


 كاشف للمجلس الدولي لتعليم الكبارالتقرير ال
 للمؤتمر السابع لتعليم الكبار )

ٌ
 (2022ُموّجه

م الكبار وتعليمهم
ُّ
 ُيمِهلألن المستقبل ال  – تعل

ي 
 ندآيرلمن إعداد ومراجعة تيموث 

 بمساهمة المجلس التنفيذي للمجلس الدولي لتعليم الكبار
كاء  ن وشر مي 

ِّ
 الدولي لتعليم الكبارالمجلس بوأعضاء ُمنظ

2022بلغراد،   



 

 

 قائمة المحتويات

مة
ِّ
 2 ...................................................................................................................................... ُمقد

 5 ................................................................................................................ القيم والمبادئ األساسية

م الكبار وتعليمهماألساسية ل هيكلّيةالمكّونات ال
ُّ
 7 ................................................................................. تعل

ٌ 2022( إل مّراكش )2009من بليم )  9 ................................................................................ (: منظوٌر عالمي

 12 .................................................................................................................... تقارير كاشفة إقليمية

 1 .12 ......................................................................................................................أفريقيا 

 214 .......................................................................................................... . المنطقة العربّية 

 16 .............................................................................................. المحيط الهادي-منطقة آسيا 

 4 ي  18 ........................................................................................................... . منطقة الكاريب 

 520 ........................................................................................................................ أوروبا 

 622 ............................................................................................................ . أمريكا الالتينية 

 725 ........................................................................................................... . أمريكا الشمالية 

ي 
 27 ................................................................... 2022 -بيان المجلس الدولي لتعليم الكبار والمجتمع المدثن

 30 .......................................................................................................................... مراجع ومصادر

 



 

2 

 

ال تكشف األزمات )جائحة كوفيد وحالة الطوارئ المناخية عىل سبيل 

ي عالمنا فحسْب، بل المثال( 
ط الضوءالظلم فن

ٍّ
سل

ُ
أخرى  عوالم  عىل  ت

ي إمكانية ُممكنٍة و 
ر فن

ّ
فك

ُ
 وتجعلنا ن

ً
تجعل األشياء من حولنا أكث  وضوحا

الٍت ُمغايرة ولو لوهلة.  يت، وجود ُمستقب   (02/05/2022)بول ستانيسثر

 

مة
ِّ
 ُمقد

من المفيد، ونحن عىل أبواب انعقاد نسخة جديدة من المؤتمر الدولي لتعليم الكبار، التذكث  ببدايات المجلس الدولي 

ي طوكيو باليابان عام ICAE)لتعليم الكبار 
ض المؤتمر الدولي لتعليم الكبار المنعقد فن

َّ
عن المجلس الدولي  1972(. تمخ

. وحسب إجراءات اليونسكو الرسمية فإن اجتماعات 1973ر وتمت تسميته وتسجيله بصفة رسمية عام لتعليم الكبا

ن الوزارات بحضور  بعثاٍت يتم تعيينها من ِقبل الحكومات الوطنية المؤتمرات الدولية لتعليم الكبار كانت تنعقد بي 

ي بمسؤولية وجهود الكبار.  تعليملمناقشة مستقبل ما كان ُيعرف ب
لقر
ُ
الكبار عىل عاتق  تعليمبينما كانت اليونسكو ت

 
 
 أن مراجعة

ّ
  الحكومات، إال

 
  تاريخية

 
ي الكبار كانت وما تزال محضونة ا تعليمتكشف لنا أن  شيعة

عرع لمجتمع المدثن وتثر

 
ّ
من طيف عريض من المنظمات من بينها الكنائس والجامعات والنقابات واألحزاب السياسية والحركات ى وتتغذ

ي والمجموعات المحلية والحركات 
االجتماعية والمجموعات والجمعيات المهنية، إلخ. وكانت منظمات المجتمع المدثن

 االج
ّ
عد
ُ
ي الواجهة وت

دٍ تماعية وال تزال فن   أهم ُمزوِّ
ُّ
.  تعليمهموم الكبار لتعل دين )الحكومة بينما يُ المجتمعي ي الُمزوِّ

ساهم بافر

ي والمنظمات 
ي بناء القدرات الفردية من أجل مستقبل أفضل، فإن منظمات المجتمع المدثن

والقطاع الخاص( فن

ي قطاع 
م الكبار وتعليمهمالمجتمعية والحركات االجتماعية العاملة فن

ُّ
ال تسمح لنا ببناء مستقبلنا الفردي فحسب، بل  تعل

الٍت بديلة.  ي تحقيق مستقب 
م والمساهمة فن

ُّ
ل والتعل ننا من التخيُّ

ّ
مك
ُ
 ت

ي بالمبادرات الرسمية وبوْجِه اإلجمال فإن اإلحصائيات الحكومية الخاصة بتعليم الكبار ترتبط 
ذات الطابع المؤسساثر

ي 
بويةالبر عطي لتلك النشاطات الثر

ُ
ي  ال ت

ة من ِقبل منظمات المجتمع المدثن ي مجال الُمقام 
، عىل سبيل المثال ال الحرص، فن

، تعليمال ن ي والمجتمعي ومهارات المواطني  الية والشعب  ي بُ  الليث 
. عدها الحقيقر

ً
تم التفكث   فقد وعليه أو تتغاضن عنها تماما

ي المجلس الدولي ل
ي  الكبار كمقابل وتكملة لليونسكو  تعليمفن

بحيث أخذ عىل عاتقه مهّمة تمثيل صوت المجتمع المدثن

 . ن ي التمويل والدعم الحكومّيي 
  الذي طالما تم تجاهله أو االستخفاف بأهميته وإثبات حق هذه المبادرات فن

ل الجهود لجعل عمليات المؤتمر الدولي لتعليم الكبار أكث  ديمقراطية وشفافية وتشاركية، 
 
بذ
ُ
الجهوية التقارير فإن بينما ت

ة
َّ
أكث  نحو اإلخبار بشأن المبادرات تكشف عن ُميوٍل  بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي السابع لتعليم الكبار  الُمعد

ظٍم 
ُ
ي العديد من الحاالت إل غياب ن

. وُيعزى ذلك فن ي
ل المجتمع المدثن مة من ِقب 

َّ
الحكومية عىل حساب المبادرات الُمنظ

ث   لتجميع المعلومات والبيانات المرتبطة بالنشاطات وآلياٍت 
 
عت
ُ
ي ت
اء قرار غث  البر نظامية. وتستفحل هذه الوضعية جرَّ

ي عملية رفع التقارير تعويض 
مة فن

 
التقارير النموذجية الوطنية للمؤتمر الدولي لتعليم الكبار باالستمارات الُمستخد

ي خلق دينام(، مّما GRALEالعالمية بشأن تعليم الكبار )
لم يتم السماح ية مختلفة مرتبطة بتداول المعلومات. يكساهم فن

قة مسؤولة عن توفث  المعلومات الخاصة بالتقارير العالمية بشأن تعليم الكبار  ي بالولوج إل جهات ُمنسِّ
للمجتمع المدثن

ي تم تزويدها. 
ي الولوج للمعلومات البر

ر عىل المجتمع المدثن
ّ
للمؤتمر  االستشاريلمجلس ُيسمح للم  وبالمثل،وعليه تعذ

ن أن المنطق بر الدولي لتعليم الكبا دة. من هنا يتبي ّ
ّ
ة التقرير العالمي بشأن تعليم الكبار رغم طلباته المتعد

ّ
الولوج لمسود
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ي 
ي الظل والبر

 ما تقبع فن
ً
ي غالبا

بوية والتعليمية البر ي وراء إعداد تقرير كاشف هو إلقاء الضوء عىل تلك النشاطات الثر
عث ِّ فن

ُ
ت

م وعن المجهودات الجّبارة 
ُّ
ن الشباب والكبار والشيوخ بهدف تقوية معرفتهم الوقت ذاته عن فرحة التعل ي يبذلها ماليي 

البر

 بأنفسهم وبالعالم الذي يعيشون فيه. 
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ي خلق مفهوم ال
 فن
ً
 حاسما

 
ّي، عامال ، بتنوعه الث  ي

ام المجتمع المدثن ن ل الثر
َّ
للجميع كحركة عالمية وقّوة رئيسية  تعليمشك

ي ال
هم فن

ّ
ي كافة أنحاء العالم من أْجل ممارسة حق

ن الشباب والكبار فن  . تعليملدعم ماليي 

ن بالرغم من هذا اإلسهام    نالحظإال أننا  الثمي 
 
  نزعة

 
ي العديد من الدول  تراجعية
، بروز  –فن ي

تقليص فضاء المجتمع المدثن

ة تعمل عىل إضعا
ّ
خّصص الفضاء ف العملية الديُمقراطية، مما أسفر عن تقييد أنظمة ُمستبد صوت كافة  إلسماعالم 

شة منها. أضف إل ذلك أنه ل محدود  التعليمهناك فرٌص أقّل للحوار الُموّسع حول  الشعوب، وبالخصوص الُمهمَّ
ّ
وتدخ

ي سياسات الحكومة وعمليات التخطيط. 
ي فن
 للمجتمع المدثن

ي واألهمية القصوى للهدف الرابع من و
ي جدول األعمال اإلنماث 

ي فن
ي الوقت الذي نقرُّ بالدور الذي يلعبه المجتمع المدثن

فن

ي أفق عام  التعليم – الُمستدامةأهداف التنمية 
واعون من أجل نجاح جدول األعمال المذكور، فإننا  – 2030فن

ةِ  بالتحدياِت   يستحيل تعويضه:  القادمةِ  الكثث 
ً
 أساسيا

 
ي فاعال

ل فيها المجتمع المدثن
ِّ
ي سُيشك

 والبر

  ا قدرته عىل تصميم م  ي عىل االبتكار، وال ِسيَّ
تعليمية مبتكرة، ممارسات تربوية و وتطبيق إن قدرة المجتمع المدثن

ي ذ
ي يصعب الولوج إليها، بما فن

ائح المهمة البر ي مجال العمل مع بعض الشر
لك النساء والسكان وكذا عمق تجربته فن

ر أنه اإلعاقات، بحيث  و ن من الحرية وذو و ن عن العمل والمحرومو عاطلاألصلّيون وال
ِّ
المعارف لهم ال ُيوف

ي 
ن  تحويلهم إلتمكينهم وبالتالي والمهارات فحسب، بل يساهم فن ن مواطني  ن مُ و  فاعلي    نخرطي 

ً
ي و انتقاديا

 إعطاءفن

 صوت لمن ال صوت له ومؤازرة الفئات األكث  هشاشة؛

  ُّم والعمل عىل معالجة  سيضل
ُّ
م الكبار وتعليمهمضمن أولويات الجندرية  الالمساواةالتعل

ُّ
ي  تعل

والمجتمع المدثن

اك المرأة واألشخاص ذوي الهويات الجنسية المختلفة بشكل فّعال؛و   سيتطلب ذلك إشر

  ي بصفته
ي السياسة  ’الصديق األساسي ‘دور المجتمع المدثن

المساعدة و والفاعل االجتماعي الذي من شأنه التأثث  فن

امات؛ ورصد محاسبة الحكومات عىل  ن  االلثر

  ٍم
ُّ
 من مسؤولية تعل

ً
ا ا كبث  ل جزء   يتحمَّ

ً
يكا ي بصفته شر

ِّ المجتمع المدثن المنىح عن طريق مساعدة األشخاص   عمىلي

ي األزمات 
ي مواقف العمل والحياة الحقيقية وفن

ُهمُّ فن
 
ي مواضيع ت

م كجزء من الحركات االجتماعية فن
ُّ
 والتنظيم والتعل

 والبيئة، إلخ؛ جندر السكن والماء والصحة والعنف المرتبط بال

  
 
 تحويلية

 
يكمن دور  – ’العمل وفق الطريقة المعتادة‘مخالفة لمقاربة  تتطلب حالة الطوارئ الراهنة مقاربة

ي مجال 
ي العاملة فن

م الكبار وتعليمهممنظمات المجتمع المدثن
ُّ
ي تحدي األ  تعل

بة والبنية االجتماعية فن
ّ
نماط المتصل

 . ي تنال من الشخص والنماء االجتماعي
 وتركيبة السلطة والعالقات التقليدية البر

ة بشد القيم والمبادئ ايبدأ هذا التقرير  ن األخث  ي خضع لها عمل المجلس الدولي لتعليم الكبار طوال السنوات الخمسي 
لبر

ي تواجه المجلس  الموجودةهذه القيم والمبادئ  –
رّ برصف النظر عن التحديات البر .  عىل م  ن بعد ذلك يتطّرق السني 

ي يرى فيها المجلس الدولي لتعليم الكبار 
ن ي تعليماالستثمار لضمان تعلم و  أهميةلتلك المجاالت البر ان بالجودة تمث 

موال
 
. ُمالئ ن مي 

ّ
ي نظرة خاطفة ة بالنسبة للمتعل

لقر
ُ
ة منذ انعقاد عىل سن ية األخث  اإلنجازات والصعوبات الرئيسية خالل العشر

ق إل مالمح التحديات المطروحة وا 2009عام الكبار الدورة السادسة للمؤتمر الدولي لتعليم  لتوصيات قبل التطرُّ

  
ي كل منطقة من مناطق المجلس الدولي لتعليم الكبار. ب  ة من قِ ح  المقثر 

ي فن
تتوافق هذه المناطق مع ل المجتمع المدثن

ل اليونسكو.  ي تختلف عن التقسيم الجيوسياسي المستخدم من ِقب 
البنية التنظيمية للمجلس الدولي لتعليم الكبار البر

ي وأمريكا الالتينية وأوروبا وآسيا ومنقطة وعليه، لدينا تقارير من أفريقيا وال منطقة العربية وأمريكا الشمالية والكاريب 

ي العالمي المحيط الهادئ. ونختم التقرير 
م الكبار : 2022 –ببيان المجلس الدولي لتعليم الكبار والمجتمع المدن 

ُّ
تعل

مهل – وتعليمهم
ُ
ي التقارير الجهوية والتوصيات والذي ي، ألن المستقبل ال ي

كة الموجودة فن دِمج التحديات المشثر

م الكبار وتعليمهمالمرتبطة بتنمية 
ُّ
ي المستقبل. وقد تم تقديم ومناقشة واعتماد البيان خالل المنتدى ال تعل

دولي فن

ي مراكش بتاري    خ 
 مع الروح التشاركية والديمقراطية للمجلس. 2022يونيو  14المنعقد فن

ً
الدولي لتعليم الكبار  وتماشيا

ح ج ضمن توصيات مناقشة واعتماد ال نقثر در 
ُ
ي ست

.  مراكشعمل إطار الخاصة البر ي المنتدى الدولي
ن فن ل المشاركي   من ِقب 
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 القيم والمبادئ األساسية

ويد بعض الوثائق ل ن ن تم تكليف المجلس الدولي لتعليم الكبار بثر تي  ن األخث  لتقرير العالمي الخامس بشأن خالل السنتي 

 قد . و التعليملمستقبل تعليم الكبار وللجنة الدولية 
 
ك من اللجنة التنفيذية وعدد من أ نجزت الوثائق بمجهود ُمشثر 

ي يستند إليها فهم المجلس الدولي لتعليم الكبار لمفهوم تعليم 
ن اآلخرين. وتم استخراج القيم/المبادئ البر المساهمي 

ن  ن ومن الوثائق التاريخية للمجلس.  الكبار من هاتي   الوثيقتي 

 منفعة عامة ومسىعكحق أساسي من حقوق اإلنسان  التعليم  :  وجماعي

o  م الكبار وتعليمهميدافع
ُّ
ي  التعليمعن  تعل

كحق من حقوق اإلنسان ويرتكز عىل المبادئ العامة البر

اك والعدالة، التعاون، المشاركة  –تستند إليها حقوق اإلنسان  والتضامن، إل جانب المسؤولية اإلشر

ابط. وهو يخضع ل :   مبدأينالجماعية والثر ن  أساسيي 

  ي
سم بالجودة مدى الحياة. ي تعليمضمان الحق فن

ّ
 ت

  كمنفعة حكومية وعامة.   التعليمتوطيد 

o ي  تعليم
ز العمل المحىلي  تعليمالكبار حق أساسي يحمي حقوق الجميع ويساهم فن

ِّ
ي وديمقراطي ويحف

مدثن

 المالئم. 

o تعليمدعم ت  
ً
بية عىل  المواطن، وخصوصا  المواطنة العالمية الديمقراطية. الثر

o  ي مجال حقوق اإلنسان خالل
ي توعية الناس وتعليمهم فن

ن الذين يساهمون فن ي 
تحمي وتدافع عن الُمربِّ

 األزمات لضمان الحفاظ عىل القيم الديمقراطية. 

