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تجارب دولية في محو األمية :دروس مستفادة
أحمد خضير حسين *

جنحت كثري من الدول يف مكافحة األمية عن طريق احلمالت والربامج والنشاطات اليت
قامت هبا خالل السنوات املاضية ،ممَّا ساهم يف احل ِّد من املشكالت االجتماعية املتعلِّقة ابلصحة
التسرب الدراسي والبطالة ،فضالً عن ارتفاع مستوى املهارات ،واكتساب الثقة واالحرتام املتبادل،
و ُّ
تغي االجتاهات حنو التعلُّم عموماً.
فضالً عن ُّ
تستعرض هذه الورقة جتارب دول جنحت يف حمو أمية مثل( :الوالايت املتحدة ،والنيبال،
واململكة املتحدة ،والصني ،وتونس) فضالً عن بيان عوامل جناحها ،والطرائق اليت اتبعتها يف حمو
األمية.
أوالً :جتربة حمو األمية يف اململكة املتحدة (حمو األمية تطور املهارات وتنمي القدرات)

انطلقت اململكة املتحدة على خالف ٍ
عديد من البلدان من منظور التعليم املدرسي ،طُِّورت
تطوراً خاصاً من منظور تعليم الكبار ،وهلذا تستهدف هذه الربامج يف املقام األول
حمو األمية األسرية ُّ
توجه عدي ٌد من املشاريع األخرى للوالدين بطريقة غري املباشرة
املتعلمني الكبار يف بريطانيا ،يف حني َّ
أساساً كمعلمني ألطفاهلم ،ويف التسعينيات تلقت وكالة املهارات األَساس ()BSAالتمويل لثالثة
برامج إيضاحية حول حمو األمية األسرية ،نـُِّف َذت يف ويلز وإنكلرتا عام َّ ،1993
وتشكل أمنوذج
الوكالة من ثالثة فروع هي:
1 .دورات للوالدين هبدف حمو أُمية الوالدين ،وإرشادهم إىل كيفية مساعدة أطفاهلم.
2 .دورات لألطفال يكتسبون عن طريقها مهارات عالية اجلودة يف القراءة والكتابة واحملادثة يف
السنوات األوىل من حياهتم.
املخصصة هلم.
3 .دورات مشرتكة طبَّق فيها اآلابء ما تعلموه يف احلصص
َّ

وبعد ذلك قـيِمت هذه الدورات فحق ِ
َّقت الدورات التكوينية جناحاً مهماً ،ومن انحية أخرى
ُّ ْ
ِ
َّ
أظهرت نتائج األحباث أن الربامج مل تُسهم يف تطوير مهارات القراءة والكتابة عند الوالدين بقدر
* مدير قسم الدراسات االجتماعية يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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ما أسهمت يف تنمية قدراهتم على مساعدة أطفاهلم إسهاماً ملحوظاًَّ ،
وإنا جنحت إىل ح ٍّد ما يف
تطوير مهارات القراءة والكتابة واللغة عند األطفال(.)1
التسول)
اثنياً :جتربة حمو األمية يف إندونيسيا (حمو األمية َت ُّد من فرص ُّ
عُ َّد التعليم يف دولة َّ
سكاهنا  220مليوانً وسيلةً للتنمية البشرية والقومية ،فالنظام مسؤول
عن خدمة  95مليوانً ترتاوح أعمارهم بني امليالد  22عاماً ،ولكن األعداد اليت استطاعت اإلفادة
من هذه اخلدمة عام 2000م ،وترتاوح أعمار معظمهم بني امليالد  6سنوات و19-22عاماًَّ ،أما
الفئة اليت تعكس سياسة الدولة اليت جعلت التعليم االبتدائي أولوية فهي الفئة بني  7-12عاماً،
إذ َّ
موجه هلذه الفئة.
