطوير مواقف ثقافية واجتماعية 	  ستساعد برامج التعليم غري النظامي وحمو األمية األمِّ

واقتصادية أكثر استنارة.
ه املواطنني؛ ملمارسة حقوقهم ومسؤولياهتم حنو املواطنة النشطة.	  ع حمو األمية وتوجِّ ستشجِّ

مؤشرات األمية
األمية يف العراق هي نتيجة ألسباب سياسية واقتصادية واجتماعية خمتلفة، وتنبع األمية من 

التسرب من املدرسة، ولفهمها جيب أن نتحرى أسباب عدم االلتحاق ابملدارس:
أدَّت املراحل األوىل من الغزو اىل انتقال سريع وغري منظم ملنهج التعليم، إذ كان مليئاً ابلدعاية 	 

السياسية البعثية.
كان ملوجات النزوح منذ اندالع الفتنة الطائفية يف البالد عام 2006 أثر خطري.	 
َينع بعض اآلابء أطفاهلم من الذهاب إىل املدرسة؛ ألسباب ثقافية أو أمنية أو مالية، وهذا 	 

يتجلَّى جتلياً أكرب بني الطالبات.
التمويل والعمل: تعتمد بعض العائالت مالياً على رواتب أبنائها ممَّا يؤدِّي ألْن يرتك العديد من 	 

الطالب املدرسة من أجل العمل.
املدرسة البعيدة: ال تزال العديد من املناطق الريفية والفقرية تعاين من بعد املسافة عن املدارس.	 
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مؤشرات ما بعد حرب داعش
إنَّ النزوح من احلرب ضد داعش وتدمري املدارس يف احملافظ اليت احتلها داعش مها مؤشران 

إضافيان:
لعبت موجات النزوح جراء حرب داعش )2017-2014( دوراً حيوايً يف زايدة معدالت - 

األمية.
يعيش أكثر من 3.5 مليون شخص يف خميمات مع فرص حمدودة للتعليم، وعند عودهتم إىل - 

مناطقهم يف نينوى واألنبار وصالح الدين، استمرت حمدودية الوصول إىل التعليم بسبب تدمري 
املدارس من قبل داعش.

تفتقر املدارس يف املناطق احملررة إىل التمويل والقرطاسية، كما أنَّ الصفوف مكتظة بعدٍد كبرٍي - 
ب. من الطُّالَّ

َرْت 89 مدرسة يف املوصل يف أعقاب احلرب يف العام 2017.-  ُدمِّ
املدارس واملراكز الثقافية لألقليات حباجة إىل إعادة إعمار.- 
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أسباب عدم الذهاب إىل املدرسة
الشاابت األميات

رفض اآلابء
احلالة املالية
مرض
العمل
بُعد املدرسة
أسباب اخرى

الشباب األميون

رفض اآلابء
املالية
مرض
العمل
بعد املدرسة
أسباب اخرى

GOI NYS( 2009( املصدر: احلكومة العراقية ، املسح الوطين العراقي للشباب واملراهقني
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خيارات السياسة. 1

3-أ( توصيات السياسة:
أواًل: وضع خطة إسرتاتيجية وطنية هتدف إىل حمو األمية على خمتلف املستوايت )الوطنية 

واإلقليمية واحمللية( لضمان آلية ذات أهداف مشرتكة.
يتطلب تنفيذ خطة حمو األمية دعماً على أرض الواقع على املستوايت كافَّة – إذ جيب أن 	 

يكون لكلِّ حمافظة وقضاء وحملة اسرتاتيجيات تناسب احتياجاهتا وواقعها.
ممَّا 	  اجملاالت،  التعليم يف خمتلف  بفهم حمدودية فرص  األمية  العليا حملو  للجنة  سيسمح ذلك 

سيؤدِّي إلعادة بناء مدارس دائمة ومراكز حمو األمية يف املناطق الريفية والفقرية.
اثنياً: توظيف اخلرجيني العاطلني عن العمل للمشاركة يف احلملة بصفة معلمني أو إداريني

غري 	  اخلرجيني  من  للعديد  العملية  اخلربة  وتوفري  البطالة  مبعاجلة  أيضاً  للحملة  هذا  سيسمح 
املتمرسني.