 م ُمتمحوٌر حول
ِّ
عل
َ
م الكبار وتعليمهم إال أن : ال ُيمكن لالُمت

ً
ي يساعد الكبار وكبار السن عىل تعل

رفع التحديات البر

ي محيطنا المحىلي والعالمي 
ات الديناميكية فن ي تفرضها التغث 

أو االقتصادي أو االجتماعي أو المجال السياسي سواء فن

ي 
ي ومعالجة وحل المشاكل البر

هذا التعليم جعل إال إذا نواجهها خالل مراحل حياتنا وعملنا المختلفة الثقافن

 اهتماماته. ِمْحور  حاجيات األشخاص التعليمية 

 ر ي ت –: إن المقاربات التشاركّية والشمولية الحقيقية تشاركي وشمولي وُمتحرِّ
المختلفة مجموعات شمل الالبر

ي  هموديانات هموأعراق هموأجناس همأعمار  برصف النظر عن)
بداء نقص  عدم إصابتهم/ إصابتهمو وانتمائهم الطبقر

ن ومقر عملهم وموقعهم  ههم الجنسي وفقرهم ووضعهم كمهاجرين أو الجئي  المناعة المكتسبة وإعاقتهم وتوجُّ

...( وتهدف إل  ي
 عىل الجغرافن

ّ
ُمسائلة األنماط والُببن االجتماعية السائدة وعالقات السلطة العالمية وتُحث

ل  عتث   ُموّجهة  –عية واألعمال الُمبتكرة من أجل عدالة أكث  توزيالتحوُّ
ُ
ي ت
 نحو المستقبل. هي وحدها البر

  م الكبار وتعليمهميعتنق : ديمقراطي
ً
ن األشخاص من تحدي  مبدأ تعل

ِّ
ي الوقت ذاته ُيمك

التعاطف والتضامن وفن

ّمن الكامنة وراء والمصالح المالية  هيكلّيةعالقات القوة والالمساواة ال
 
ث
ُ
ي خلق نظرة مجتمعية ت

المشاكل. ويساهم فن

اء  – ةواإليكولوجي ةاالجتماعي والسعادةالعدالة والتضامن  وال يتعلق األمر هنا بالسعادة كمرادف للرفاهية والث 

ك وإنما كمفهوم يرتكز عىل دعم النمو الشخصي وال
ُّ
عن النفس وعالقات الصداقة والحب وحس  رضا والتمل

 مجموعة. االنتماء إل ال

 ُس الي: مدى الحياة تشاركّية وعادلة ذات جودة عالية. ويدخل  مدى الحياة عىل فرص ونتائج تعليمية تعليمؤسَّ

ي العمل والحياة، بما فيه التعليم الرسمي وغث  الرسمي و 
ي ذلك تعليم الكبار بمختلف تجلياته اإلبداعية فن

غث  فن

م مدى الحياة ). النظامي 
ُّ
 ُيفشَّ عىل أنه  أال الهادف يجب فإن التعليم  (LLLومن وجهة نظر التعل

ُ
ي  يحدث

 فن
ً
حرصيا

ة من مسار الحياة.  ي بيوتنا ومجموعاتنا صالحية  رتكز وتالمدارس أو يقترص عىل تلك الفثر
التقرير وخلق التغيث  فن

 أن وبلداننا وكوكبنا عىل 
ً
م والعمل إل جانب أوالدنا وشبابنا، علما

ُّ
ة ما بعد سن الرشد هي قدرة الكبار عىل التعل  فثر
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ي حياة معظم الناس
ة فن  . بدون منازع أطول فثر

ً
 شخصيا

ً
 إنمائيا

ً
ي مسار الحياة وهدفا

 فن
 
 أساسية

 
م خاصية

ُّ
 التعل

ُّ
ُيعد

ي ذات الوقت
 فن
ً
 . وجماعيا
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م الكبار وتعليمهمالمكّونات الهيكلّية األساسية ل
ُّ
 تعل

ن للقيم  ُب التطبيق والتعبث  الناجحي 
ّ
م الكبار وتعليمهموالمبادئ األساسية ليتطل

ُّ
يٍة وماليٍة وفكريٍة  تعل استثمار موارد بشر

ي المكّونات الهيكلية األساسية ل
م الكبار وتعليمهمفن

ُّ
 : تعل

  :  التمهي  

o  ر التعلم و
ِّ
ي توف

م المجتمعي البر
ُّ
ن دور  التعليمتقوية الهياكل المؤسساتية )مثل مراكز التعل للكبار( وتحصي 

م الكبار؛ 
ُّ
ي قطاع تعل

ن فن  العاملي 

o  ن ،  التكوينقبل الخدمة وأثناء الخدمة و  التكوينتحسي  ي
، بناء القدرات التكوينالمستمر، التعليم اإلضافن

 وظروف عمل مُ 
 
  الكبار؛ِسي رِّ د

o ن الكبار ترتكز عىل نتائج البحث. ئ/ برامج وطرق توصيل مال  تطوير محتوى مي 
ّ
 مة للمتعل

  :البنية المادية والقانونية 

o م و  ال يمكننا تطبيق
ُّ
ان بالجودة عىل نطاق واسع إال بوجود لل تعليمتعل ن َّ للحكامة وُببن   آلياتكبار يتمث 

ي 
ي داعمة شبيهة بتلك البر

. توجد فن ي أو التعليم العالي
 بعض القطاعات الفرعية المدرسية، التكوين المهبن

o  
 
ن خاصة م الكبار وتعليمهم قواني 

ُّ
ي    ع والمالية للعمل بنجاعة  يتطلب تعل به تتعلق بالسياسة والتشر

م ولخلق ودعم 
ُّ
 تغّطي كل مرافق الحياة والعمل. هم تعليمالكبار و فرص تعل

  :المناهج والمواد 

o ايٍد، العمل اإلبداعي الالئق يبقر بما أن العمل ن م الكبار وتعليمهم، وبشكٍل مثر
ُّ
ا من الحياة فإن تعل  جزء 

م 
ُّ
وُمْرضيٍة من الناحية  وحافلةٍ  صحيةٍ  من أجل عيش حياةٍ سوف يهتم باحتياجاتنا الجماعية من التعل

 لد
ً
 جديدا

ً
ب روح العدالة اإليكولوجية فهما

ّ
كسكاٍن نقتسم كوكب ورنا  العاطفية والروحية والفكرية. تتطل

م كيفية العيش 
ُّ
ي استخدام موارده الطبيعية. إن تعل

ل مسؤوليتنا فن األرض مع أشكال أخرى للحياة وتحمُّ

 يطرح العديد من التحديات الجديدة.   الجماعي كأعضاء بمجموعاٍت محلّيٍة أو عالميةٍ 

o  م لمختلف بإمكان المقاربات المبدعة والمرنة والمجتمعية
ُّ
مة عىل المقاس تحديد حاجيات التعل الُمصمَّ

م لتلبية تلك الحاجيات. 
ُّ
فة، إل جانب أشكال ومحتويات ومناهج التعل

 
 المجموعات الُمستهد

o  ي مجال
بوية والتعليمية المبتكرة وتجربتها فن ي عىل تصميم وتنفيذ الممارسات الثر

إن قدرة المجتمع المدثن

شة من المجتمعالوصول إل القطاعات المُ  ن عن العمل  – همَّ ن والعاطلي  بما فيها النساء والسكان األصليي 

هم  ن من الحرية وغث  ن وساكنة البوادي والمحرومي  ي  –والمعاقي 
وتزويدهم بالمعارف والمهارات البر

ي تكوينهم ك
ن تساهم فن ن مواطني  ن و  فاعلي   لمن ال صوت له  منخرطي 

ً
عطي صوتا

ُ
 ت
ً
ي وتؤازر انتقاديا

من هم فن

 جة إل ذلك؛حا

o  بة و
ِّ
بنية إن تفاقم األزمة الراهنة يتطلب مقارباٍت تحويلّيٍة تتحدى األنماط والبنية االجتماعية المتصل

 . ي ترصن بالشخص وبالنماء االجتماعي
 السلطة والعالقات التقليدية البر

o  بديلة للعيش 
ً
 جديدة لتنظيم الجماعات وأنماطا

ً
تتطلب أشكال المواطنة الفاعلة الجديدة طرقا

م. 
ُّ
 مبتكرة للتعل

 
ن أن الحركات الشعبية المبتكرةالمستدام ومواقع وأشكاال عادة ما تكون أكث  مرونة  يتبي ّ

دة. هذه الرؤى و 
َّ
ي معالجة أعراض هذه المشاكل المعق

لهم ونجاعة من الحكومات فن
ُ
الحركات البديلة ت

م والفضاءات 
ُّ
م )المدن المتمّردة( وأقاليم التعل

ُّ
ٍم جديدٍة مثل مدن التعل

ُّ
ك لبيئات تعل االبتكار الُمشثر 

 
ُّ
 م الكبار وتعليمهم. العامة كمواقع جديدة لتعل
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 المالية وموارد أخرى 

o  م مدى الحياة
ُّ
ي سلسلة التعل

ي تحطن بأقل قدر من الدعم فن
م الكبار وتعليمهم هو الحلقة البر

ُّ
إن تعل

ي 
 يحطن بقدر ضئيل من التمويل فن

ً
م الكبار وتعليمهم عموما

ُّ
بأكملها. وتؤكد األبحاث المتواترة أن تعل

ي قطاعات 
 . التعليمالعديد من الدول ويستفيد من تمويٍل أقّل مقارنة مع بافر

o  ا من الحل وأن إمكانية استخدام أنماط تمويٍل  جزء 
ّ
ي مجاالت  مختلفةٍ  بالرغم من أن تنوي    ع التمويل يعد

فن

 من مصادر التمويل 
ً
م الكبار وتعليمهم، إال أن التمويل الحكومي يبقر واحدا

ّ
فرعية مختلفة من تعل

 مع مفهوم الرئيسية
ً
 إذا بمثابة منفعة عامة،  التعليم، تماشيا

ً
ق األمر بالقرائّية و  وخصوصا

ّ
 التعليمتعل

م الكبار وتعليمهم بالنسبة 
ُّ
شة. األساسي للكبار وبتعل  للفئات المحرومة والُمهمَّ

 اتيجيات والتخطيط  السياسات واالستر

o  .م الكبار وتعليمهم
ُّ
ي تعل

 فن
ً
 أساسيا

ً
طا ن القطاعات شر كة بي 

 السياسات المشثر
ُّ
بالرغم من التعقيد  تعد

كالحاصل فإن   مشثر
ً
 سياسيا

ً
 الحكامة عىل المستويات الوطنية والجهوية والعالمية تتطلب إطارا

ً
ن  ا بي 

 ترتبط بالالقطاعات من شأنه 
ً
ر ضوابطا

ِّ
م الخاص بالشباب  التكوينوالتأهيل و  تعليمأن يوف

ُّ
والتعل

ي كل مستويات الحكومة المذكورة. 
 والكبار فن

o اف ب ن إمكانات يجب االعثر ٍز رئيسيٍ   القطاعاتالتعاون بي 
ِّ
إلنعاش السياسات والعمل المرتبط  كُمحف

م مدى الحياة )
ُّ
ة نحو نماٍء وتطّوٍر شخصيٍ شامٍل LLLبالتعل ه  ق بالسياسات الموجَّ

ّ
 فيما يتعل

ً
(، خصوصا

ي كل مجاالت الحياة 
فيه، إلخ.  –فن  األشة، الجماعة، العمل، الثر
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ٌ 2022( إل مّراكش )2009) من بليم   (: منظوٌر عالمي

وس األنفلونزا ) ب فيها فث 
ي أعقاب أزمة مالية وجائحة تسبَّ

واآلن  (H1N1انعقد المؤتمر الدولي السادس لتعليم الكبار فن

وس كورونا المستجد وبأزمة مالية أخرى قبل انعقاد المؤتمر الدولي لتعليم الكبار  ِت الدائرة بجائحة فث 
َ
ل ي  اكتم 

 نسختهفن

ن  ن ن القطبيهذالسابعة. بي  ب عنها من يمكننا اإلشارة إل  ي 
ّ
ن مع ما ترت أرب  ع حركات عالمية ما فتئت تتقّوى عىل مّر السني 

 وعىل  التعليمآثار عىل 
ً
.  تعليمعموما

ً
ي دجنث   –بالرغم من االتفاقيات الدولية الكبار خصوصا

اتفاق باريس للمناخ فن

ي )ومؤتمر األمم  2015
ي نونث  COP26المتحدة للتغيث  المناخن

أهداف التنمية  –جداول األعمال العالمية و  2021( فن

ي دجنث   الُمستدامة
  2015فن

ْ
 ومبادرة توفث  التعليم للجميع الُمستدامةد األمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية وِعق

 بعد يوٍم. واألهداف اإلنمائية لأللفية، إال أن األزمة المناخية ال زالت تس
ً
وحسب آخر تقرير الهيئة الحكومية تفحل يوما

ر‘( فإن نصف ساكنة العالم IPCCالدولية المعنية بالمناخ )
ُّ
، بحيث يوجد خطر اختفاء مجموعات بأكملها ’شديدة التأث

ض مجموعات أخرىو  يتالنقراض. ا لخطر  تعرُّ ي الوقت ذاته، كتب بول ستانيسثر
"إن حالة الطوارئ المناخية"  وفن

ي و
ية من أجل التحّرك )هارفن ة" المتبقية للبشر تدّل عىل و ( هي عالمات ال يحّق لنا تجاهلها بعد اآلن 2022"الفرصة األخث 

 . ي لكن ولكل هذه األسباب فإن أمل إيجاد حٍل جذرٍي أفضل ال أننا نعيش احتضار عرص تقدم الغرب الصناعي والتكنولوخ 

 يعدو عن كو 
َّ
ء يهدد المستقبل نه قش ي

ي مهّب الري    ح." ليس هناك من سر
 إنذار بال رحمة كتغث  المناخ. وُيعتث   ات متناثرة فن

ث المحروقات األحفورّية  ي الثامن عشر من ماي شديد القسوة عىل نفس النحو: "علينا إنهاء تلوُّ
يش فن أنطونيو غوتث 

ة
 
د
ّ
ي لحالة قبل إحراق بيتنا الوحيد." من المستحيل  والتشي    ع باالنتقال إل الطاقة المتجد تجاهل البعد البيداغوخ 

ي تستلزم 
ن الطوارئ البر ر بها بخصوص العالقة بي 

ّ
ي نفك

 والتنمية والعمل ومستقبل اإلنسانية.  التعليممراجعة الطريقة البر

 بحالة الطوارئ المناخ
ً
 وثيقا

ً
مقرونة بارتفاع متوسط العمر غرافية هناك الحركة الديمو  يةمن العوامل المرتبطة ارتباطا

ي ذلك 
 عىل الخدمات الحكومية، بما فن

 
 جديدة

ً
ي تفرض ضغوطا

ع وعوامل الشيخوخة الصحية البر
َّ
ق ومسألة  التعليمالمتو 

ن    العالقات بي 
ِّ
ول
ُ
ي ت
امات البر ن راٍت جديدة. األجيال وااللثر

ُّ
 د احتياجات وتوت

ّ جديد للوقد . مخيفةٍ  بشعةٍ رت الثورة الرقمّية تطوّ  قة بفهم تشاركي
ّ
 النقاشات المتعل

ْ
بصفته حّق أساسي  تعليمأشارت

ي 
ي المساهمة فن

ي الولوج إل الرقمنة كُبعٍد جديٍد لهذا الحق بحكم أهميته فن
ورة تببنِّ  التعليممن حقوق اإلنسان إل ضن

ة. 
 