إن أكثر من نصف اخلدمة َّ
لت «منظمة شروق الشمس اإلندونيسة لألطفال» تلبية احلاجات التعليمية ألطفال
وحاو ْ
التسول يف الشوارع للمساعدة
الشوارع ،وحتاول هذه املنظمة منع األطفال من ترك املدرسة من أجل ُّ
يف إعالة أسرهم الذين يعيشون حتت خط الفقر عن طريق تقدمي املنح هلم من الروضة وحىت املرحلة
الثانوية ،إذ قدَّم الربانمج منذ إنشائه عام 1999م منحاً لـ(  900طفالً) ،ويقيم الربانمج عالقات
وثيقة مع أسر األطفال واملعلمني واملدارس ملتابعة تقدم التالميذ يف املدرسة.
سعت منظمة ( )NFEإىل حتقيق أهداف عديدة يف إندونيسيا تتعلَّق جبميع الفئات
العمرية ،إذ تق ِّدم خدمات يف التنمية البشرية للفئات العمرية الصغرية والكبرية أو التعليم املستمر،
وتق ِّدم ثالثة برامج هي( :حمو األمية ،وتعليم أساسي لتسع سنوات ،والتعليم املستمر ،وتستهدف
برامج حمو األمية الفئة العمرية بني  10-44عاماً وتستعمل مداخيل عديدة يطلق عليها األمية
الوظيفية ،ولدعم برامج التعليم األساسي ذو التسع سنوات تستعمل احلقائب التعليمية «أ» و»ب»؛
الستهداف الفئات اليت يصعب الوصول إليها بني 7-15عاماً ،وتستعمل برامج التعليم املستمر
عدداً من املداخل لتشكيل جمموعة احلرفيني واملهنيني.
لبلورة الربانمج تق ِّدم ( )NFEخدمات تربوية عن طريق  22.5ألف دورة تدريبية مهنية
وحنو  1500مركز تعلُّم يف اجملتمعات احمللية ،وألف جمموعة من احلقائب التعليمية أ.ب,ج ،يقوم
 -1منظمة االمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ،استعراض التجارب الدولية وأفضل املمارسات يف جمال حمو االمية االسرية ،معهد
اليونسكو للتعليم مدى احلياة ،2011 ،ص.13
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بتقدميها  3246مشرفاً تربوايً يف اجملتمعات احمللية و 2772موظفاً ميدانياً ،ويدعم الربانمج مخسة
مراكز إقليمية و 21مركزاً يف املقاطعات و 256مركزاً يف املناطق لتنمية لتطوير التعليم يف اجملتمعات
احمللية.
قدَّمت برامج حمو األمية الوظيفية خدمات حمو األمية للراشدين إذ يتعلَّم مبادئ القراءة
والكتابة واحلساب ،ويتناسب احملتوى مع حاجات حياهتم اليومية ،فمثالً يتعلَّم الراشدون من
صيادي السمك احلساب بعد مثن األمساك اليت يصطادوهنا يف اليوم ،ويتعلمون قراءة احلروف
الرومانية عن طريق قراءة أمساء سفن الصيد ،وكتابة أمساء بعض أنواع السمك ،وهبذا يشعر املتعلمون
اجلدد ابالستعماالت العملية لألرقام واحلروف اليت يتعلموهنا ،وإذ َّ
إن نسب األمية بني النساء يف
إندونيسيا مرتفعة يف األرايف ،لذا تشمل اخلطة عدداً من احملاوالت اجلادة ،ترّكِز على ُمدَّة ارتباط
برامج حمو األمية ابحتياجات النساء القروايت(.)2
اثلثاً :جتربة حمو األمية يف النيبال (حمو األمية يزيد من قدرة املرأة على التغيري)
ارتفعت نسب األمية يف النيبال ،إذ تبلغ  65%بني الذكور ،و 82%بني اإلانث ،وكما
ِ
استبعدت النساء من نظام التعليم الرمسيَّ ،إل َّ
أن منافع التعليم
هو احلال عند كث ٍري من الدول،
كثرية جداً ،إذ تصبح النساء املتعلمات أكثر انفتاحاً على املمارسات اجلديدة والتغيري ،ويكون
عندهن إحساس أكرب ابلثقة ابلنفس ،ويشارْك َن يف اختاذ القرارات اجلماعية -ويسامهْ َن يف تنمية
َّ
الفرد واجملتمع ،ويعكس برانمج حمو األمية اقتناع منظمة (َّ )pact
أبن املنظمات الشعبية إبمكاهنا
أن تلعب دوراً رئيساً يف خلق ظروف اجتماعية واقتصادية أفضل.