م هم اجلسر بني طالب حمو األمية وعامل املعرفة 	  القيام بتدريبات خاصة ملعلمي حمو األمية؛ ألهنَّ
والقيم واملناهج.

اثلثاً: ضم اهليئة العليا حملو األمية اىل جملس الوزراء
توفري الشفافية الكاملة جمللس الوزراء أبكمله والسماح لرئيس الوزراء ابإلشراف على الربانمج 	 

ابنتظام.
سيضمن ذلك حصول احلملة على التمويل الذي حتتاجه.	 

3 -ب( خارطة الطريق:
ا تليب كل  يتطلب جناح محلة حمو األمية اجلماعية يف عراق اليوم ختطيطاً فعااًل للتأكد من أهنَّ
عنصر على حدة، بدءاً من النظر يف كل منطقة مستقلة وتنوع طرق التدريس مع البالغني واملراهقني.



9

معاجلة حمو األمية يف العراق

البياانت: تطوير قاعدة بياانت متقدمة تكون مسؤولة عن مجع البياانت والتخطيط والنشر، . 1
واألهم من ذلك، مراقبة وتقييم التقدم والنتائج.

احلساب / القياس: حلساب معدالت حمو األمية الدقيقة ونشرها على أساس املؤشرات واألعمار. 2
احملتملني . 3 والدوليني  واإلقليميني  احملليني  املصلحة  إىل أصحاب  الوصول  والتمويل:  الشراكات 

للحصول على الدعم التنظيمي واملايل املمكن. )أمثلة: األمم املتحدة، اليونسكو، اليونيسف، 
االحتاد األورويب، دول جملس التعاون اخلليجي، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، كندا، مؤسسة 

قطر، مؤسسة التعليم فوق اجلميع(.
منهج حمو األمية: إنشاء برامج حمو األمية املختلفة؛ لتلبية احتياجات خمتلف األعمار واملهن . 4

ومستوايت معرفة القراءة والكتابة.
التوظيف: توظيف اخلرجيني العاطلني عن العمل؛ ليصبحوا معلمني أو مديرين حلملة حمو األمية.. 5
تدريب املعلمني على حمو األمية: وضع طرائق ومواد التدريس، وإجراء محلة مصغرة من التدريب . 6

وورش العمل ملعلمي حمو األمية املختارين؛ إلعداد أنفسهم من أجل ضمان اتباع هنج وطريقة 
تدريس متناسقة.

التوظيف طويل األجل: التواصل مع أصحاب املصلحة احملليني احملتملني مجيعهم؛ لتقدمي قائمة . 7
ابلوظائف اليت تتطلب مهارات القراءة والكتابة األساسية، من أجل تقدمي قيمة طويلة األجل 

يني العاطلني عن العمل وتعزيز فرص العمل. للعديد من األمِّ
عدم وجود مدارس يف املناطق الريفية: ضمان بناء مباين مدرسية دائمة ومستدامة يف املناطق . 8

الريفية، إذ ُيشكِّل نقص املدارس عاماًل كبرياً يف معدالت التسرب من املدرسة.
القوى العاملة واألماكن احلالية: ستكون املباين املدرسية املوجودة ابلفعل مفتوحة أيضاً؛ لفصول . 9

حمو األمية املسائية واملعلمني مدعوون أيضاً للمشاركة.
 اإلنفاذ احلكومي: تعديل القانون القائم ابلفعل بطريقة تقدم نوعاً من التنفيذ للمشاركة.. 10
 الرواتب: ختصيص رواتب للمشاركني )مدرسون ، وإداريون ، وطالب(.. 11
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3 -ج( خيارات السياسة احلالية:
محلة العراق الشاملة حملو األمية )السبعينيات(:

يكننا أن نتعلم دروساً خمتلفة من املناهج املتنوعة جتاه األمية يف العراق، مع مراعاة الظروف 
ا حركة مجاهريية تتطلب  والديناميكيات احلالية، فمنذ محلة حمو األمية يف السبعينيات، نالحظ أهنَّ
جهداً وطنياً عن طريق التعاون بني الدولة )بصفتها الراعي واملنظم( واجملتمع )بصفتهم متطوعون على 
مستوى القاعدة(، ومن املهم أيضاً مالحظة أنَّ احلملة اجلماهريية الشاملة يف السبعينيات قد أولت 
اهتماماً ألمهية استمرار محلة حمو األمية إىل أضيق مستوايت احلكم الذايت احمللي )انظر امللحق ب(.

اإلطار الوطين إلسرتاتيجية حمو األمية يف العراق )2011-2015(:
الوطين  »اإلطار  طريق  عن  العراق كان  يف  األمية  جتاه  وأكاديي  سياسي  هنج  أهم  إنَّ 
إلسرتاتيجية حمو األمية يف العراق«، وإسرتاتيجية حمو األمية هي إطار عمل أُنِشئ بني وزارة الرتبية 
ومكتب اليونسكو – العراق، ويهدف اإلطار إىل حتقيق خطة إسرتاتيجية من شأهنا احلد من األمية 
بني الذكور واإلانث يف العراق بنسبة %50 بنهاية العام 2015، وأتيت نتيجة للعديد من ورش 

العمل واللقاءات والندوات التعاونية، إذ تتطلب اإلسرتاتيجية سبع طرائق للتدخل:
أ. احلكم.

ب. بناء القدرات.
ت. الشراكة واملشاركة اجملتمعية.
ث. إذكاء الوعي وتعبئة اجملتمع.

ج. رصد وتقييم.
ح. برامج تعليمية معادلة.

خ. بيئة الفصل الدراسي، إذ كل جمال من جماالت التدخل هذه يشكل حتدايً يف حد ذاته.
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أصحاب املصلحة / الكياانت الالزمة للمشاركة:
وزارة الرتبية.	 
دائرة حمو األمية.	 
منظمات اجملتمع املدين.	 
جمالس احملافظات.	 
مراكز حمو األمية.	 

قانون حمو األمية الربملاين العراقي )2011(:
أقرَّ جملس النواب العراقي قانون حمو األمية يف 8 أيلول 2011 خالل جلسته التشريعية 

السابعة والعشرين.
وحبسب القانون، يُعرَّف األمِّي أبنَّه »كلُّ مواطن أمت اخلامسة عشرة من عمره، وال يعرف 
القراءة والكتابة، ومل يبلغ املستوى التعليمي املطلوب«، كما يعرِّف القانون مستوى احلضارة على 
أنَّه »امتالك الفرد ملهارات القراءة والكتابة واحلساب، بوصفهنَّ وسيلة لتطوير حياته املهنية، ورفع 
حقوق  ممارسة  من  متكينه  إىل  يؤدِّي  وممَّا  واالقتصادية،  واالجتماعية  الثقافية  معيشته  مستوايت 

املواطنة واملشاركة يف عملية أخذ القرار وأداء الواجبات العامة«.
األمية عن طريق  إجراء محلة حمو  إىل  أيضاً   2011 لعام  العراقي  الربملاين  القانون  يهدف 
هيكٍل مكوَّن من ثالثة مستوايت: )احملافظة، واملديرية، والنواحي(، وأيخذ القانون أمهية أخذ القرار 
املستقل والتنظيم داخل كل إدارة. أنشأ القانون اهليئة العليا حملو األمية واهليئة التنفيذية حملو األمية 

وجمالس حمو األمية يف كل من اإلدارات املذكورة آنفاً.