ن
 
ي الوقت ذاته يمكن النظر إل الرقمنة عىل أنها تنطوي عىل ولممارسة المواط

إمكانية ثنائية التفرُّع: يمكنها أن تؤدي وفن

ح أثناء جائحة كورونا، بينما تتوفر عىل إمكانية فتح 
 
ض
َّ
م  جماعيةٍ فضاءات إل نوع فردي خاص من النشاط كما ات

ّ
للتعل

ا بأن مشاكلنا بيداغوجية أكث  منها تكنولوجية. إل إنذار أنطونيو  اإلشارةتجدر والتبادل.  و 
ُ
 نوف

شث  الحركة الرابعة 
ُ
 ت
ً
ا ، وأخث   بالتطور الرقمي والتكنولوجيات األخرى، بما فيها الذكاء االصطناعي

ً
 وثيقا

ً
ي ترتبط ارتباطا

البر

ي سوق العمل، مما سيؤدي إل إعادة 
 بعد يوٍم الحصول عىل مناصب فن

ً
ايد يوما ن يحة تثر ُر فيه عىل شر

ّ
إل مستقبل سيتعذ

ز "وقت الفراغ أو التسلية". بعد تعريف العمل وعالقته بما يسم 
ِّ
م الكبار وتعليمهم ُيرك

ُّ
عىل تهب    فيها مرور عقوٍد كان تعل

ة لسوق العمل توخي بأن  ن األشخاص للعمل أو صقل المهارات، فإن الطبيعة المتغث ِّ الكبار، والمنوط  تعليمالحاجة لُمكوِّ

ي والرامي إل التنمية الشخصية
.  عادة بمنظمات المجتمع المدثن

ً
 ملحوظا

ً
 والثقافية وجودة الحياة، ستعرف نُموا

ي العقد الذي يفصل المؤتمر 
ل عليها فن ن الدولي ينتوخي البيانات الُمحصَّ م الكبار لوالسابع السادس  ي 

ُّ
تعليم الكبار أن تعل

ي كافة تجلياته 
ي أو المجتمعي  التعليماألساسي و  التعليممنها القرائية و  –وتعليمهم فن أسباب لم تحرز أي تقدم.  –الشعب 

دة 
ّ
ي هذه الوضعية متعد

  –( 2018رأي بينافوت ) فن
ُّ
 األولوية الد
ْ
م الكبار وتعليمهم وانخفاض ن

ُّ
ي تعطيها الوزارات لتعل

يا البر

ن وغياب االستثمار الخاص  عي    المستمر وضعف آليات إبالغ البياناتدعم المتث 
 
ض
 
ي تحضث  بالرغم من المجهوِد المت

ِن فن مَّ

 . (GRALEتقارير عالمية بشأن تعليم الكبار )خمسة 
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ة المذكورة تم إعداد أربعة  ي عشر
وسيتم إصدار خامسها ( GRALEعالمية بشأن تعليم الكبار ) تقارير خالل السنوات اإلثبن

ي عام 
البيانات من خالل تقارير شدية وطنية كأساس تجميع وكان الهدف منه  2009خالل مؤتمر مراكش. األول صدر فن

ي التقرير العالمي لنقاشات هادفة خالل المؤتمر الدولي الخامس لتعليم الكبار. أما 
ي عام الثاثن

بشأن تعليم الكبار فصدر فن

ي عام بشأن تعليم الكباالثالث دولة وكان موضوعه القرائية. صدر التقرير العالمي  141، واستند إل بيانات من 2013
ر فن

م الكبار وتعليمهم )اليونسكو،  2016
ُّ
ة من اعتماد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو لتوصيٍة بشأن تعل ن ة وجث 

بعد فثر

دولة وكان الهدف منه رصد األعمدة الخمسة الهيكلية إلطار  139استند التقرير عىل استطالع شاركت فيه ب(. 2016

ن عىل موضوع  كث 
 الثر
ً
م الكبار عمل بليم وشمل أيضا

ُّ
عىل الصحة والرفاه؛ العمل وسوق العمل؛ والحياة وتعليمهم  أثر تعل

ي الرابع االجتماعية والمدنية والمجتمعية. أما التقرير العالمي 
 خمسبشأن تعليم الكبار فقد عمل عىل تقييم اإلنجازات فن

م 
ُّ
ي تعل

ن عىل مسألة المشاركة فن كث 
مجاالت رئيسية للسياسة والحكامة والتمويل والمشاركة والجودة، باإلضافة إل الثر

 للتقرير العالمي  157الكبار وتعليمهم، مع الدعوة إل تقوية المشاركة وتوسيعها. استجابت 
ً
بشأن الرابع دولة عضوا

 مقارنة مع الغياب التام ألدوات تمثل عالمية بشأن تعليم الكبار التقارير ال بالرغم من أنو تعليم الكبار. 
ً
 واضحا

ً
ما
ُّ
تقد

ة بعمليات المؤتمر الدولي لتعليم الكبار السابقة، إال أنها تكشف عن ضعف آليات اإلبالغ عن البيانات الرصد المرتبط

بوية غث  الرسمية أو 
 بالنشاطات الثر

ً
م الكبار وتعليمهم وخصوصا

ُّ
ي  الخاصة بتعل

تدعمها الشعبية أو المجتمعية البر

 . ي
 منظمات المجتمع المدثن

م الكبار، والذي تم اعتماده من ِقبل المؤتمر الدولي الخامس لتعليم الكبار، جدول 
ُّ
لقد وضع إعالن هامبورغ بشأن تعل

ي لأللفية ومبادرة  ، إال أن إطار عمل بليمأعمال للمستقبل
ي جدول األعمال اإلنماث 

ز األهداف الموجودة فن اختار أن ُيعزِّ

امات.  ن نٍة من التوصيات وااللثر د بمجموعٍة ُمعيَّ يَّ
 
م الكبار  للواقعويشث  تحليل توفث  التعليم للجميع وأن يتق

ُّ
العالمي لتعل

ن   رؤى والالوتعليمهم إل وجود استقطاٍب متناٍم بي 
ُّ
ي جنوب الكرة ممارسات لتعل

عة وفن
َّ
ي الدول الُمصن

م الكبار وتعليمهم فن

ي األرضية واالقتصادات النامية. 
م  مجموعة الدول فقن

ُّ
وتعليمهم حيث يتم  الكبار األول، ما يسود هو تفسث  آلي لتعل

ن عىل  كث 
ايدة( التكوين الثر ن ورة المثر ي وصقل المهارات )بحكم الرصن

أما االقتصادية. بهدف ضمان التنافسية والتأهيل المهبن

ي 
ي للكرة األرضية فن ن  نحو النشاطات تتوّجه ،واالقتصادات النامية دول النصف الجنوث  كث 

يٍ  تعليٍم  عىل الثر
 وتعليم تعويصن

ن مع  والكبار، للشباب بالنسبة الثانية الفرصة كث 
ي ترّوج لها عىل اكتساب القرائية.  الثر

م مدى الحياة البر
ُّ
إن رؤية التعل

بوي ولكنها تكاد تكون غائبة عىل أرض الواقع.  ي الخطاب الثر
ة فن  ما تكون حاضن

ً
 هامبورغ غالبا

ي سوون
ن
 6، خالل مراجعة نصف المدة بالمؤتمر الدولي السادس لتعليم الكبار + ف

ً
 محتشما

ً
، سّجل التقرير الختامي تقدما

ي عام 
يعات 2009بخصوص الوضعية العامة فن ي تشمل غياب سياسات وتشر

ية البر
ّ
، لكنه وضع قائمة للتحديات المتبق

م الكبار وتعليمهم وانعدام آليات أساسية للتنسيق
ُّ
.  تخص تعل ي

ل الحكومات بقر يو عىل المستوى الوطبن التمويل من ِقب 

اسة ي التنمية مسألة حسَّ
كاء فن م الكبار 1% من الدول سوى 42ال تنفق  بحيث – والشر

ُّ
بوية عىل تعل انياتها الثر ن % من مث 

ة.  – وتعليمهم
ّ
 لدى النساء والمجموعات الهش

ً
ي خلق يساهم غياب التمويل عالوة عىل مسألة المشاركة وخصوصا

فن

ن هذا القطاع  ن عىل اختالف  تكوين عن طريقصعوبات تحيط بتمهي  ٍّ وخالل الخدمة وتكويٍن ُمستِمٍر لدى العاملي  أولي

 مستوياتهم. 
ُ
ل نسبة النساء ثالثة أخماٍس  ،والقرائية ضمن قائمة التحديات الرئيسيةالجندرية وتبقر الفجوة

ّ
من  إذ تشك

 . ن  العدد اإلجمالي لألميي 

ز  م الكبار التحديات وال حاصلُيث 
ُّ
ة الراهنة األهمية القصوى لتعل ي الفثر

ي تواجه اإلنسانية فن
توجهات العالمية البر

ي هذا القطاع. 
ورة الملّحة للمزيد من االستثمارات فن بشأن  وتوخي معطيات تم تجميعها للتقرير العالمي وتعليمهم الرصن

ن الطلب المحتم  تعليم الكبار وألغراض أخرى بوجود عدم توافق تقليدي  ل وإقرار أهمية هذا الطلب. وال يمكن بي 

ي مواجهة الحركات األرب  ع 
ي ُعِرضت بصورة إجمالية أعالهالالمتعلقة بالتغث  المناخن

والثورة الرقمية  والديموغرافيا  بر

اعات والحروب والغزو، بنجاعة إال من طرف  ن ي قد نضيف لها الهجرة والثن
م الولوج إل بإمكانه كبار أشخاص  والعمل، والبر

ي مواقف وأشكال مختلفة طوال مسار حياتهم.  مختلف أشكال المعلومات
م والتعليم فن

ُّ
   والتعل
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ي الواقع جزء ال يتجزأ من جدول أعمال التنمية  إن أغلب هذه التحديات
ٌ الُمستدامةهي فن بأنه ال  واسعٌ  ، وبينما يوجد وعي

م الكبار وتعليمهم، إال  من األهدافيمكن تحقيق العديد 
ُّ
ل تعل

ّ
م ‘ أو  ‘الكبار تعليم‘أنه ال توجد أية إحالة عىل إال بتدخ

ُّ
تعل

ي ‘ الكبار وتعليمهم
ي إطار فن

 هذه الوضعية إل . أهداف التنمية المستدامةالهدف الرابع من أي هدف يدخل فن
ْ
ت
ّ
أد

م الكبار وتعليمهم اال الكبار وإل إعطاء  تعليمتهميش 
ُّ
ي أما نطباع بأن تعل

م مدى الحياة مفهوم ينتمي إل الماضن
ُّ
التعل

(LLL .فهو مسألة مستقبل ) 

م الكبار وتعليمهم من جدول أعمال التنمية 
ُّ
ّ لتعل ي   الُمستدامةإن هذا االختفاء النسب 

ً
بحكم أن إطار يصبح أكث  تعقيدا

 ه يبدو أن(، وعليه فإنEFAتوفث  التعليم للجميع )( وأهداف MDGاختار تعزيز األهداف اإلنمائية لأللفية ) عمل بليم

بالرغم من إقرار األهمية و (. SDG) الُمستدامةسيكون هو تعزيز أهداف التنمية  (MFAإطار عمل مراكش )منىح 

ي أهداف التنمية الُمستدامة 
م مدى الحياة كمفهوم شامل، إال أن حضوره فن

ُّ
اتيجية لمفهوم التعل يميل إل تعتيم االسثر

ي 
م الكبار وتعليمهم فن

ُّ
م لدى وتهميش الدور الحيوي الذي يلعبه تعل

ُّ
ن الكبار تلبية حاجيات التعل ي هذا السياق يتعي 

. وفن

م الكبار وتعليمهم إن نحن أردنا تحقيق اإلعالن ضاحة ل مراكش عىل إطار عم
ُّ
ي سيلعبه تعل

ي البر اتيىح  عن الدور االسثر

د عىل أهمية . 2030أهداف التنمية الُمستدامة قبل حلول عام 
ِّ
  نحن)‘ We are ALE‘حملة وهذا ُيشد

ً
م  جميعا

ُّ
مع تعل

ي أطلقها المجلس الدولي لتعليم الكبار وتعليمهم
 DVVالكبار بمساهمة الجمعية األلمانية لتعليم الكبار )( البر

International ها ضح للجميع أن ( ويعمل عىل نشر
ّ
م مدى الحياة )حبر يت

ُّ
ُيعث ّ عن روح العرص، إال أنه ال   (LLLالتعل

نة له.  ن عىل إطار عمل مراكشقيمة له من دون العناض المكوِّ ي هذا الصدد يتعي 
التأكيد عىل الدور المحوري الذي  وفن

م مدى الحياة عىل أرض الواقع. 
ُّ
ي تحقيق التعل

م الكبار وتعليمهم فن
ُّ
 يلعبه تعل

 جزء التعليمعتث  يعادة ما 
ً
ية.  ا ي تواجه البشر

ة الراهنة إال أنه من حل التحديات المتعددة البر ي الفثر
  التعليمأصبح فن

ً
جزءا

ه.  الُمراد من المشكل 
ُّ
(  ،فإنه ومع ذلكحل ايدة )توخي ن ن، هناك "أدلة مثر ن حسب تأكيدات بينافوت وهوبرز ولوكهارت وهث 

 من حلٍّ شامٍل" )
ً
م الكبار وتعليمهم يجب أن يكون جزءا

ُّ
ي األرض عىل المحك وأن تعل

. (7، ص. 2022بأن الحياة فن

م الكبار وتعليمهم وأدواره االطالعيمكنكم 
ُّ
اف باألهمية المتواصلة لتعل ر مستقبلنا  عىل اعثر ي تقرير إعادة تصوُّ

المتعددة فن

( 
ً
م الكبار وتعليمهم عىل أنه وسيلة لمساعدة Reimagining our Futures Together reportمعا

ُّ
( الذي ينظر لتعل

 األشخاص: 

ن يُ و  . م وعملهمحبر يجدون طريقهم لتخطي جملة من المشاكل والرفع من كفاءاته
ِّ
مك

 الكبار مستقبلهم. أضف إل ذلك أنه يساعد  المسؤولية تجاهالناس من تحمل المزيد من 

ة  انتقاد عىل فهم  القوة واتخاذ خطوات نحو تشكيل عالم عادل عالقات و النماذج المتغث 

ام. 
 
د   عىل وُمستد

ِّ
حد ي كل  التعليمالكبار و  تعليمالتوّجه نحو المستقبل أن يُ

بوجه عام فن

األوقات عىل أساس أنها متشابكة مع الحياة. إن الكبار مسؤولون عن العالم الذي يعيشون 

ي المستقبل. ال يمكن بأي حال من األحوال تمرير مسؤولية المستقبل 
فيه وعن العالم فن

ي أمّس الحاجة إل 
ن األجيال لألجيال القادمة ببساطة. نحن فن أخالقيات تضامن بي 

 (. 115، ص. 2021كو )اليونس

 
 
 ومسؤولية

ً
يا
ِّ
 وتحد

 
ي دعوة

ل للمجتمع المدثن
ِّ
ي  كل هذا ُيشك

 . معنهال يمكن التنىحِّ
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 تقارير كاشفة إقليمية

ي فرضتها جائحة كورونا عىل الديناميكية المعتادة للتحضث  للمؤتمر الدولي 
أدى الوضع العالمي الحالي المعقد والقيود البر

ي المؤتمرات اإلقليمية 
ي جرت العادة عىل تقديمها فن

 ا بتقارير أعدتهلتعليم الكبار إل استبدال التقارير الوطنية البر

م الغالبية العظم من منظمات الحكومات الوطنية للتقرير العالمي ا ر  م الكبار وتعليمهم وهو ما ح 
ُّ
عل
 
لخامس بشأن ت

ي بعضها، ساهمت 
نت. وفن ي من فرصة فرض كلمتها. إذ ُعقدت جميع المشاورات اإلقليمية عىل اإلنثر

المجتمع المدثن

امج ومحتوياتها.   ي اتخاذ القرارات المتعلقة بهيكلة الث 
ي بنشاط فن

كما أن نتائج هذه المشاورات منظمات المجتمع المدثن

ي تقارير من حوالي 
لت فن ن

صفحات، فكانت جودة وكمية المعلومات والبيانات والتحليالت بطبيعتها أقل  10اإلقليمية اخثرُ

 .
ً
ركز البياناتبكثث  مما كانت عليه سابقا

ُ
والمعلومات المقدمة بشكل عام عىل اإلجراءات الحكومية أكث  مما تركز عىل  وت

ي إجراءات 
م الكبار وتعليمهم. وهذا  -المجتمع المدثن

ُّ
عل
 
ي لت الي والشعب  الذي ُيمثل البعد التعليمي غث  الرسمي والليث 

ي 
م الكبار وتعليمهم إل مستوى النماذج اإلقليمية النمطية يؤدي إل تدثن

ُّ
عل
 
نِقيص مما يمكن وصفه بأنه مستوى  راٍق لت

 
الت

ي مستوى شفافية وحرية تداول المعلومات ا
ر اإلضافن . ولعله المث  م الكبار وتعليمهم عىل المستوى العالمي

ُّ
عل
 
لمتعلقة بت

ي إل  دفع بالمجتمعالذي 
م  هإصدار تقرير المدثن

ُّ
عل
 
ي مجال ت

 إلقاء الضوء عىل المستجدات فن
 
 ِبذاك

 
الكاشف الخاص محاوال

كر  2009 عامالكبار وتعليمهم منذ المؤتمر الدولي األخث  لتعليم الكبار الذي ُعقد 
ُ
ازيل. وكما ذ ي بيليم بوالية بارا بالث 

فن

، هذه النماذج اإلقليمية تتوافق مع الهيكل التنظيمي للمجلس الدولي لتعليم الكبار الذي يختلف عن التقسيم 
ً
آنفا

 الجيوسياسي الذي تعتمده اليونسكو. 