وتقيم منظمة ( )pactنظام شراكة مع أكثر من  1100منظمة غري حكومية ،وترأست
أكرب احلمالت حمو األمية يف النيبال وعلى مدار ثالث سنوات ،قامت بتدريب أكثر من 600
ِ
معظمهن
ميسراً على تعليم القراءة لـ  550000امرأة وفتاة يعيش
َّ
مدرابً وأكثر من ّ 19000
يتعلم َن فيه القراءة ،اكتسبت
يف املناطق الريفية النائية ،ويف الوقت الذي كانت النساء والفتيات ْ
املنظمات غري احلكومية مهارات أساسية يف تنفيذ املشروع مثل( :اإلشراف على املوظفني ،وإعداد
التقارير عن التمويل ،واشرتك املشرفني على املشروع التابعني للمنظمات غري احلكومية ،وميسرو
 -2رميا سعد اجلرف ،جتارب انجحة من دول العامل يف حمو األمية ،سلسلة دراسات مغاربية ،الدار البيضاء ،2005 ،ص.4
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الفصل) يف ورش عمل مدة كل منها تسعة أايم ،للتأكد من َّ
أن التعلُّم على مستوى القرية يعكس
أهداف حمو األمية اخلاصة ابملشاركة وزايدة مستوى الوعي وغرس الثقة.
استعملت طرائق تدريس غري رمسية يف التعليم تشمل أنشطة للمجموعات الصغرية والكبرية،
تدريس القرآن ،وألعاب وقراءة وكتابة ،ومناقشات مجاعية ،وكان هناك ثالث نقط متابعة للتأكد من
التعليم داخل الفصل ،والطرائق املتبعة فيه حت ِّقق األهداف ،يف البداية قام املستشار أو ِّ
املدرب من
ِ
امليسرين ،بعد ذلك وأثناء برانمج حمو األمية ،قام مشرفو املنظمات غري احلكومية
( )pactبتدريب ّ
بزايرات ميدانية نصف شهرية ،وقام مستشارو أو موظفو ( )pactمبراقبة الربانمج مرتني خالل
ِ
امليسرون واملشرفون تدريباً ليومني؛
الستة أشهر من دورة الدراسة ،وأخرياً ويف منتصف الربانمج ،تلقَّى ّ
لالطالع على املشكالت اليت واجهوها يف إدارة الفصول ،ولتقدمي تدريب إضايف.
كان السر وراء التأثري القوي لربانمج حمو األمية هو ربط النساء بربامج التنمية ،إذ قامت
انتهائهن من دورات
مناطقهن فور
املنظمات غري احلكومية بربط النساء بربامج التنمية قيد التنفيذ يف
َّ
َّ
معيشتهن ،فضالً عن تطوير منهج يف حمو األمية
حمو األمية ،وتلبية حلاجة اخلرجيات إىل رفع مستوى
َّ
املهنية يعتمد على التعليم الذايت للمسامهة يف مشاركة النساء يف أنشطة املؤسسات الصغرية.