3 - د( معايري االختيار:
اآلتية:  العناصر  طريق  السياسة عن  توصيات  وقياس جناح  بتقييم  سنقوم  القسم،  هذا  يف 

)الفعالية، والكفاءة، والعدالة، والفاعلية، وقابلية التطوير من أجل التحسني.
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أ. فعالية السياسة:
حُتدَّد الفعالية الشاملة لتنفيذ السياسة عن طريق فهم االلتزام األساس بكيفية تنفيذ السياسة، 
إذ تنبثق املمارسات الناجحة من التخطيط الفعال، ويوفر تنفيذها أداًء أفضل عند تقدمي املالحظات 
إىل صانعي السياسات والقرارات. حيدد اختيار احلوافز الدقيقة مع مراعاة الظروف الفيزايئية احليوية 

واالجتماعية احمللية جناح تنفيذ السياسة.
ستعمل هذه التوصية السياسية على تفعيل املتطلبات املالية وإعداد املواد واألدوات التعليمية 
ا سرتفع مشاريع حمو األمية من الربامج الوزارية  والتنظيمية الحتياجات حمو األمية يف العراق، بل إهنَّ

إىل الربامج الرائسية.
ب. كفاءة السياسة:

الكفاءة السياسية هي جمموعة من املهارات واملعرفة حول عملية صنع السياسات بداًل من 
متكني الشخص من التصرف بفعالية يف وضع صنع السياسات، إذ يعمل الرتبويون ومسؤولو حمو 
األمية ذوو الكفاءة السياسية على حتسني حمو األمية بصورة خاصة، والتعليم بصورة عامة عن طريق 
التعليم وحمو  برامج  الوصول إىل  العامة بطريقة حتسن  السياسة  الذي يشكل  التأثري  ممارسة بعض 

األمية وجودهتا.
ج. العدالة:

ستتجلَّى عدالة هذه السياسة يف التمكني االجتماعي واالقتصادي الذي ستوفره لكل من 
يني الشباب والكبار، ويتلقى كل شخص أمِّي الرعاية واالهتمام الذي يستحقه إىل أن يكمل  األمِّ
برانمج حمو األمية، وهتدف هذه السياسة إىل سد فجوة عدم املساواة بني األميني واملتعلمني يف 
اجملتمع، من أجل توفري فرص اقتصادية واجتماعية وسياسية متساوية هلم يف احلياة، وستكون هنالك 
السبب ستُنشئ مناهج  الشباب والكبار، وهلذا  برامج حمو األمية بني  التخفيف من  حتدايت يف 

خمتلفة وفقاً لذلك.
د. الفاعلية.

تُقيُِّم فاعلية هذه السياسة عن طريق السياسات واألطر اإلدارية والقانونية املوجودة ابلفعل، 
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وتُعدُّ الكياانت مثل اهليئة العليا حملو األمية واللجان اإلقليمية حملو األمية مؤسسات مفيدة إلدارة هذه 
احلملة، والعراق بوصفه دولة عنده ما يكفي من املوارد واخلربة يف محالت حمو األمية على املستويني 
الوطين واحمللي، ويُعدُّ القانون الربملاين لعام 2011 يف حد نفسه دعماً دستورايً لشرعية وجناح هذه 

السياسة، مع األخذ يف االعتبار نظام الديقراطية الربملانية يف البالد.
ه. قابلية التوسع من أجل التحسني:

الطويل،  املدى  لتحسينها على  اقرتاحات  السياسة  والتقييم هلذه  املراقبة  لنا جانب  سيوفر 
وبرامج حمو األمية مدهتا 7 أشهر وقد يستغرق األمر سنوات ملعاجلة األمية.

يوفر قانون حمو األمية خمططاً دقيقاً لكيفية قيام كل وحدة إدارية برتتيب هنج حمو األمية، 
فهو يوفر معلومات حمدودة عن فرص التمويل من امليزانية السنوية وتوفري مواد التدريس والدراسة 

وتدريب املعلمني واإلداريني.
كيف ميكننا حتسني هذا القانون املوجود ابلفعل؟

جيب أن تكون اهليئة العليا حملو األمية حتت إشراف رئيس الوزراء نفسه، وجيب أن تكون 
جزءاً من جملس الوزراء، وإنَّ تنوع املستشارين من خمتلف الوزارات واإلدارات يعكس ابلفعل ضرورة 
التقارب بني اهليئة وجملس الوزراء، وإنَّ ارتفاع معدالت األمية يف العراق وانعكاساهتا على اجملتمع 