 أفريقيا .1

مليون ميل مرب  ع(، مما يجعلها  12كيلومثر مرب  ع )مليون   30دولة مختلفة بمساحة إجمالية تبلغ  59تتكون إفريقيا من 

ي العالم بعد آسيا. وهو ما يعادل حصة 
ي أكث  قارة فن

٪ من سطح األرض الصالح للسكن. يبلغ إجمالي عدد سكان 20ثاثن

ي العالم. كما 17.3مليار نسمة، وهو ما يمثل  1.34دولة  59هذه 
ي فن
٪ من سكان العالم ويعكس أشع معدل نمو سكاثن

  ٪.  2.8نسبة القارة من الناتج االقتصادي العالمي حوالي  تبلغ

ي المائة، فمن المهم أن نتذكر 
ن ثالثة وخمسة فن اوح بي 

ي الناتج المحىلي اإلجمالي يثر
 فن
ً
 سنويا

ً
 أن المنطقة شهدت نموا

ً
وِعلما

م التحرصن والهجرة من األريا
 
 وعىل األرجح قارة ريفية رغم تعاظ

ً
عتث  تقليديا

ُ
ى. كما أن تزايد أن إفريقيا ت ف إل المدن الكث 

ن البلدان بسبب الصعوبات االقتصادية وتغث  المناخ أدى بدوره إل استفحال ظاهرة ُرهاب األجانب.   الهجرة بي 

ي عام 
عىل سبيل المثال، كان متوسط  2017إن األهمية االقتصادية للدول األفريقية ضئيلة مقارنة بالقارات األخرى. فقن

ي 
ي جنوب آسيا بنسبة % الدخل الفردي فن

 لمؤشر التنمية 2000عام  12، بينما كان بنسبة %43إفريقيا أقل منه فن
ً
. وِوفقا

 
 
ك ر 

َّ
ا الد ي القارة األقل تصنيع 

ُح متوسط الدخل فن ْ
ث 
ن البلدان وداخلها. إذ يكاد ال ي  ة بي  ية، ال تزال هناك تفاوتات جمَّ البشر

  األسفل  
ً
ي ومع ذلك،   .عالميا

ي االقتصادات غث  الرسمية. وهذا علينا اال  ينبعن
اف بأن نسبة هائلة من السكان نشطة فن عثر

ي طورتها 
ات االقتصادية البر ، وبالتالي فإن المؤشر ي

ي العديد من المناطق الزراعية يتمتعون باالكتفاء الذاثر
ي أن السكان فن

يعبن

دة لجمع البيانات وقياس "التقدم" و "الرف ي الدول الصناعية الغربية والُمعتم 
اهية" قد ال تعكس الجوهر الحقيقر

ي 
ِسهم 30كما تشث  التقديرات إل أن .لالقتصاد األفريقر

ُ
تفون بإطعام أنف

ْ
ى ُمك ٪ من سكان إفريقيا جنوب الصحراء الكث 

ِسهم وأن 
ُ
 من احتياجاتهم الخاصة عن طريق الزراعة 50بأنف

ً
ا طون عىل األقل جزء  كبث 

 
٪ أخرى من هؤالء السكان سُيغ

ي وتربية ا
ات االقتصادية الغربية التقليدية. وهذا يعبن ي ال يمكن قياسها باعتماد المؤشر

ها من الطرق البر لماشية وغث 

ي البنية التحتية والتعليم والرعاية 
تب عنها من إمكانيات تمويلها فن يبية لهذه البلدان وما يثر بالمقابل أن اإليرادات الرصن

 .هزيلة إيراداتالصحية 
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ي الشي    ع، وعدم االستقرار السياسي الُمتواتر والفساد، واألزمات األمنية وبشكل عام، ال تزال 
أفريقيا تواجه النمو السكاثن

ي والجوع، والنظم الصحية الرِديئة، والمستويات الُمفرطة للعنف، والسيما ضد المرأة، 
ى، وانعدام األمن الغذاث  ث  

 
الك

 وبُموازاٍة لجائ
ً
وأحد أدثن مستويات التطعيم عىل مستوى العالم. لكن  19-حة كوفيدواآلثار السلبية لتغث  المناخ جميعا

ن ظهور ال ين إل حي  عىل  جائحةتجدر اإلشارة إل أن أفريقيا شهدت منذ أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشر

ي معدالت االلتحاق بالمدارس
 فن
 
ي معدل وفيات الرضع وزيادة

 فن
ً
 .األقل، انخفاضا

ن انخفضت نسبة  ي حي 
ي المنطقة واضح للعيان. فقن

م الكبار وتعليمهم فن
ُّ
عل
 
اكم هذه الظواهر عىل ت ي لثر إن التأثث  السلب 

 الكبار منذ المؤتمر الدولي السادس لتعليم الكبار عام 
ن ة هذا االنخفاض كانت بطيئة مقارنة 2009األمية بي  ، إال أن وثث 

)معهد اليونسكو  2016عام  86القرائية العالمية ارتفع إل % معدلصائيات إل أن بأجزاء أخرى من العالم. إذ تشث  اإلح

ن كان ال1، ص 2017لإلحصاء،  ي حي 
ى % معدل(، فن ي أفريقيا جنوب الصحراء الكث 

ي المائة فقط  65اإلجمالي للقرائية فن
فن

، فإن 7)نفس المرجع، ص  ا من أصل  153(. وبالتالي
 
ا من الشباب و  770مليون

 
ي سن الخامسة مليون

ن )فن الكبار األميي 

 ، يهم من النساء )البنك الدولي
 
ث
 
ل
ُ
ي أفريقيا، وث

ي العالم يعيشون فن
ة وما فوق( فن   (. 2022عشر

ي خوض ِغمار الثورة الصناعية الرابعة وما يصاحبها من التقنيات 
ي القارة اإلفريقية فن

عت العديد من البلدان فن لقد شر

ن بلدان القارة وبقية العالم.  الرقمية. لكن ضعف البنية التحتية للطاقة ُيفاقم الفجوة الرقمية القائمة داخل القارة وبي 

 .
ً
 ُملحا

ً
ي التكوين وتطوير قدرات تكنولوجيا المعلومات بات أمرا

 وعليه فإن تكثيف االستثمار فن

ي بوضوح 
ي القارة سلسلة التحدياتكل هذا ُيفسر

م الكبار وتعليمهم فن
ُّ
عل
 
واجه ت

ُ
ي ت
 :البر

م الكبار وتعليمهم أيُّ  .1
ُّ
عل
 
ي هذه العملية؟ ما نوع ت

م الكبار وتعليمهم فن
ُّ
عل
 
ُيناط بت أفريقيا نتطلع إليها وأيُّ دور س 

   الذي نحتاجه لنصل إل حيث نريد أن نذهب؟

ي عدم المساواة والفقر والبطالة.  .2
واجه المجتمعات تحديات ثالثية تتمثل فن

ُ
 ت

توظيف والبطالة والهجرة والتكيف مع السياقات االجتماعية ُيواجه الشباب تحديات ضخمة تتعلق بال .3

 والثقافية واللغوية واالقتصادية الجديدة. 

يخلق الفساد واإلرهاب وانعدام األمن واالستقرار السياسي خلفيات تجعل تطوير ممارسة التعليم التحويىلي مع  .4

 بالغ التعقيد.  الكبار الشباب و 
ً
 أمرا

 من االهتمام. تحتاج أنظمة الغذاء والصحة وا .5
ً
ي المجتمعات مزيدا

 لطاقة فن

 هائال.  .6
ً
ي األرياف إل اقتصاد رأسمالي حديث تحديا

  ُيمثل االنتقال من اقتصاد الكفاف السائد فن

ي تنفيذ  .7
ي إل صعوبات فن

انيات التعليم ُيفصن ن ي مث 
م الكبار وتعليمهم الذي يتجىل بوضوح فن

ُّ
عل
 
انعدام أولوية ت

عجز 
 
ي ت
ء ُيذكر السياسات الوطنية البر ي

ي عن فعل سر
 لتعويضها.  منظمات المجتمع المدثن

 من احتياجات المجتمع ومصالحه يضعف  .8
 
ن القوي عىل االقتصاد الرسمي واحتياجات سوق العمل بدال كث 

الثر

 . ي
 صميم نسيج المجتمع األفريقر

ا ُيقوض أهمية التأكيد والتوكيد عىل إضفاء الطابع الرسمي عىل تعليم الكبار وتطوير برامج التأهيل. وهو م .9

  غث  الرسمي للكبار.  التعليم

ي تعليم الكبار ولكنها ضعفت بسبب ضعف الدعم.  .10
 فن
ً
 هاما

ً
ي أن تلعب دورا

 يمكن لمنظمات المجتمع المدثن

 التالية من عملية التشاور:  التوصياتوبناء  عىل ما سبق، انبثقت 

ي  .1
وري إدراج الحق فن ي السياق العام إلطار عمل مراكش، من الرصن

 .العدالة البيئية والتأكيد عليهفن
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ن جميع األطراف المعنية بتعليم  .2 ي بي 
ي والمحدد والمضمون باإلضافة إل نهج تعاوثن

إن التمويل الدائم والكافن

م الكبار وتعليمهم
ُّ
عل
 
وريان لتطوير ت ( ضن ي

 .الكبار )الحكومة ومنظمات المجتمع المدثن

 من الدع .3
ً
م لتعليم الكبار بسبب الطبيعة متعددة التخصصات لتعليم تقدم العديد من اإلدارات الحكومية نوعا

ي الكبار. لكن 
 صيغ تمويل تستند إل الطبيعة متعددة التخصصات لتعليم الكبار.  ابتكار ينبعن

ي المجتمعات يجب تقديم الدعم للعديد من أنشطة استتباب الحياة .4
التعليمية الالزمة  ولالستجابات السائدة فن

 .لتقويته

ي المناطق تشجيع منظمات  .5
ن النساء فن ي ودعمها لتنفيذ برامج ابتكارية للكبار وخاصة تمكي 

المجتمع المدثن

 .الريفية

ا ال يتجزأ من عملية صنع القرار فيما يتعلق بمحتوى وصيغة  .6 ن ومشاركتهم جزء  يجب أن تكون أصوات المتعلمي 

م الكبار وتعليمهم وسبل 
ُّ
عل
 
 .تقديمهت

ن دمج  .7 ن والمعلمي  ي والباحثي 
بية عىل يجب عىل منظمات المجتمع المدثن ي اإلطار الثر

المواطنة بشكل كامل فن

م الكبار وتعليمهم
ُّ
عل
 
 .األساسي لت

ي بناء أنظمة شاملة لتعليم الكبار، وعىل  .8
م الكبار وتعليمهم بجودة عالية إال باالستثمار فن

ُّ
عل
 
ال يمكن تحقيق ت

ك لتعليم  ي هذا المجالأساس فهم مشثر
ن فن  .الكبار وتوظيف مهنيي 

 

 المنطقة العربية .2

ف بها  ي جامعة الدول العربية ُمعثر
ا للمنطقة العربية، إال أن جميع الدول األعضاء فن رغم عدم وجود تعريف مقبول عالمي 

ين دولة يسكنها شعوب من خلفيات عرقية  ن وعشر . وتتكون جامعة الدول العربية من اثني  ي عىل أنها جزء من العالم العرث 

ي تهيمن عىل التواصل  .اللغة ودينية وثقافية مختلفة ولكنها تتشارك نفس
يفهم معظم الناس اللغة العربية الفصىح البر

 . ي من سكان العالم )برنامج األمم المتحدة  % 5مليون نسمة يمثلون  439يقدر عدد سكان هذه المنطقة ب  و الكتاث 

 ، ي
 مرب  ع بإجمالي ناتج محىلي قدره  13.132 327وقد بلغت مساحة المنطقة (،2020اإلنماث 

تريليون  2.782كيلومثر

 (. 2018دوالر )

ي ومنذ المؤتمر الدولي السادس لتعليم 
ي جميع مناخي الحياة خالل العقد الماضن

ات جذرية فن شهدت المنطقة تغيث 

ي بعض البلدان. وهو ما أدى إل واحدة 
ي أدت إل حروب أهلية فن

الكبار، وذلك بسبب األحداث السياسية والرصاعات البر

ن  : يعيش أكث  من  من أخطر أزمات الالجئي  ن ي العالم بالمنطقة، حيث يحتاج  % 40والنازحي 
ن فن ن والنازحي  من الالجئي 

ي 
ن إل األمن والغذاء والمأوى والخدمات األساسية بما فن ن والليبيي  ن واليمنيي  ن والعراقيي  ن السوريي  ن والنازحي  ن الالجئي  ماليي 

 .ذلك التعليم والتوظيف

، ن ن والنازحي  ي جودة  وعالوة عىل أزمة الالجئي 
، وتدثن ي

ي النمو السكاثن
تواجه المنطقة سلسلة من التحديات تتمثل فن

ي 
ن الشباب، وعدم قدرة االقتصاد عىل إنشاء الوظائف البر ، وارتفاع معدالت البطالة بي  ن ن الخريجي  ُمخرجات التعلم بي 

 مسألة عدم المساواة الج
ً
ي المنطقة. ومما يزيد األمر تعقيدا

ي احتياجات سوق العمل فن سجل المنطقة تلب 
ُ
ندرية. إذ ت

ي العالم 
ي سوق العمل فن

)منظمة  -% 47.5مقارنة بالمتوسط العالمي  % 18.2-العربية أدثن معدل لمشاركة اإلناث فن

ن التحديات األخرى ارتفاع معدالت الهجرة إل المدن وعدم كفاية الرعاية الطبية2019العمل الدولية،   .(. ومن بي 
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م 
ُّ
عل
 
ي مجال ت

ن األساسي معليمهالكبار وتفن كث 
ي معدالت األمية المرتفعة أن القرائية والمهارات األولية ال تزاال محور الثر

، تعبن

ي 
ن ال يزال التكوين المستمر والتطوير المهبن ي حي 

يعات واألنشطة الرسمية وغث  الرسمية. فن لسياسات تعليم الكبار والتشر

بية عىلو  ا.  الثر ي 
ْ
ن
ُّ
  المواطنة من األولويات الد

 لبيانات معهد اليونسكو لإلحصاء، ارتفع معدل القرائية بالمنطقة من 
ً
 عامي %  75.14إل %  65.29فِوفقا

ن  2000بي 

(. ورغم 2020)معهد اليونسكو لإلحصاء، %  86.16 إل%  82.06الشباب من  القرائية لدى، كما ارتفع معدل 2019و

ن  حُصور، ال تزال معدالت القرائية بي   % 86.48والبالغ الشباب والكبار دون المتوسط العالمي لكل منهما هذا التقدم الم 