ٍ
شبكات من املنظمات غري احلكومية اليت ميكن أن تدعم
ودعت منظمة ( )pactإىل إنشاء
ٍ
جهود حمو األمية يف املستقبل ،فضالً عن تشجيع عدد من جمموعات حمو األمية؛ إلنشاء منظمات
ادخار وائتمان ترّكِز على حتريك املدخرات داخل اجملموعة ،ووضع القواعد األساسية لألنشطة اليت
تظهر إىل الوجود ،وقد ِ
َّمت الوسائل اليت تستطيع النساء عن طريقها البدء يف العمل اجلماعي من
أجل التغيري االجتماعي يف مئات من اجملتمعات احمللية(.)3
رابعاً :جتربة حمو األمية يف تونس (حمو األمية يزيد من فرص التنمية)
اقتضت السياسة الرتبوية املعتمدة يف تونس على نشر التعليم ،وتعميمه على الشرائح
االجتماعية كافَّة من دون متييز بني اإلانث والذكور ،فرتاجعت نسبة األمية من ( )84.7%سنة
 1956اىل ( )37.2%يف سنة  ،1989فحرصت على إاتحة فرصة التعليم للجميع ،ومدى
احلياة وأتمني خطوط متساوية يف التعليم للمواطنني كافَّة ،فأدخلت إصالحات على املنظومة
 -3رميا سعد اجلرف ،جتارب انجحة من دول العامل يف حمو األمية ،مصدر سابق ،ص.22
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الرتبوية لتتماشى مع التوجهات االسرتاتيجية إلرساء دعائم جمتمع املعرفة ،وسد املنابع املغذية لألمية،
وابلتوازي مع اإلصالحات الرتبوية أُقَِّر ِ
ت اخلطة الوطنية حملو األمية سنة  1992ووقع تطويرها يف
سنة  2000إىل الربانمج الوطين لتعليم الكبار للتسريع يف نسق حمو األمية متيز أبهدافه الطموحة
وخصوصياته املتنوعة ،كما أحدث منظومة تعليمية تستجيب للحاجات التعليمية األساسية
للجمهور املستهدف ،إذ اعتمدت تونس على مقاربة تعليمية تقوم على ثالث مراحل أساس ،وهي
التحرر من األمية ومرحلة املتابعة(.)4
مرحلة ما قبل حمو األمية أو مرحلة الرتغيب يف التعليم ومرحلة ُّ
شجع الربانمج الوطين لتعليم الكبار على اخنراط مكوانت اجملتمع املدين يف نشاط تعليم
الكبار عرب منظومة احلوافز إبسناده منحاً للجمعيات املختصة يف تعليم الكبار اليت جتاوز عددها
( )150مجعية بينها مجعيات وطنية ومجهورية وحملية كما أبرم اتفاقيات شراكة مع املنظمات
واجلمعيات ذات الصبغة االجتماعية والرتبوية والتنموية اليت جتاوز عددها ( )29اتفاقية وعمل على
توصل الربانمج إىل حترير ( )371ألف دارس ودارسة
تنفيذ برامج عمل يف جمال تعليم الكبارَّ ،
من األمية خالل املدة املمتدة من ( )2000/2007وهم ( )34%دون  30سنة و ()70%
دون  50سنة و ( )87%من النساء والفتيات و( )1%من ذوي اإلعاقة حوايل ( )1900دارس
ودارسة و( )54%من الوسط الريفي ،وعلى الرغم من َّ
أن سكان الريف ال ميثلون سوى ()35%
من جمموع السكان َوفْق تعداد سنة .)5(2004

بعدها ارتكزت رؤية تونس على َّ
أن التنمية مبفهومها الشامل هتدف إىل خدمة اإلنسان،
والعمل على االرتقاء به من كل جوانب حياته املادية واملعنوية ،لذلك َّ
فإن حماربة األمية تُ ُّ
عد ركيزةً
أساسية يف حتقيق الرفاه االجتماعي ،ال سيَّما يف اجملتمعات اليت تعاين من الفقر والتخلُّف ،وقد
ِ
انطلقت الرؤاي االسرتاتيجية لدولة تونس أساساً من واقع توصيف الوضع احلايل للدولة فيما يتعلق
إبحصاءات األميني وتصنيفاهتم َوفْقاً ألبعاد (النوع االجتماعي ،وريف ،وحضر) ،وأتيت أهم النقط
الواردة يف اسرتاتيجية تونس متمثلة يف:
اهلدف األول :هو هدف كمي يستهدف حمو أمية ( )217ألف شخص من اجلنسني
يف الفئات العمرية من ( 10ـ  )59سنة خالل املرحلة األوىل من االسرتاتيجية املمتدة من سنة
(.)2022 / 2016
 -4اجلمهورية التونسية ،وزارة الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيني ابخلارج ،الربانمج الوطين لتعليم الكبار ،2008 ،ص8ـ.9
 -5املصدر نفسه ،ص .19
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اهلدف الثاين :تركيز اجلهود على املرأة؛ َّ
ألن االستثمار يف تعليم املرأة له انعكاسات مباشرة
على تنمية األسرة واجملتمع.