واالقتصاد يكفي لتحويل ذلك إىل شأن وطين ُمِلح4.
جيب التعامل مع قانون حمو األمية بعدِّه دعوة لبدء محلة مجاهريية، إذ قد يؤدي دفعه ليصبح 
إبطاء  إىل  أهدافه  لتحقيق  لسنوات  توقعات الحتياجه  به ووضع  اخلاصة  جلانه  له  آخَر  مشروعاً 
العملية، وجيب أن تكون اخلطة اإلسرتاتيجية الوطنية مبثابة تنفيذ إلزامي حلملة حمو األمية اليت جيب 
مراقبتها واإلشراف عليها مباشرة من قبل جملس الوزراء عن طريق املشورة الصادرة عن اهليئة العليا 

املنضمة حديثاً.
جيب أن أيخذ القانون يف االعتبار زايدة متويله؛ ألنَّ تدريب اخلرجيني العاطلني عن العمل 
ليصبحوا معلمني وإداريني حملو األمية، وتزويدهم ابملواد واملعدات التعليمية هو عامل حاسم لنجاح 

4. قناة افاق الفضائية. 2019. “شاهد .. ما هي احللول إلجناح اهليئة العليا حملو االمية يف العراق وجعلها مثل الدول اجملاورة.
https://www.youtube.com/watch?v=1T8ON9GEYIg
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هذا املشروع - والنقص الواضح يف التمويل خالل محلة حمو األمية يف مجيع أحناء العامل، ومراكز حمو 
األمية يف الدولة أو تلك اليت مل ُتنَب بعد على الرغم من تلقي التمويل يعكس سوء إدارة التمويل أو 

نقص التمويل أو كالمها.

اخلامتة
واجهت أزمة األمية أوجه قصور سياسية وإدارية؛ بسبب تفشي الفساد وعدم كفاية االهتمام 
احلكومي واألزمات االقتصادية اليت أثَّرت أيضاً على البطالة والكهرابء والبنية التحتية وشحة املياه 
وانعدام األمن والعديد من املشاكل األخرى، وتعزيز حمو األمية يف بلد ما أمر ابلغ األمهية لتنمية 
الفرد، ويؤدي متكني األفراد إىل إنشاء جمتمع مؤهل يلعب دوراً يف تنميته االجتماعية واالقتصادية 

والسياسية.
هتدف ورقة السياسة هذه إىل معاجلة مشكلة األمية يف العراق عن طريق عناصر خمتلفة، فهي 
تبدأ ابلتخطيط حلملة حمو األمية والتأكد من عدد األميني واملواد التعليمية املطلوبة، إذ جيب أن 
تتضمن اخلطة املتطلبات الدائمة حملو األمية والتعليم على املدى الطويل، مثل بناء مدارس جديدة 
يف املناطق الريفية، وتركز ورقة السياسة هذه أيضاً على متكني اخلرجيني العاطلني عن العمل بصفة 
معلمني وإداريني حكوميني جزءاً من محلة على مستوى الدولة، إذ ستمكنهم من بناء اخلربة ودجمهم 
يف قطاع التعليم واجملاالت األخرى املتوافقة مع محلة حمو األمية، ومن احملتمل أن مُتوَّل عن طريِق 
ختصيص ميزانية حكومية، ومجع األموال من أصحاب املصلحة الرتبويني اخلارجيني، فضاًل عن دعم 

الصناعات املهتمة اليت حتتاج إىل عمال متعلمني )ممَّا سيزيد أيضاً من قابلية التوظيف(.
وأخريًا، فإنَّ دمج اهليئة العليا حملو األمية يف جملس الوزراء سيؤكد ويغين قطاع التعليم بوصفِه 

ركيزة يف تنمية العراق بعد العام 2003 على املدى الطويل.