.  عىل % 91.73و  التوالي

 
ً
ا ط  عىلوسث 

ُ
ا  2015ِبيليم، تبنت الدول العربية عام  لإطار عمخ

 
م الشيخ لتعزيز  بيان  ُيعرف باسم بيان شر

ً
إقليمّيا

ي أولويات تعليم 
م  الكبار البر

ُّ
ْين لتعل

 
حد  لبلورة رؤية وفهم ُمو 

 
ي نفس السياق. ومع ذلك، ال تزال الحاجة ُملحة

تُصب فن

ي المنطقة جعلت صانعي القرار والسياسات 
ايدة فن ن ن والرصاعات والحروب المثر الكبار وتعليمهم. فقضايا الهجرة والالجئي 

م الك
ُّ
ضون الطرف عن أولوية تعل

ُ
ي العديد من بلدان المنطقة يغ

 بار وتعليمهم. فن

امج   عىل تمويل التعليم والث 
ً
ي أثرت سلبا

كز عىل التحديات األمنية والسياسية البر وعليه فإن اهتمام غالبية الدول يثر

ي تعزز حقوق اإلنسان والمواطنة النشطة. 
 األخرى البر

م الكبار وتعليمهم متعددة. إذ أن تم
ُّ
ي ُيواِجُهها تعل

ي هذا السياق، فإن التحديات البر
م الكبار وفن

ُّ
ويل التعليم بشكل عام وتعل

م 
ُّ
ي الوقت الذي ُيهمُش تعل

ِي. فقن
ا، بالفساد المالي واإلداري الُمْستشر

ه، عىل األقل جزئي  وتعليمهم غث  كاٍف ويمكن تفسث 

ه، يستمر تطويره بطريقة تقليدية للغاية تعتمد أساليب  تفتقر إل اإلبداع و  وتعليمهم أو الكبار  ر 
 
د
 
ركز ُيْبخُس ق

ُ
االبتكار وت

ا 
 
عىل رؤية محدودة للقرائية مثل القدرة عىل القراءة والكتابة وفهم الوظائف الرياضية األولية. ومما يزيد األمر تعقيد

. وبالنسبة للمجتمع  غياب بل
 
م الكبار وتعليمهم خاصة

ُّ
 وتعل

 
وانعدام بيانات واضحة ومحددة ودقيقة حول التعليم عامة

، فإن هشاشة ا ي
م الكبار المدثن

ُّ
ي مجال تعل

اكات وشبكة العالقات مع الحكومات والقطاع الخاص فن  وتعليمهم تفرضلشر

 . ن ي للمانحي 
ي ُيعوزها الدعم الكافن

 عىل تطوير األنشطة البديلة البر
 
ا صارمة

 
 قيود

دلي 
ُ
، والحالة هذه، ت ي

 التالية:  بالتوصياتوهو ما جعل منظمات المجتمع المدثن

ام الحكومات بتأسيس  .1 ن م الكبار  صندوق تمويلالثر
ُّ
اكة مع منظمات  وتعليمهم يتمُمخصص لتعل تطويره بالشر

ي والقطاع الخاص. 
 المجتمع المدثن

ي المنطقة.  .2
اعات والحروب الُمتفاقمة فن ن ي ضوء الثن

ن فن ورة االهتمام بقضايا المهاجرين والالجئي   ضن

3.  
ً
نامج اعتمادا قر إنشاء الث 

ُ
راعي خلفياتهم الثقافية والسياقات احتياجات ب عىل مقاربات تشاركية ت

ُ
ن وت المتعلمي 

 االجتماعية واالقتصادية الخاصة بهم. 

ي من شأنها ضمان  .4
دة لتقييم ورصد السياسات البر تطوير المناهج الدراسية وكذا األدوات والطرائق الُمعتم 

 الفعالية. 

ي ُمجمِلها عىل التكوين والتأهيل و  .5
م الكبار وتعليمهم فن

ُّ
ن ستعتمد جودة تعل م  التمهي 

ُّ
ن عىل تعل المستمر للقائمي 

ن عن الرصد والتقييم.  ن ومطوري المناهج والمسؤولي  في 
 الكبار وتعليمهم، بمن فيهم الُمي شين واألساتذة والُمشرْ

ن األخرى،  .6 ي لمكافحة الالمساواة الجندرية وأشكال التميث 
ن  ينبعن م الكبار وتعليمهم إل تمكي 

ُّ
أن تسع برامج تعل

فة ي  النساء / الفتيات والفئات المهمشة والمحرومة والُمستضع 
ن نوعية حياتهم وفن ي تحسي 

قصد اإلسهام فن

 استقاللهم االقتصادي. 

ي مناهج و  .7
ي إدراج مفهوم المواطنة المرتبط بمفهوم المواطنة العالمية وحقوق اإلنسان والمرأة، فن

ممارسات ينبعن

م الكبار وتعليمهم. 
ُّ
 تعل
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ي استمرار الضغط عىل صانعي السياسات الحكومية والُمنفذين العتماد وتطوير سياساِت عامة داعمٍة  .8
ينبعن

ي جميع مناخي الحياة. 
م والتعليم مدى الحياة وفن

ُّ
م الكبار وتعليمهم بروح التعل

ُّ
 لتعل

 . منطقة آسيا والمحيط الهادئ3

ي ذلك أكث  من  العالم بما منطقة آسيا والمحيط الهادئ موطٌن لثلث سكان 
مليون  750شباب العالم وحوالي  من%  60فن

ن  اوح أعمارهم بي 
ا. وهي منطقة شديدة التنوع من حيث الجغرافيا والسكان والسياسة واالقتصاد  24و 15شاب تثر عام 

وة واألعراق واللغات والثقافات، وتضم خمس من ق آسيا وجنوب آسيا وآسيا والث  ق آسيا وجنوب شر اطق فرعية: شر

 الوسط والمحيط الهادئ. 

اليا والهند وإندونيسيا ومنغوليا. أما أصغر دولة فهي  ي المنطقة من حيث المساحة وتليها أسثر
ن أكث  دولة فن عد الصي 

ُ
ت

 لبعض أكث  دول العالم من حيث عدد و أميال مربعة(.  8) ²كلم  21ناورو إذ تبلغ مساحتها بالكاد 
ً
المنطقة موطٌن أيضا

ن السكان.  قائمة دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم من حيث الكثافة السكانية إذ يبلغ عدد سكانها  وتتصدر الصي 

 من حيث الكثافة السكانية إذ يبلغ عدد سكانها  1.44
 
ة حاذيها الهند مباشر

ُ
ليهما مليار ن 1.39مليار نسمة. وت

 
سمة. وت

ي 
عد إندونيسيا البر

ُ
ي العالم من حيث الكثافة السكانية إذ يبلغ عدد سكانها ت

ي المنطقة ورابع أكث  دولة فن
ثالث أكث  دولة فن

يلٍة من حيث عدد السكان فهي إما توفالو أو ناورو، إذ يختلف عدد سكانهما الُمرصح به  276.3 و 
ُ
مليون نسمة. أما أصغر د

صدر المُ ب ن حسب الم  اوح بي 
 ما يثر

ً
 نسمة.  12000و 10000عتمد، ولكن عدد سكانهما غالبا

ق آسيا:  ن الشعبية واليابان ومنغوليا وجمهورية كوريا. شر  ويشمل جمهورية الصي 

ق آسيا:  ن وسنغافورة جنوب شر يا وميانمار والفلبي  ن ويتكون من بروناي وكمبوديا وإندونيسيا والوس ومالث 

قية و  ي العالم، ويبلغ عدد سكانها أكث  من وتايالند وتيمور الشر
ا فن  630فيتنام. وهي واحدة من أشع المناطق نمو 

 مليون نسمة. 

ويضم أفغانستان وبنغالديش وبوتان والهند ونيبال وباكستان وشيالنكا وجزر المالديف. يبلغ جنوب آسيا: 

  1.7إجمالي عدد سكانه حوالي 
 
يحتكر جنوب آسيا أعىل نسبة من ذلك،  عنمليار أي رب  ع سكان العالم. وفضال

ي العالم
 .الشباب فن

ستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان. آسيا الوسىط:  ن غث   وتضم دول كازاخستان وجمهورية قث 

وهي منطقة فرعية تضم سبعة عشر دولة تختلف من حيث الحجم والسمات الجغرافية  المحيط الهادئ: 

اليا وجزر كوك  ي هي أسثر
ي وناورو ونيوزيلندا ونيوي وباالو وبابوا غينيا والتنوع العرفر

يباثر ي وكث  يا وفيىح  ن وميكرونث 

يا الفرنسية ن  .الجديدة وجزر مارشال وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو وكاليدونيا الجديدة وبولينث 

م الكبار وتعليمهم، فإن 
ُّ
ا لنتائج التقرير العالمي الثالث بشأن تعل

 
ي منطقة آسيا  مليون من 456وفق

السكان الكبار فن

يون )معهد )اليونسكو للتعلم مدى الحياة،  مِّ
 
ي معدالت القرائية 2016والمحيط الهادئ أ

(. ومع ذلك، يوجد تفاوت كبث  فن

ن مثل  ن أولئك الذين تجاوزوا عتبة التسعي  ي جميع أنحاء المنطقة. إذ تراوحت هذه الفجوة بي 
ن الكبار فن ي 99.2بي 

% فن

ستان و ن غث  ي اليابان و99قث 
ن و96.3% فن يا والفلبي  ن ي مالث 

ي 95.8% فن
ونها مثل 92.3فيتنام و% فن

ُ
ن د ي شيالنكا وم 

% فن

ي بنغالديش و75.6
ي نيبال. وسجلت تقارير الهند وباكستان متوسط 58.0% فن

ن سكان كل منهما % فن معدل القرائية بي 

. 66% و70بمعدل   % عىل التوالي

ِعدت ضمن 
 
ي أ
من أجل التقرير  التقرير الكاشف لمكتب آسيا وجنوب المحيط الهادئ لتعليم الكبارأشارت التقارير البر

ن سكان  ن الرجال والنساء وبي  م الكبار وتعليمهم، أشارت إل الحاجة إل تحديد الفوارق بي 
ُّ
العالمي الخامس بشأن تعل
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م عليها هذه األرقام. فعىل سبيل المثال، فإن مع
َّ
تكت

 
ي ت
ن النساء األرياف والمدن والبر ن الرجال أعىل منها بي  دالت القرائية بي 

ي الهند، فإن نسبة 
ي المناطق الريفية. وفن

ي باكستان أفضل بكثث  منها فن
ية فن ي المناطق الحرصن

ي باكستان. كما أن القرائية فن
فن

ن عالية وهو ما يشث  إل أنه عىل الرغم من أن الدولة قد نفذت العديد من  ن السكان األميي  م الكبار النساء من بي 
ُّ
برامج تعل

وتعليمهم الهادفة إل تحقيق معدالت عالية من القرائية، فقد أثبتت هذه السياسات أنها غث  كافية لمعالجة الحواجز 

ي التعليم. 
  الجندرية فن

ِخل بالقاعدة. إذ رغم مجموعة من المبادرات الهادفة إل تحقيق المساواة الجندري واستنتاجات تقرير إندونيسيا ال
ُ
ة، ت

ن اإلناث. إذ تميل غالبية األش  ي استمرار ارتفاع معدل األمية بي 
تظل الفوارق الجندرية العميقة جذورها السبب الرئيسي فن

ضمحل فرص  ذات دخل زهيد،
 
عىل سبيل المثال، إل إعطاء األولوية لتعليم األبناء عىل تعليم البنات. وعندئذ ت

ي الحصول عىل التعليم 
ي العمل فتتدثن مداخيلهنوإمكانيات النساء فن

 .وبذلك تضمحل فرصهن فن

ن لتحقيق  ا. فتعليم الكبار والتعلم مدى الحياة عنرصين أساسيي  ا كبث  
م الكبار وتعليمهم يمثل تحدي 

ُّ
ال يزال تمويل تعل

م الكبار وتعليم
ُّ
هم ال تزال عىل أهداف التنمية المستدامة. ومع ذلك، فإن التقارير الواردة من المنطقة تثبت أن برامج تعل

انيات الوطنية مما أدى إل تناقص هذه الُمخصصات بمرور الوقت. وعىل  ن هامش األولويات من حيث ُمخصصات المث 

ي ال
م الكبار وتعليمهم ال يزال  ها والتقدمُيستهان ب الرغم من المبادرات البر

ُّ
ي بعض البلدان، فإن التمويل العام لتعل

الباِرز فن

ستان ونيبال وباكستان غث  كاٍف واحتواء المه ن غث  ي دول مثل بنغالديش والهند وإندونيسيا وقث 
ن غث  شاٍف، ال سيما فن مشي 

ن وشيالنكا وفيتنام.   والفلبي 

نت والراديو والتلفزيون والهاتف  جائحةفاقمت ال التحديات المتعلقة بالتعليم بسبب ضعف البنية التحتية )اإلنثر

اتيجيات بديلة لمواصلة المحمول( وعدم كفاية التمويل. وأدى إغ الق الحرم الجامعي وتقييد الحركة إل اعتماد اسثر

ي تقاريرها الخاصة عملية التعلم. فبينما تعرض الدول 
اتيجياتها ومبادراتها من فن بية عىل أجل اسثر ، فإن من المواطنةالثر

ي تحقيق أهداف التنمية 
ي تساهم فن

ي تعزيز المبادرات البر
ا فن ا حيوي  ي قد لعبت دور 

الواضح أن منظمات المجتمع المدثن

بية عىل ؤكد تالمستدامة.  امات( األشة والمجتمع من أجل السالم وإدارة الثر ن المواطنة عىل مسؤوليات )واجبات والثر

اف بحقوق اإلنسان. كما أن الوصول إل المرافق الرصاعات والسعي إل التحول االجتماعي   والتحرر االجتماعي واالعثر

اف  ي جميعها تندرج تحت لواء االعثر
ن األساسية وحماية البيئة واالستعداد للكوارث والدعم النفسي والقانوثن  بالمساواة بي 

ي الحقوق.  الجماهث  
 فن

 التوصيات

م الكبار وتعليمهم:  .1
ُّ
ي تقديم تعل

 
م الكبار وتعليمهم وتمويلها من أجل االستمرار ف

ُّ
ي سياسة تعل

عىل الحكومات  ينبعن

ي  وصانعي السياسات التعليمية بلورة وتنفيذ سياسات مستجيبة للجندر وشاملة وقوية تعزز
م الكبار وتعليمهم فن

ُّ
تعل

م؛ وكذ
ُّ
انيات ملموسة ومستجيبة للجندر؛ ووضع أهداف إطار مبدأ االرتباط واالستفادة والتعل ن ا تحديد خطط مث 

م الكبار وتعليمهم. 
ُّ
امج تعل  واضحة لث 

كت   الُمنصف عىل الشباب والكبار الُمستضعفي   / المحرومي   عتر البلدان:  .2
انيات وبرامج التر ن ي تخصيص مث 

ينبعن

م الكبار وتعليمهم عن بعد بشكل منصف ألكث  الفئات السكانية ح
ُّ
ن وكبار تعل ا، مثل النساء والمهاجرين والالجئي 

 
رمان

ن عن العمل واألقليات العرقية وعديمي  ن تحت وطأة الفقر والعاطلي  السن واألشخاص ذوي اإلعاقة والقابعي 

 الجنسية، إلخ. 