اهلدف الثالث :الرتكيز على املناطق الريفية والوالايت اليت تشكو من نسب عالية من األمية
ابلشريط الغريب للبالد التونسية واألحياء ذات الكثافة السكانية العالية لرتابط الفقر وضعف الدخل
ابألمية.
استهدفت رؤية تونس حتقيق األهداف االسرتاتيجية التالية على املدى البعيد وهي:
1.تكريس مبدأ التعلم مدى احلياة ،واعتماد املفهوم احلضاري لألمية عن طريق متكني املتعلم الكبري
من املعارف واملهارات األساس يف القراءة ،والكتابة ،واحلساب ،وجماالت الثقافة ،والتعليم
الفعالة يف التنمية.
احلريف ،ودعم املشروعات الصغرية؛ لدعم اندماج األمي مبحيطه ،واملشاركة َّ
2.تكريس مبدأ املشاركة بني الدولة والقطاع اخلاص يف التعبئة والتخطيط وربط منظومة حمو األمية
وتعليم الكبار بربامج التنمية.
3.تطوير الربامج التعليمية وفق مقاربة ادماجه ألبعاد األمية األجبدية واحلضارية والوظيفية مبراعاة
اختالف احتياجات الفئات واملناطق املختلفة.
4.دعم مشاركة مكوانت اجملتمع املدين يف التنفيذ واملتابعة والتقومي عن طريق إقرار إلزامية إدراج
برامج حمو األمية ،وتعليم الكبار ضمن برامج اجلمعيات التنموية.
5.املسامهة يف تكوين رأي عام مستنري بني املواطنني يؤمن خبطورة مشكلة األمية ويسعى للقضاء
عليها(.)6
خامساً :جتربة الوالايت املتحدة يف حمو األمية (مدارس الفرص تعليم الكبار يف األرايف)
بني عامي 1910-1935م كانت هناك محلة حملو األمية يف جنوب الوالايت املتحدة،
واعتمدت احلملة بصورة أساسية على املتطوعني الذين كانوا يعملون يف املدارس الليلية والصيفية
وطواحني القطن ،وكان يطلق عليها مدارس الفرص ،وكانت هناك جهود مشاهبة حملو األمية
الوظيفية بني الراشدين الذين يعيشون يف املناطق الريفية مثل محلة (أالابما) حملو األمية بني عامي
 -6اقبال السمالوطي ،امني عام شبكة العربية حملو االمية وتعليم الكبار ،ملخص الرؤى االسرتاتيجية للدول العربية يف إطار إطالق
العقد العرب حملو االمية ،)2014/2024( ،ص.2-3
8

جتارب دولية يف حمو األمية :دروس مستفادة

1915-1935م ،واجلهود احلديثة حملو األمية الوظيفية يف مقاطعات (جاكسون ،وكالي الريفية
يف والية تنيسي) ،ومن السمات املشرتكة بني احلملتني :محاس ،وتكريس َمن قدَّموا الدعم املادي
واستعمال املتطوعني للتدريس يف الربانمج.
ومن املنظمات اليت تقوم حبمالت حمو األمية يف الوالايت املتحدة فيالق حمو األمية مثل:
(فيلق بنسلفانيا) حملو األمية التابع ملكتب حمو األمية ،والتعليم األساسي للكتاب التابع لوزارة
الرتبية والتعليم بوالية بنسلفانيا حملو األمية شراكة مع مؤسسات التعليم العايل ،ويقوم بتقدمي التعليم
األساسي ،وحمو األمية للكبار هبدف اخنراط طالب اجلامعات يف اجلهود احمللية للتغلُّب على مشكلة
األمية ،خاصة و َّ
أن هناك  4ماليني راشداً يف بنسلفانيا حباجة إىل تطوير مهاراهتم األساس.
اهتمت الوالايت املتحدة مبحو أمية الراشدين يف املناطق الريفية عناية خاصة ،وتستعمل
عديداً من برامج تعليم الكبار يف األرايف وهذه الربامج على النحو اآليت:
برامج تعتمد على املتطوعني الذين يعملون مع الراشدين ،وختدم هذه الربامج الراشدين ممَّن يقلتعليمهم عن صف الرابع االبتدائي.
برامج تعتمد على الكفاايت وتعمل مع الراشدين الذي اكتسبوا مهارات القراءة األساس،وحيتاجون إىل مهارات دراسية متق ِّدمة لكي يكتسبوا مهارات وظيفية.
برامج موجهة لألفراد ،وتركز على تعليم املهارات القرائية اليت حيتاجها كل منهم مبعزل عن أيسياق.
برامج موجهة حنو اجلماعات احمللية تساعد الراشدين على حتديد احتياجاهتم التعليمية علىأساس من معايري جمتمعاهتم ،وتق ِّدم للدارسني تعليماً ليس له حمور دراسي.
برامج ما بعد حمو األمية وتقدُّم للمتعلمني اجلدد فرصة إلكمال تعليمهم ،وممارسة مهاراتجديدة ،وإحداث تغيريات إجيابية يف حياهتم ،وهتدف إىل اإلبقاء على املهارات القرائية اليت
اكتسبوها.
متيزت برامج حمو األمية الناجحة ابلرتكيز على احلاجات احمللية ،وإشباع توقعات عمالئها،
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والتعاون بني الوكاالت وعدم مزااي الربانمج بلغة واضحة ،وإشراك أفراد اجلماعات احمللية يف التنمية
والتطوير ،وإعداد تقومي برامج تعليم الكبار يف األرايف أساساً يف إجناح هذا الربامج(.)7
سادساً :جتربة حمو األمية األسرية يف أوغندا (حمو األمية ُّ
حيد من العنف األسري)
اهتمت برامج حمو األمية والتعليم األساسي للكبار ( )LABEألول مرة مبحو األمية
األسرية يف منتصف التسعينيات بوصفه بعداً جديداً خلطة العمل الرامية إىل حمو أُمية الكبار يف
املنطقة استجابةً لطلب اآلابء العاجزين عن مساعدة أبنائهم يف إكمال واجباهتم املدرسية ،وتلبية
لتلك احلاجة ،وللخطط التعليمية اجملتمعية اليت ابتدأهتا جلان إدارة املدارس احمللية واآلابء املعنيون
ومسؤولو السلطة احمللية واملكلفون ابلتعليم يف املنطقة أطلق مشروع ( )LABEالتجرييب لتعليم
األسرة األساس ( )FABEيف املدارس ،فإىل جانب تطوير مهارات القراءة والكتابة واحلاسوب
يهدف الربانمج إىل إثراء مهارات معلمي الكبار اخلاصة أبساليب تدريس الكبار والصغار وتعليمهم،