ي تخفف من حدة الفجوة الرقمية دعم المحرومي   من الشباب والكبار من خالل مبادرات القرائية الرقمية  .3
البر

ك
ُ
سخروت

ُ
ي تنعدم بها التكنولوجيا أو ت

ل برامج التعلم الحالية البر  تكنولوجيا بدائية.  مِّ
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ن تكنولوجيا توفت  محتوى متنوع للُمتعلمي    .4 ذوي االحتياجات المتنوعة من خالل مقاربات دامجة تجمع بي 

م الكبار وت ةالمعلومات واالتصاالت والتعلم الحضوري، وتوفث  برامج متعدد
ُّ
عليمهم وبناء القدرات اللغات لتعل

م الكبار وتعليمهم.  خدماتبشأن الدور الُمتغث  لُميشي وُمقدمي 
ُّ
 تعل

بية عىل تعزيز  .5 والتعليم من أجل التنمية المستدامة للشباب والكبار من خالل معالجة برامج المواطنة العالمية التر

ي المنطقة مثل تغث  المن
م الكبار وتعليمهم للقضايا الُملحة فن

ُّ
 اخ والرصاعات والتطرف. تعل

اف والمصادقة واالعتماد: قصد إنشاء أطر وطنية لضمان الجودة  .6 ي االعتر
اف  ينبعن عىل الدول إنشاء نظام لالعثر

ي تخدم بشكل أساسي 
، والبر ي

ي تقدمها منظمات المجتمع المدثن
م الكبار وتعليمهم المختلفة البر

ُّ
امج تعل بث 

م الكبار وتعليمهم الذي تقدمه 
ُّ
ِملون برنامج تعل

ْ
ن الذين ُيك المجتمعات المهمشة. وهذا بدوره سيمكن الُمتعلمي 

ي من ا
ي اكتسبوها، وبالتالي تمكينهم منظمة المجتمع المدثن

لحصول عىل وثيقة االعتماد مقابل المعرفة والكفاءات البر

م. 
ُّ
ي مزيد من التعل

  من البحث عن عمل الئق و / أو االنخراط فن

م الكبار وتعليمهم:  .7
ُّ
ي برامج تعل

 
م المجتمعي كمنصة تعزيز مشاركة الشباب والكبار ف

ُّ
يمكن أن تعمل مراكز التعل

م الكبار وتعليمهم. للوصول إل ا
ُّ
ي برامج تعل

هم عىل المشاركة فن ن امج التعليمية وتحفث  ي تصميم الث 
 لناس، والمشاركة فن

م الكبار وتعليمهم:  .8
ُّ
اكات فعالة مع األطراف المعنية والتعاون من أجل تعزيز تعل لطالما أغفلت الهيئات إقامة شر

ي تمويله؛ ولكي 
ت فن رصَّ

 
م الكبار وتعليمهم وق

ُّ
، فال ُبد اآلن من العامة تعل

ً
 حثيثا

ً
م الكبار وتعليمهم تطورا

ُّ
 يتطور تعل

 . ي
ن المجتمعي والوطبن ي عىل المستويي 

ي مع منظمات المجتمع المدثن
اكات فعالة وتعاون مؤسساثر   شر

م الكبار وتعليمهم:  .9
ُّ
 المنارصة الفعالة والقائمة عىل األدلة من أجل تعزيز تعل

ُّ
م تتطلب بلورة السياسات الفعالة لتعل

ا بالمناضة، األمر الذي يتطلب بدوره تجميع وتحليل  ا قوي  ا حكومي  ام  ن امج الثر الكبار وتعليمهم وآليات التمويل والث 

 .وتصنيف بيانات تجريبية عالية الجودة

كاء التعاون الدولي والتنمية زيادة المساعدة اإلنمائية الرسمية  .10
ي عىل شر

م الكبار وتعليمهم من أجل ينبىع 
ُّ
لتعل

 والبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عىل تحقيق القرائية للجميع وال سيما تشي    ع مسا
ً
موا

ُ
عدة البلدان األقل ن

التعاون من أجل تحقيق القرائية لدى النساء وتعليمهن مواضيع محددة مثل اكتساب المهارات من أجل العمل 

ن والمو   اطنة ومحو األمية البيئية والمناخية. الالئق وتحقيق القرائية الرقمية للشباب والنساء المهمشي 

 

 منطقة الكاريبي .3

ي حوالي  ي  19تضم مجموعة الكاريب 
دولة عضو كانت العديد منها قد تحررت من الهيمنة السياسية  19مليون نسمة فن

. يبلغ إجمالي الناتج المحىلي السنوي  ي
مليون  89173 للمنطقة حوالي الُمطبقة وحازت عىل االستقالل والحكم الذاثر

ية والفرنسية واإلسبانية.  ن ي هي الهولندية واإلنجلث    دوالر. واللغات الرسمية األرب  ع لمجموعة الكاريب 

ي لمجتمعات الجزر وماضيها 
ي تحديات من أنواع شبر تتعلق بحجم االقتصاد والموقع الجغرافن تواجه منطقة الكاريب 

ي وعدم وجود سياسات أو خطط اسثر 
بوية عىل االستعماري التاريىحن اتيجية محددة لتعليم الكبار. تكشف اإلحصاءات الثر

 %. 87أن معدل القرائية بها 

كة مع مناطق أخرى من العالم  ي تتقاسم المنطقة العديد من التحديات المشثر
  فن

 
م الكبار وتعليمهم خاصة

ُّ
مجال تعل

ي المنطقة إل المساعدة للصمود والتكيف المستمرةلجائحة لنتيجة 
مجهول.  لواجتياز مستقب. سيحتاج الكبار فن

  وسيتطلب هذا بال شك ُحزمات جديدة من السياسات الصحية واالقتصادية واالجتماعية والصناعية والتعليمية. 
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ي المنطقة الجريمة والعنف 
ي دولها. ولعل  والفساد كرادعحددت العديد من البلدان فن

رئيسي للنمو االقتصادي واالزدهار فن

ي معالجة هذه القضية. 
 فن
ً
 حاسما

ً
ن عىل تعليم قيم السالم من شأنه أن يلعب دورا كث 

 تعليم الكبار مع الثر

ن أن هناك أدلة عىل أن بعض الجهود قد ُبذلت داخل المنطقة من أجل تحديد وصياغة مسارات مختلفة للتعلم،  ي حي 
وفن

ي اك الكثث  مما إال أن هن
ن المتعلمون من الكبار من بلوغ مستويات القيام به  ينبعن

َّ
ا ليتمك

 
أعىل من التعلم. وهذا يشمل أيض

 .  التعليم النظامي وغث  النظامي
ن   الحاجة إل إنشاء حلقة وصل بي 

ي جميع أنحاء المنطقة يستدعي بذل مزيد 
اف بالتعلم غث  الرسمي والُمصادقة عليه فن سيما وأن  الجهود من إن االعثر

ي والمنظمات غث  الحكومية والمنظمات المجتمعية توفر 
 مجموعات المجتمع المدثن

ً
 تعليم الكبار.  من به سال بأِقسطا

ي كثث  من البلدان عدد كبث  من 
ي تمثل مشكلة داخل المنطقة. إذ يوجد فن

فال تزال جودة المعلم وفرص التطوير المهبن

ي أنهم لم 
ن الذين لم يخضعوا للتكوين كما يتم تكوينهم أثناء الخدمة مما يعبن ي  يخضعوا للتكوينالمعلمي 

وع فن قبل الشر

ي سياق تعليم الكبار.  التدريس. أضف إل ذلك الفكرة السائدة وفحواها 
أن كل من هب ودب قادر عىل التدريس مادام فن

 . ن في 
ن غث  محثر ا ما يكون معلمو تعليم الكبار متطوعي  . فغالب  ن ويستفحل هذا األمر بسبب عدم كفاية عدد المعلمي 

ي 
ن والحال يقتصن .  تكوين المعلمي 

ً
 إشهاديا

ً
 تكوينا

ي المنطقة تفتقر إل 
ي مجال ثم إن العديد من البلدان فن

اتيجية فن ي من شأنها أن تسمح بتدخالت اسثر
البنيات واألنظمة البر

، فإن القدرة عىل إدارة ورصد وتقييم التدخالت ي مجال تعليم الكبار ضعيفة للغاية إن لم تكن  تعليم الكبار. وبالتالي

 منعدمة. 

ي 
 المنطقة: وكل هذا إنما يشث  إل فجوة سياسات عميقة فن

رصح بسياسة أو  •
ُ
 من البلدان لم ت

ً
ي أن أيا ي منطقة الكاريب 

كشفت دراسة استقصائية شملت ثالثة عشر دولة فن

اتيجية لتعليم الكبار. بل  ي سياستها  إن بعضخطة اسثر
صنف تعليم الكبار كقسم فرعي فن

ُ
 التعليمية. البلدان ت

لة وتعرضها ك•  • ا ما تكون آليات تقديم تعليم الكبار ُمرتج  عامة )ُملحقة ببعض الكليات(،  -يانات متنوعة غالب 

 .   ومنظمات خاصة وغث  حكومية والعديد من الكنائس عىل المستوى المجتمعي

ِرحت ثالث 
ُ
ي منطقة  توصياتوبناء  عىل التحليل السابق، ط

م الكبار وتعليمهم فن
ُّ
عل
 
أساسية من أجل تعزيز وتأهيل ت

 : ي  الكاريب 

ي  •
ي يعتث  توجيه السياسات وآليات التوفث  والتقديم من القضايا الحاسمة البر

ن علينا إعادة  ينبعن معالجتها إذ يتعي 

 19.عقب جائحة كوفيد تموضع تعليم الكبار

مل  •
َ
ك
ُ
اف به بشكل ضي    ح كأداة أساسية ت اف بالتعلميجب تحديد تقييم التعلم المسبق واالعثر غث  الرسمي  االعثر

. آنذاك والمصادقة عل م الكبار وتعليمهم غث  الرسمي بالنظام الرسمي
ُّ
عل
 
يه واعتماده، وبالتالي سوف يربط ت

ي التعليم 
ستنتبه مؤسسات التعليم العالي إل الحاجة إل توسيع أنظمتها وإدماج قطاع أوسع من السكان فن

لهدف الرابع من أهداف العالي المستمر لتمكينهم من تحقيق أهدافهم ورغباتهم. وهذا أمر حوي لتحقيق ا

 التنمية المستدامة. 

•  
 
 وكيفا

ً
ن أعاله بوضوح أن تول أهمية قصوى لمسألة النهوض بمعلمي تعليم الكبار كّما يتطلب الوضع الُمبي َّ

 وكذا الرواتب وظروف العمل الالزمة. لهم ولتوفث  التكوين األساسي والمستمر 
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 أوروبا .4

. فالتحوالت الديموغرافية واجهت أوروبا كما المناطق األخرى  ي
تحديات وضعتها عىل الِمحك عىل مدى العقد الماضن

ي االقتصاد وسوق العمل. وهذه التحوالت لها 
حدث تحوالت عميقة فن

ُ
والثورة الصناعية الرابعة والعولمة وتغث  المناخ ت

ي 
ة عىل طبيعة العمل، وبينية التوظيف ومضمون العمل والمهارات المطلوبة. فن نفس الوقت، واجهت المنطقة  آثار كبث 

  للمهاجرين من آسيا وأفريقيا.  عال تنقطتدفقات 

ي عام 
ي معرضون لخطر الفقر أو  23.7مليون شخص أو  118.7، أفادت التقارير أن 2015فن % من سكان االتحاد األوروث 

ايد  ن ي العديد من اإلقصاء االجتماعي وأن نزعات كراهية األجانب والقومية والتطرف شكلت بشكل مثر
ا فن ا إضافي  تحدي 

ي هذه المنطقة. 
 البلدان فن

ن  ي تعليمه الثانوي؛ وما يقرب من سبعي  ي االتحاد األوروث 
مل حوالي واحد من كل خمسة من الكبار فن

ْ
بشكل عام، لم ُيك

اوح أعمارهم 40مليون من الكبار يفتقرون إل مهارات القراءة والكتابة األساسية؛ و ن  % من الكبار الذين تثر  64و 25بي 

 % ليس لديهم مهارات رقمية عىل اإلطالق. 1سنة لديهم مستويات ُمتدنية من المهارات الرقمية؛ وحوالي 

م الكبار  كال شومما 
ُّ
ْ   وتعليمهم. فيه أن جائحة كوفيد كان لها تأثث  قوي عىل تعل ي

بر
 
ن ن من  2021و 2020كانت س  تي ْ

 
سن

ء آنذاك لضمان توفث  التعلم  ففجأةالتكيف الشي    ع.  م الرقمي الذي طال انتظاره والبطي
ُّ
تم االنتقال عىل عجل إل التعل

ن  ات عىل برامج عملها وتعريف المتعلمي  ي المقام األول. لقد دفعت الجائحة العديد من المنظمات إل تطبيق تغيث 
فن

 بأنواع جديدة من أشكال التعلم. 

ي جميع أنحاء أوروبا وأظهر مرة أخرى أن كشف هذا التغيث  الجذري عن عجٍز 
ي البنية التحتية الرقمية والمهارات فن

فن

ْعِوزهم المهارات األساسية والحياتية. 
ُ
ن أصبح محو األمية الصحية والتفكث  النقدي من  العديد من الكبار ت ي حي 

فقن

ن من الناحية التعليمية ب بي 
سبب افتقارهم للوسائل المالية أو األولويات خالل األزمة، كان العديد من الكبار ُمغثر

، وذوو المهارات  ن نيا، والعاطلي 
ُّ
لألولويات المتنافسة، وخاصة أولئك ذوو الخلفيات االجتماعية واالقتصادية الد

 يد العون إليهم المتواضعة واألقليات. إذ تشث  الدالئل إل أن الوصول 
َّ
ي غاية التعقيد بسبب األزمة.  لهمومد

 كانا فن

م الكبار وتعليمهم عىل أنه منفعة عامة ومسع جماعي تتحمل الدولة أعباءهما كجزء من منطق الخدمة 
ُّ
 ما ُيفهم تعل

ً
غالبا

ي مكان العمل، وكمسع جماعي 
م الكبار وتعليمهم عىل أنه ممارسة منهجية وتوافقية ومنظمة فن

ُّ
العامة. كما ُينظر إل تعل

ي 
ي يساهم فن

بناء اإلجماع والتماسك االجتماعي والحفاظ عىل المؤسسات الديمقراطية.  عىل مستوى المجتمع المدثن

ن األشخاص  ي الجسور بي 
ا يببن ا وفردي  ا جماعي  وع  م الكبار وتعليمهم غث  الرسمي باعتباره مشر

ُّ
ف بتعل فمعظم الدول تعثر

ن لثقافات  . ومع ذلك، فإن درجة انخراط الم متنوعة ويعزز المنتمي  ي تختلف من بلد إل رأس المال االجتماعي
جتمع المدثن

ي أو بفرص جديدة  بانخراٍط ُمتصاعدٍ آخر. فال يوجد اتجاه واضح المعالم فيما يتعلق 
 لالنخراط أثناءللمجتمع المدثن

ي بشأن خطط االستجابة للطوارئ، 
ي بعض الحاالت، تشاورت الحكومات مع مجموعات المجتمع المدثن

جائحة كوفيد. فن

اف وبالتالي مزيد من التمويل. فالعديد من المنظمات توضي حكوماتها بنسج وهو ما مهد الطريق لمزي د من االعثر

. لكن  ي
ت بعض مقدمي خدمات  الجائحة ظلتعالقات أوثق مع المجتمع المدثن  عث  البلدان، إذ أجث 

ً
ا جامعا موضوع 

نت آخرين من تشي    ع انتقالهم
ّ
ن مك ي حي 

م الكبار وتعليمهم عىل إغالق أبوابهم فن
ُّ
.  تعل  إل التعلم الرقمي

 التحديات

، والهجرة،  ي أوروبا بمجاالت مثل الصحة والرفاهية، واالنتقال الرقمي
تتعلق األولويات والتحديات الرئيسية الناشئة فن

وتطوير المهارات الموجهة نحو المستقبل والمرتبطة بعالم العمل. إذا أراد الناس التعامل بنجاح مع التغث  االجتماعي 

، فوتغث   ي المناخ عىل نطاق عالمي
. ولمعالجة هذه  ينبعن ي سياق عالمي

 عىل تحديد موقع حياتهم فن
 
أن يكونوا قادرين أوال
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اتيجيات بشكل خاص 19المشكلة بشكل عام، والتخفيف من آثار جائحة كوفيد  ي أوروبا اسثر
، طورت الحكومات فن

ن أدت استجابة السياسات لجائحة كوفيد  ي حي 
ي بعض إل 19وطنية: لكن فن

م الكبار وتعليمهم فن
ُّ
 مزيد من التمويل لتعل

 ما تميل إل استهداف سوق العمل واستبعاد تعليم الكبار 
ً
ي بلدان أخرى غالبا

اتيجيات االنتعاش فن البلدان، كانت اسثر

ي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ظل 
م الكبار وتعليمهم فن

ُّ
 مُ الحر. وهنا تجدر اإلشارة إل أن انخراط تعل

 
زئ ي العديد ج 
فن

 من البلدان األوروبية. 

ي 
ي التمويل ووصف الصعوبات المالية البر

ي جميع أنحاء أوروبا باإلبالغ عن تخفيضات فن
ي فن
قامت منظمات المجتمع المدثن

ن بسبب أزمة كوفيد  ي بعض الحاالت، كان عىل المنظمات إنهاء عقود عمل موظفيها 19يواجهها العديد من المتعلمي 
. فن

ي بعض الحاالت وكانت موجهة بشكل أساسي إل الدورات أو خدمات
ها بالكامل. كانت أموال الطوارئ متاحة فقط فن

التعلم غث  الرسمي عرض الحائط. فإحدى العقبات الرئيسية أمام التمويل هي  ضاربة بقطاعالتكوينية الموجهة للتوظيف 

، ُينظر إل . وبالتالي اف بتعليم الكبار غث  الرسمي خطط الُمصادقة عىل أنها فرصة ليس فقط لدعم القطاع  عدم االعثر

ا لزيادة المشاركة والوصول لمن لديهم أولويات متنافسة. 
 
ا، ولكن أيض  مالي 

فهو حق من  -وتحويل المجتمعات  حياة الناسبالنسبة للجمعية األوروبية لتعليم الكبار، يساعد تعليم الكبار عىل تغيث  

م الكبار وتعليمهم بحاجة إل تقويته عىل المستوى ُمشثر كةحقوق اإلنسان ومنفعة 
ُّ
. ولهذا السبب، تعتقد أن تعل

 . ي  األوروث 

م الكبار 
ُّ
ي قائم عىل الفهم التالي ل تعل

 وتعليمهم: وهذا األساس المنطقر

كة ويغث  حياة الناس والمجتمعات •  
 .تعليم الكبار منفعة عامة وُمشثر

 .صة للوصول إل تعليم عالي الجودة للكباريجب أن يتمتع كل فرد بالحق والفر  •

 يمكن ألي شخص التعلم بغض النظر عن العمر والخلفية •

ن وخاصة ذوي المهارات األساسية الُمتواضعة •  .تشجيع مشاركة جميع المتعلمي 

برَّ  • ن من أجل مكافحة تأثث  "م  ن المحرومي  ي الوصول إل المتعلمي 
 ."تتمثل المهمة الرئيسية لتعليم الكبار فن

ها ونتائُجها •
ُ
ها وعمليت

ُ
 . المتعلم هو محور عروض التعلم من حيث تطويُرها ومنهجيت

ن وتوفث   • ن الطرائق والمنهجيات غث  الرسمية من تطبيق اإلبداع والمعرفة والمهارات الحالية للمتعلمي  تمكي 

ات تعليمية ملهمة  .خث 

وريون لتطبيق  • فون والمعلمون والموظفون ضن ونون المحثر
َ
الطرائق المناسبة وتحقيق جودة عالية وتجربة الُمك

 .ناجحة للمتعلم

ي التعلم والتعليم  •
ات فن وريان للتكيف واستقراء التغيث  ي مؤسسات تعليم الكبار ضن

بناء القدرات واالبتكار فن

، وكذلك التنمية المجتمعية واالقتصادية ن  .واحتياجات المتعلمي 

ي والعالمي والمؤ  • ا للتعلم من األقران التعاون )اإلقليمي واألوروث 
 
( أمر حاسم إلبراز تعليم الكبار ولكن أيض ي

سساثر

 .ونقل االبتكار

 التوصيات

ا لالندماج والتنمية االجتماعية واالقتصادية.  الولوجيعد  .1
 
ط م الكبار وتعليمهم عىل مدى الحياة شر

ُّ
العادل إل تعل

ة.  فتهديد تغث  المناخ عىل وجه الخصوص إن تحديث المعارف والمهارات وإثرائها من متطلبات مجتمع المعرف
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اف بالمسؤولية األخالقية  ي النماذج االقتصادية وابتكار صناعات جديدة واالعثر
نا عىل التشكيك فن يجث 

ورة عالمية.   بأن االهتمام بكوكب األرض قد أصبح ضن
ً
 لمجتمعات اليوم اتجاه األجيال القادمة علما

 .لمصلحة الرئيسي وإعطاء األولوية لمنظور المتعلمتعزيز إدماج المتعلم باعتباره صاحب ا .2

م الكبار وتعليمهم وجودة خدماته المقدمة ومزاياه البعيد مداها، بما  .3
ُّ
اف بالنطاق الكامل لتعل تقوية االعثر

 يتجاوز الفوائد االقتصادية البحتة. 

ي تعزز المشاركة  .4
امج واألنشطة الموجهة نحو المستقبل البر الدامجة والنشطة عىل مدى تطوير وتنفيذ الث 

 .الحياة

م الكبار وتعليمهم من منظور التعلم مدى  وبالتالي تتطلب النظم اإليكولوجية للتعلم الشمولي أن ننظر .5
ُّ
لتعل

ا إل البيانات ويتم تقديمها عث  
 
ي يتم تخصيصها استناد

الحياة عىل أنه سلسلة متصلة من التجارب المتصلة البر

ات زم ي ذلك العمليات ذاتية التوجيه واألنشطة الجماعيةمواقع ووسائط وفثر
 .نية مختلفة، بما فن

م الكبار وتعليمهم، من خالل ربط الكيانات  .6
ُّ
ن الوزارات والقطاعات لتنسيق تعل كة بي 

إنشاء كيانات وطنية مشثر

ماعي من مجموعة واسعة من األطراف المعنية من أجل تعزيز التعلم المتبادل والحوار االجت الحالية وانخراط

اكات والتحالفات عث  جميع القطاعات  .خالل الشر

ي خدمة الكبار من خالل تكوين عالي الجودة قبل الخدمة  .7
ن فن ن العاملي  ن والموظفي  تطوير قدرات المعلمي 

 .وأثناءها، وال سيما أولئك الذين يعملون مع الفئات المحرومة

ن تسهيل التبادل داخل  .8 ن البلدان وبي   ./ الجمعيات / المنظمات والتعلم من األقران بي 

 

 أمريكا الالتينية .5

 الوضعية

. إذ تتألف من  ي
ي والجغرافن

ي والعرفر
طة الِغبن بتنوعها اللغوي والثقافن ِِ منطقة أمريكا الالتينية منطقة عديمة التجانس ُمفِر

لغة.  يبلغ إجمالي عدد سكان هذه  600مجموعة عرقية تنطق بأكث  من  400منطقة تابعة لها وأكث  من  14دولة و 20

ي ذلك السكان األصليون الذين  -كان العالم % من س 10مليون شخص )أقل من  652المنطقة 
األمم المتحدة( بما فن

ي يزيد عن  44.8يقدر عددهم بحوالي 
 من السكان المنحدرين من أصل أفريقر

ً
ا  كبث 

ً
 134مليون. أضف إل ذلك عددا

 ، ي ا2015مليون شخص )اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريب  ي الث 
زيل وكولومبيا ( ُمتمركزين فن

ي انخفاض 
ال مآزق التنمية بالمنطقة فن ن ا لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ُيمكن اخثر

 
ويال واإلكوادور. وفق ن وفثن

ي  
ّ ركز عىل القطاعات األولية والصناعات االستخراجية. بعد مرور سنٍة عىل تفسر

ُ
اإلنتاجية المرتبطة ببنية اقتصادية ت

ية بالمنطقة بعنوان "محاضون: ارتفاع الالمساواة ، نشر برنامج األمم 19كوفيد   عن التنمية البشر
ً
ي تقريرا

المتحدة اإلنماث 

". ويؤكد هذا التقرير ي ي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريب 
عىل نفس هذا االتجاه وُيصنف أمريكا  وانخفاض النمو فن

 من أكث  
 
ي واحدة  وأبط الالتينية والكاريب 

 
، المناطق الُمساواة ي

ي العالم )برنامج األمم المتحدة اإلنماث 
ا فن مو 

ُ
أ المناطق ن

2021 .)  
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 التحديات

ي 
ي والغذاث  ي عدم قدرتها عىل تطوير سياسات إنتاجية من شأنها أن تحقق األمن البشر

 واالندماجتتمثل مأساة المنطقة فن

ي هيكل 
ي فن

اء والرفاهية. فاعتمادها البنيوي عىل سوق التصدير )منطق السلع(  للعمالة ُيفصن
 
بالسكان إل مزيد من الرخ

 لألزمات العالمية. كما 
 
ة
 
االقتصاد العالمي الدوري يمنع بلدان المنطقة من الحفاظ عىل  أن الركود يجعل اقتصادها ُعرض

 أنظمة الحماية االجتماعية بشكل فعال وتنفيذ سياسات تنمية الط
ً
فولة والتعليم. أما من الناحية السياسية، فالظاهر جليا

. لكن تجدر اإلشارة إل أن األنظمة  ديمقراطيةٍ  ُوُجود أنظمةٍ هو  ن عية ومشاركة المواطني  بمستوياٍت متفاوتٍة من الشر

ي سبقتها. 
ي عىل اإلنجازات االجتماعية لما يسم بالحكومات التقدمية البر  القائمة قضت بشكل منهىح 

م 
ُ
 من التحديات للقرائية ث

 
كل ُجملة

 
ش
ُ
ي المنطقة ت

إن السياقات االجتماعية واالقتصادية والعرقية والثقافية المتنوعة فن

 أنه يوجد 
ً
ها من أشكال تعلم الشباب والكبار غلما ي من الكبار  35وغث 

.  88ومليون أمِّ ي
ملوا تعليمهم االبتداث 

ْ
مليون لم ُيك

، مثل البطالة والرعاية الصحية  الولوجية تشث  الدالئل بقوة إل أن محدود إل التعليم ُمرتبطة بشكل عام بالفقر الهيكىلي

ي ضوء أحدث 
ن الرجال والنساء. من منظور إطار عمل ِبيليم، وفن واإلقصاء االجتماعي والهجرة والعنف والتفاوتات بي 

م الكبار وتعليمهم سلسلة من التحد
ُّ
يات فيما يتعلق بالتغطية والجندر والعرق أهداف التنمية المستدامة، ُيواجه تعل

 والجودة والمشاركة. 

 التوصيات

ي 
ي لسلسلة من النقاشات واالجتماعات اإلقليمية  ينبعن التنويه إل أن التوصيات التالية هي نتيجة التنظيم المنهىح 

ي 
 والطالب وممثىلي المنظمات االجتماعية فن

ن جريت بمشاركة واسعة من المعلمي 
 
ي أ
ومجموعات العمل المفتوحة البر

ي نظمتها منصة الشبكات اإلقليمية لتعليم الشباب 
 للمؤتمر الدولي السابع المنطقة البر

ً
ي أمريكا الالتينية استعدادا

والكبار فن

ي تتألف من
ي ) لتعليم الكبار، والبر ( ومجلس تعليم الكبار ALERلجمعية األمريكية الالتينية للتعليم والتواصل الشعب 

ي التعليم )CEAALبأمريكا الالتينية )
 Fe yمان والبهجة )( وجمعية اإليCLADE( والحملة األمريكية الالتينية للحق فن

Alegria(والمجلس الدولي لتعليم الكبار )ICAE ي  التعليم( وشبكة ن النساء ) الشعب  (. تم تشكيل المنصة REPEMبي 

ي يوليو 
بْيل المشاورة اإلقليمية فن

ُ
ي أثناء وبعد عملية التعبئة   2021ق

اتيجية إلسماع صوت منظمات المجتمع المدثن كاسثر

  ار. ل لمؤتمر الدولي لتعليم الكب

i.  ي الوقت الحالي
 
 فحوى تعليم الشباب والكبار ف

، الذي هو والكبار المواطنةيجب أن يعزز تعليم الشباب  ي  الشعب 
ي صميم  والتعليم 

فيها،  منها وُممتد  الحياة وُمنبثقفن

نهم 
ُّ
مك
 
، والرعاية، وكذا نحو إنتاج النا س للمعرفة وت ي

جه نحو حماية الصحة، والعمل الالئق، واألمن الغذاث  ، وُمو  ْحويىلي
 
وت

ا 
 
 من االستعمار، ومناهض

ً
را  للسلطة األبوية، ومحرِّ

ً
اِرضا ا مع الطبيعة، وُمع  اِمهم لها. يجب أن يكون منسجم 

 
منها واسِتخد

ي بناء مجتمع عادل وديمقراطي ُيمارس فيه الجميع للعنرصية، وقائ
 فن
ً
ام التنوع، ومساهما ا عىل التضامن والحوار واحثر م 

  
 
. حقوقهم ُممارسة

 
 كاملة

ii. تعليم الشباب والكبار كحق أساسي مدى الحياة 

 تعليم الشباب والكبار حق من حقوق اإلنسان األساسية الذاتية، ُمتجذر 
ً
ي الحياة وُممتد فيها،عميقا
ومرغوٌب فيه،  فن

ة والتوقعات المتنوعة، مع طرائق بديلة،  وغث  قابل للترصف، وغث  قابل للتجزئة، وعليه أن يستجيب للسياقات المتغث 

ا لمجموعة كاملة  ا. يعد تعليم الشباب والكبار حافز 
 
ا نشط من القرائية إل التكوين بعد التخرج، حيث تلعب الجامعات دور 

 بأكمله.  2030واة الجندرية وجدول أعمال عام من حقوق اإلنسان وللمسا
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iii. ي والتدبت  الديمقراطي الجديد لـتعليم الشباب والكبار
 الطابع المؤسسانر

ا  يتطلب تعليم الشباب والكبار
 
ا جديد ا مؤسساتي  ي بها مجموعة  التدبث   –إطار 

ي البلدان البر
الشامل ألنظمة التعليم فن

ن فضاءات متنوعة للتعلم خارج المدرسة،  كة بي 
ي ذلك الرسمية وغث  الرسمية. كما يتطلب سياسات عامة مشثر

بما فن

ن الوزارات بالتحالف مع المنظمات الدولية والحكومات المحلية والحركات االجتماعية والمجتمع  ا بي 
 
القطاعات وتنسيق

 . ي
  المدثن

iv. تمويل عام وعادل لـتعليم الشباب والكبار 

ْحمية. كما أن يتطلب تعليم الشباب والكبار أن تضمن  خصص له موارد كافية وم 
ُ
، وأن ت

ً
 وعاما

ً
 محليا

 
الدول تمويله تمويال

وري أيضا ومرحب به.    التعاون الدولي القائم عىل التضامن ضن

v. ي تعليم الشباب والكبار
 
 اإلدماج والتنوع ف

ي  ي تعليٍم ُيلب 
 بحيث يضمن حق جميع األشخاص فن

ً
احتياجاتهم التعليمية يجب أن يكون تعليم الشباب والكبار دامجا

ن مع إيالء اهتمام خاص  ي التغلب عىل الحرمان التعليمي لجميع الُمتعلمي 
ا لتنوعهم وواقعهم. يجب أن يساهم فن

 
وفق

ن  ن وم  . ُيعاللُمستضعفي  ن  نون من جميع أشكال التميث 

vi. الثقافات 
ُ
ُ والُمتعدد ي ِ

يد والَبْين 
َ
 تعليم الشباب والكبار الج

ي أن يكون تعليم 
خ الرؤية الكونية لدى الشعوب ينبعن ن وُيرسِّ مَّ

 
، ُيث

ً
 الثقافات وُمجتمعيا

 
َّ وُمتعدد ي ِ

ْيبن الشباب والكبار ب 

ابط والتعايش  خ الثر ن وُيرسِّ مَّ
 
ي ومعرفتهم وحكمتهم هويتهم، بقدر ما ُيث

األصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقر

ي إطار الع
ن العلوم. مع الثقافات األخرى عىل قدم المساواة فن   دالة المعرفية والحوار بي 

vii.  ي
 تعليم الشباب والكبار الُمنتج والتقن 

ي أن يكون تعليم الشباب والكبار
 نحو اإلنتاج المادي والفكري والعمل  ينبعن

ً
جها  وُمو 

ً
 وُمتنوعا

ً
 وإقليميا

ً
 وتقنيا

ً
ُمنتجا

ي أن 
 مع الطبيعة وأنظمة الحياة. كما ينبعن

ً
ن اإلبداعي والخيالي وُمتناغما  للتكيف مما يسمح للمتعلمي 

 
 وقاِبال

ً
ِرنا يكون م 

ية األخرى.  ِ
ش 
ُ
ن العمليات التعليمية واألنشطة المهنية واأل   بالتوفيق بي 

viii. ي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تعليم الشباب والكبار
 
 والحق ف

ي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و 
ْوصوليةُيعد الحق فن ا يتكيف مع منهجيات حق ةوالشامل ةالمجاني الم   أساسي 

ً
ا

ي أن  ويتجاوز استخدامها التعليم الشائعة 
ي مقابل التعليم الُحضوري. ينبعن

اضن ي تقدير التعليم االفثر
ّ وُمبالغتها فن الواسطي

ي عىل أنه ُمكمل 
اضن .  للعمليات الحضوريةُيفهم التعليم االفثر ٍ للتعلم الفردي والجماعي

  وُمث 

ix.  اف  بهمتكوين المعلمي   واالعتر

ورية لمعلمي قطاع تعليم الشباب  اف والخطط المهنية جميُعها ضن ظروف العمل الالئقة والرواتب العادلة واالحثر

ن المواطنة النقدية ودمج أخالقيات الرعاية الشخصية برعاية اآلخرين والطبيعة  ي أن يقوم التكوين بتلقي 
والكبار. ينبعن

ْ الصالح العام والعيش الك ي
فهوم    ريم. عىل أساس م 

x. ي مجال تعليم الشباب والكبار
 
 .أهمية إنتاج البيانات ومتابعتها ورصدها وتقييمها ف

ا بقدر ما هي المعلومات  ا حيوي  ُيعد إنتاج البيانات الُمفصلة والتشخيصات الشاملة والموثوقة وكذا المعلومات النوعية أمر 

ورية. المتعلقة بالتمويل واالستثمار. ولهذه الغاية، فإن البحث وتنظ ات والتقييم كلها أمور ضن   يم الخث 
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 أمريكا الشمالية .6

 الوضعية

م الكبار وتعليمهم عىل عاتق الواليات 
ُّ
تضع كلٌّ من الواليات المتحدة األمريكية وكندا المسؤولية األساسية عن تعل

 أمام التعاون والمناضة الجماعية وتقاسم  ولهذهوالمقاطعات. 
ً
، إال أنها تخلق حواجزا الُمقاربة الالمركزية فوائد شبرَّ

ا للمعايث  العالمية قد  كال شالموارد. 
 