وتعزيز دعم الوالدين الحتياجات األطفال التعليمية ،وتزويدهم مبعلومات أساسية حول أساليب
خمصصة
التعليم املدرسي وتنمية التواصل بني اآلابء واألطفال واملعلمني ،ويتألف الربانمج من دورات َّ
للوالدين هتدف إىل تطوير مهاراهتم األساسية اخلاصة ابلقراءة والكتابة واحلساب ،فضالً عن دورات
مشرتكة بني الوالدين واألطفال ،وتقوم دورات حمو األمية للكبار أساساً على املناهج الدراسية،
ولكنَّها تنظَّم تنظيماً خمتلفاً للمتعلمني الكبار ،وتشمل الدورات التعليم املشرتك بني الوالدين وأطفاهلم
مثل( :اللعب ،وقراءة القصص ،وتنظيم الزايرات املنزلية؛ لتعزيز التعلم املنزيل) ويستعمل الربانمج
َّ
ني رئيست ِ
اللغة اإلنكليزية و»اللغوس» -اللغة احمللية -بوصفهما لغت ِ
وتتشكل هيئة
ني للتدريس،
التدريس من معلمي التعليم االبتدائي ،ومعلمني مساعدين يف جمال حمو أُمية الكبار ،و ِ
أظهرت
التقييمات َّ
وسجلوا معدالت مشاركة
حسنوا مهاراهتم األساسَّ ،
أن اآلابء املشاركني يف الربانمج قد َّ
عالية يف العملية التعليمية ألبنائهم مقارنة مع غريهم من اآلابء كما كان لـ( )FABEآاثر إجيابية
أخرى غري املقصودة يف بعض األحيان مثل تراجع نسب العنف املنزيل وتزايد االهتمام احلكومي
ابلتعليم األساسي للكبار(.)8
 -7رميا سعد اجلرف ،جتارب انجحة من دول العامل يف حمو االمية ،مصدر سابق ،ص.8
-8منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ،استعراض التجارب الدولية وأفضل املمارسات يف جمال األمية األسرية ،معهد
اليونسكو للتعليم مدى احلياة ،2011 ،ص 20 ،19
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سابعاً :جتربة حمو األمية يف الصني (حمو األمية يزيد إنتاج الفالح)

اهتمت محالت حمو األمية يف املناطق الريفية واملناطق النائية وقد ُو ِض َعت ضمن إطار
اإلصالح العام فقد اخنفضت نسبة األمية من ( )80%يف عام  1949إىل ( )20%يف عام
 ،1988مث اخنفضت إىل ( )30%بني الفالحني و( )8%بني العمال عام  ،)9( 1995ولكن
ما يزال هناك ( )230مليون أ ُِّمي من بينهم ( )72مليون أ ُِّمي ترتاوح أعمارهم بني ( 15ـ ) 40
ِ
سنة ،ومن العوامل السلبية اليت تعيق حمو األمية يف الصني هي َّ
األميني من
أن الغالبية العظمى من ّ
احملرومني الذين حيتاجون إىل التعليم يعيشون يف مناطق انئية لذلك قامت احلكومة الصينية بوضع
نظام متسلسل لتعليم الكبار ،ومن العوامل اليت ساعدت يف عملية حمو األمية يف الصني إدراك
الفالحني حقيقة َّ
وي ِّس ُن التعليم من ظروف املعيشة يف
أن اإلنتاج معتم ٌد على العلم والتكنولوجياُ ،
الريف ،وتعميم التعليم االبتدائي ،ووجود نظام متكامل للتعليم يف الريف ويف عام 2000م ،أعلنت
الصني جهودها يف تعميم التعليم اإللزامي ،وحمو األمية للكبار.
استعملت الصني أمناطاً خمتلفةً لتعليم الكبار منها( :تعليم الكبار يف وقت الفراغ مثل املدارس
التفرغ اجلزئي
التفرغ الكلي ،و ُّ
الليلية ،وجمموعات تعليم القراءة ،وتفريد التدريب ،ومزج التعليم بنظام ُّ
«أي :الدراسة وقت الفراغ») وتقوم الدولة بوضع األهداف العامة للتعليم ،وتقوم احلكومات
احمللية بوضع سياساهتا وطرائقها ،ومن القوى االجتماعية اليت تقوم مبحو األمية املدارس االبتدائية
واملنظمات النسوية وهناك عدد من املشاريع اليت دعمت حمو األمية مثل :مشروع ) ) Hope
الذي بدأ سنة  1989ملساعدة األطفال املتسربني من املدارس؛ بسبب الفقر خاصةً يف املناطق
النائية ،ويهدف املشروع إىل إرجاع األطفال إىل الدراسة إلكمال تعليمهم االبتدائي ،وتلقَّى سنة
 2002حنو ( )242مليون دوالر من التربعات من قبل املؤسسات احلكومية ،والشركات اخلاصة
يف الصني وخارجها ،واليت أسهمت يف إنشاء أكثر من  8000مدرسة ابتدائية يف أحناء الصني كافة
أفاد منها أكثر من مليوين طفل(.)10
 .9مثال عبد هللا العزاوي ،مصدر سابق ،ص 26
 -10دميا سعد اجلرف ،جتارب انجحة من دول العامل يف حمو االمية ،دراسات مغاربية ،مؤسسة امللك عبدالعزيز للدراسات
االسالمية والعلوم االنسانية ،الدار البيضاء ،ج ،2005 ،20ص .12،11،10
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اخلالصة
يعاين النظام التعليمي الرمسي حملو األمية يف العراق من مشكالت تتعلَّق بتطبيق قانون حمو
األمية مروراً ابجلهاز التنفيذي حملو األمية وعالقته مبديرايت التعليم لوزارة الرتبية ،وعليه وفق التجارب
ضت يف هذه الورقة (الوالايت املتحدة «أمريكا» ،وتونس ،والصني ،وأوغندا ،والنيبال
الدولية اليت عُ ِر َ
«اململكة املتحدة») ،استطاعت أن تكافح األمية ُّ
وحتد منها عن طريق وضع خطط وبرامج من
أجل مواجهتها.
لذلك ينبغي االستفادة من هذه التجارب وتوظيفها ملواجهة األمية يف العراق؛ ألنَّه ال ميكن
للعراق النهوض وحتقيق التنمية والسالم األمن إال عن طريق القضاء على اجلهل ،واألمية احمليطة
ابجملتمع فضالً عن اتباع خطط تنموية وإصدار املزيد من التشريعات ،والقيام بدورات تعليمية تثقيفية
بوصفه أداة وقائية ضد األمية ،فضالً عن األخذ بنظر االعتبار ما يلي(:)11
لكل ٍ
دارس 5
ضرورة مفاحتة وزارة املالية ،وإرجاع العمل بنظام املخصصات ،إذ َّ
خصص ِّ
اآلف دينار يف اليوم الدراسي الواحد ،و 150ألف للمحاضر.
 ضرورة التنسيق بني الفاعلني الدوليني مثل :منظمات اجملتمع املدين احمللية والدولية ،ووزارة
الرتبية؛ حلل املشكالت املتعلقة ابألبنية وتوفري املستلزمات.
حل اجلهاز التنفيذي حملو األمية يف العراق ،وإرجاعه بوصفه قسماً إىل مديرية التعليم العام
بوزارة الرتبية.
متابعة جملس النواب تطبيق قانون حمو األمية ،وتوفري املستلزمات واإلمكانيات الالزمة
بصورة سليمة.
إجراء مسح ميداين شامل لعموم العراق لتحديد إعداد املشمولني مبحو األمية.
تشريع قانون ين ِظّم الفقرة الدستورية املتعلقة إبلزامية التعليم ،ووضع عقوابت مناسبة وآليات
الزمة للرقابة على األسر واألشخاص الذين مينعون أبناءَهم من إكمال التعليم.
- 11أمحد خضري وآخرون ،واقع األمية يف العراق ،مركز البيان للدراسات والتخطيط ،العراق ،2021 ،ص.14
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