 وفق

 
ة، ولو كانت معتدلة أن االضطرابات السياسية واالقتصادية والثقافية األخث 

م مدى الحياة متكامٍل 
ُّ
ٍ ضفت االنتباه عن الجهود المبذولة لتطوير نظاٍم للتعل اٍح وُمستنث 

 
ّي وقت  وُمت

َ
كث  من أ

َ
بالبحوث أ

ي اليونسكو 
دا دولة عضو نشطة فن

 
ن
َ
. فك ي مصن

ا للمشاركة بفّعالية فن ي أن تعود الواليات المتحدة قريب 
، وهناك أمل فن

ي معالجة المشكالت الُمِلحة، وحبر الوجودية واإلقليمية والعالمية. 
م الكبار وتعليمهم فن

ُّ
 المناقشات حول دور تعل

 التحديات

ي أمريكا الشمالية بأن هذا ال
م الكبار وتعليمهم فن

ُّ
ق الطرق مع االعتماد هناك شعور داخل مجتمع تعل مجال يقف عند مفثر

ْوصوليةمن جهة عىل التكنولوجيا و  ن لتقديم الخدمات ومع غياب سياسة واضحة وبرامج  الم  ي ْ باعتبارهما أساِسي 

 متماسكة من جهة أخرى. 

 عن ذلك عىل الُمت
ً
ن ِعوضا كث 

ي ميادين ومجاالت السياسة والثر
فَّ عن التدقيق فن

َ
ْستدعي الك

 
علم باعتباره لكن الحاجة ت

 عىل قضية 
ً
ي هذا الصدد وعطفا

. وفن ن المحور الرئيسي لالهتمام أو ما مفاده باقتضاب االلتفاف حول اهتمامات المتعلمي 

ي تحول دون تلك المشاركة 
 فهم  العوائق البر

ُ
ْستدعي الحاجة

 
م، ت

ُّ
ي التعل

سياسة الرعاية االجتماعية  -مشاركة الكبار فن

ن سبل ا ي تأمي 
ة فن ي  الّسكنولوصول إل مرافق رعاية األطفال والرعاية الصحية الُمقرصِّ

والنقل للتمكن من المشاركة فن

 أنشطة التعلم. 

اف  ي االقتصادي والرفاهية العامة دون االعثر
ي كوسيلة لتحقيق االكتفاء الذاثر

نٌ ُمفرٌط عىل التكوين المهبن  هناك تركث 
 
حاليا

ي 
مْحورالواضح والرصي    ح بقيمة التعلم مدى الحياة فن

 
. وهو ما أدى إل ت العديد من برامج  النمو المجتمعي والشخصي

 تعليم الكبار حول قابلية التوظيف. 

وعليه فإن هناك حاجة ماسة إل مزيد من الوضوح المفاهيمي فيما يتعلق بالتعلم مدى الحياة والمفاهيم األخرى ذات 

ك ولتعاظم الشعور بالوحدة وهوم . الصلة كوسيلة لخلق فهم مشثر  ا من شأنه أن ُيؤجج طلبات الدعم المالي

ي تواجه 
م ولعل مسألة التمويل من التحديات الرئيسية األخرى البر

ُّ
الكبار وتعليمهم. فإذا أردنا توسيع نطاق فهمنا تعل

ن صفوة  اكات بي  والمنظمات المجتمعية  خدماتالمقدمي وممارستنا للتعلم مدى الحياة، علينا إنشاء تمويل ُمستدام للشر

 األخرى. 

 االتجاهات والقضايا الرئيسية

ي أمريكا الشمالية. 
م الكبار وتعليمهم فن

ُّ
ن تعل ي تمث 

كة البر باإلمكان تحديد مجموعة من االتجاهات والقضايا الرئيسية المشثر

م الكبار وتعليمهم و 
ُّ
 مقدمي خدمات تعل

ن اكات بي  المنظمات المجتمعية، فمن جهة، هناك قضية السعي إل تقوية الشر

، و  ي
ي مشاكل أخرى مثل األمن الغذاث 

، وما إل ذلك. ومن جهة أخرى، الّسكنوبالتالي مساعدة األفراد فن وكما ذكرنا  الُمي شَّ

. ولعل من باب أول تعريف المصطلحات 
ً
 جدا

 
كة باتت ُملحة ي التحديات، فإن الحاجة إل مصطلحات مشثر

أعاله فن

ي سياق تعريفها.  بحيث يمكن فهم األمثلة
 / الممارسات فن
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ورة تجميع بيانات ُمْستفيضة و  ي عن ضن
ي ال ُيغبن

ي العقد الماضن
ي ُبذلت فن

اف العام بالجهود البر ، والبحث ُمنتظمةإن االعثر

 .
ْوفن 
َ
ي كلٍّ من الواليات المتحدة وكندا. فهذا أمر أساسي لصياغة السياسات وتعزيز الحجج من أجل تمويل أ

 والتحليل فن

 مما يساعد عىل إذكاء الوعي بأهمية 
ً
 جدا

ُ
ي أمريكا الشمالية بنية مؤسساتية حيوية

 لبعض المناطق األخرى، توجد فن
ً
فِخالفا

   التعلم مدى الحياة وتعليم الكبار. 

ن ال يزال من القضايا الرئيسية   شك أنوال  ي مجال -كيفية دعم التطوير المستمر للممارسي 
ن فن ي للمنخرطي 

 التأهيل المهبن

ن  ن من أجل تحسي  " الذين يعملون مع المتعلمي  ن م الكبار وتعليمهم.  فما هي أفضل طريقة للتعامل مع "المعلمي 
ُّ
تعل

؟ ي
ي يحتاجون إليها كجزء من عملية التأهيل المهبن

  ممارساتهم وما هي أنواع المعلومات واإلرشادات المتعلقة بالموارد البر

ا فإن التحول إل التعليم الرقمي  . فما  -التعلم عن بعد  -أخث   ن ن والمتعلمي  ني 
يثث  مسألة عدم وجود تكوين ُمخصص للُمكوِّ

 إل التعلم الحضوري. ويبدو أن  مالتصور العاالذي يجب عمله لتصحيح هذا الوضع؟ 
ً
يوخي بأنه ربما ال عودة تماما

 
ً
اتيجية ُمحكمة جدا ل فرصة لتشجيع صياغة سياسة / اسثر

ِّ
جة. وهوما قد ُيشك ِجينة أو ُمزدو 

 
االتجاه يشث  إل مقاربة ه

ن الوصول العادل والُمي ش إل البنية التحتية الرقمية المرغ  وبة. للتعلم مدى الحياة تشمل تأمي 

 التوصيات

 :محددةبناء  عىل التحديات واالتجاهات الرئيسية والقضايا المحددة أعاله، تمت صياغة خمس توصيات 

i.  : ي مركز أي هيكل تنظيمي االلتفاف عتر الحدود حول احتياجات المتعلمي  
ي أن يكون منظور المتعلم فن

ينبعن

ظم أنفسنا حول بناء كيان للتعاون عث  
 
ن
ُ
ح ا ن  قطاعات ومجاالت التعلم. سائد. ونقثر

ii. قربنا من بعضنا البعض  أمٌر ُمِلٌح  الرئيسية المصطلحات تعريف أو توضيح
ُ
كة ت كطريقة لخلق تفاهمات مشثر

 . ي وكمجتمع عالمي
 ضمن هذا المجال وعىل المستوى الوطبن

iii. م مدى الحياة
ُّ
م الرسمية لتعزيز واستدامة التعل

ُّ
ب" لفرص التعل

َ
ل
َّ
ي دراسة "جانب العْرض" و"جانب الط

، ينبعن

 فوغث  الرسمية. 
ً
عىل سبيل المثال، من المهم أن نفهم كيف يشجع أصحاب العمل والمنظمات األخرى أنواعا

ي إل تقوية 
ي أن يفصن

ي تمنع تشاُرك المعلومات. وهو ما ينبعن
م مدى الحياة وكش القيود البر

ُّ
 من التعل

 
ة ن ممث 

ن المنظمات المُ  م الكبار وتعليمهم وبي 
ّ
ي مجال تعل

 ُمقدمي الخدمات فن
ن اكات بي  جتمعية لتوفث  خدمات الشر

ة لألفراد  ، وما إل  تساعدهم عىل داِعم  ي الّسكن الُمي شَّ
، النقص فن ي

التغلب عىل عوائق  مثل انعدام األمن الغذاث 

 ذلك. 

iv. م الكبار عزيز ُمقاربٍة متكاملٍة وإجراءات ُمنتظمٍة: ت
ّ
 من ُمقدمي خدمات تعل

ٌ
ي ُيقدم عديد

المنطقة  وتعليمهم فن

ي 
. ويتأثر عديٍد م خدماتهم فن نامن األماكن ألغراض شبر بشكل متكرر بأهداف التمويل وإمكانياته  جمسار الث 

ن واهتماماتهم.   بقدر ما يتأثر باحتياجات المتعلمي 

v.  كشف األدلة أهمية
 
ي كل من الواليات المتحدة  تجميع بيانات ُمْستفيضة وُمنتظمة، والبحث والتحليلت

فن

ٌ وكندا. ُيناط  امج بالواليات والمقاطعات واألقاليم. ومن الُمستحسن  قسٌط كبث  من ُصنع السياسات وتقديم الث 

ن  ي ْ
ي هذه السياسات وهذا التقديم للخدمات الالمركِزي 

ل التجميع الصارم للبيانات عىل المستوى الوطبن
َّ
أن يتخل

امج.  فُعول السياسات والث   ويسمح بتقييٍم واسع النطاق لم 
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م الكبار وتعليمهم 
ُّ
مِهل –تعل

ُ
 ألن المستقبل ال ي

ي ُمجرد 
م الكبار وتعليمهم حق أساسي من حقوق اإلنسان لجميع الشباب والكبار وكبار السن. وهذا األمر ال يعبن

ُّ
تعل

ي ظل االنسجام التام مع اآلخرين ومع 
ٍك للحياة فن ُسس لفهٍم مشثر

ُ
ي إرساء األ

ْمكيننا من االستجابة لألزمات: هذا األمر يعبن
 
ت

ي موطننا المش
ي كوكب األرض. وهذا ينطوي عىل فهم ثم معالجة القضايا جميع أشكال الحياة وفن

ك، فن مية،ثر
 
ظ
ُ
وعدم  الن

 
 
، يكافح المجتمع الدولي  ةال رجعالمساواة الهيكلية، والمشاكل العالمية وقضايا السلطة معالجة

ي الوقت الحاضن
فيها. فقن

ي ذلك جائحة كوفيد 
ي صنعها اإلنسان، بما فن

ي للرقمنة،  المناخ،وتغث  ، 19مجموعة معقدة من األزمات البر واألثر السلب 

هما من التقنيات الجديدة، والتهديد النووي، وإضعاف الديمقراطية، واللجوء إل التدخل  والذكاء االصطناعي وغث 

ي الحاجة إل 
 من التفاوض والحوار. من هنا تأثر

 
ي إبرام المسلح العنيف بدال

ر التقريعقٍد اجتماعيٍّ جديٍد للتعليم، كما ورد فن

م  . ”التعليممستقبل “أعدته اليونسكو بعنوان  يالذ
ُّ
ي هذا السياق، يحتاج تعل

ي ابتداع الجديد إل  مالكبار وتعليمهوفن
وتببن

 من اإلضار عىل 
 
م الكبار وتعليمهم بدال

ُّ
ي حلول مستدامة طويلة األجل تستند إل القوة التحويلية لتعل

ف حرْصِه فن التكيُّ

ط مسبق لالنسجام عىل كوكب األرض  ي واالستجابة. لهذا فإن السالم شر
ي أذهان النساء والرجال. إن عائد تغذيته ينبعن

فن

و   م التعايش لهُ
ُّ
ي التعليم والقرائية والتفكث  النقدي وتعل

 من عائد االستثمار  أكث  عمقا االستثمار فن
ً
وأوسع مدى  وأطول أمدا

ي المعدات العسكرية. 
م  فن

ُّ
ي كّل من  الكبار وتعليمهم بقدرةيتمتع تعل

ي تحررنا الشخصي والجماعي فن
هائلة عىل المساهمة فن

 سياقات الحياة والعمل. 

ي المجلس الدولي لتعليم الكبار  -ولهذه األسباب، فإننا 
 
امنا بالمبادئ التالية:  -كأعضاء ف  نعيد تأكيد التر 

I.  م الكبار وتعليمهم
ً
ء، تعل ي

 وقبل كل سر
 
 -لجميع الشباب والكبار وكبار السن  أساسي من حقوق اإلنسان حقأوال

 ونساء  
 
ي  للدولة شاملةعامة  عام ومصلحةومسىع  -رجاال

ي مسؤولية كفالته. وهذا يعبن
نصيب األسد فن

ي مجاالت أخرى )الحد 
ٌ فن ي
اف بمهمته المزدوجة: عىل أنه حق قائم بذاته وكذلك عىل أنه مساهٌم تمكيبن االعثر

 والمساواة الجندرية، وما إل ذلك(. من الفقر، 

II.  م الكبار وتعليمهم مفيد من أجل
ً
ن تعل

ْ
ي الحياة ويشمالن تنميٍة شخصيٍة وإدراٍك للذات ُمتجذَري

 
 ف

ً
عميقا

ممفيد للمجتمعات والمجتمع ككل ولالقتصاد.  ، كما هوجميع مناحيها
ً
ي إنشاء  يساهم تعل

الكبار وتعليمهم فن

ي الحراك  جديدة،مع فرص عمل الئق  وُمستدامة،مجتمعات عادلة ومتساوية وُمبتِكرة وداِمجة 
وزيادة فن

 . ن  االجتماعي ومشاركة المواطني 

III.  م الكبار
ً
 وتعليمهم تعل

ٌ
ك ٌّ ومشتر مولي

ُ
م الكبار وتعليمهم بي   القطاعاتش

ً
: فهو يشمل جميع أطياف تعل

ي مجاالت مثل الصحة والعمل والثقافة والمواطنة  لرسمي وغث  )الرسمي وغث  ا
( وأنواع شبر من التعلم فن النظامي

  إلخ.  والبيئة،

IV.  م الكبار
ً
ي صميم تعل

 
ن مع إيالء اهتمام خاص  : وتعليمهمالتنوع ف فهو يضم مجموعات متنوعة من المتعلمي 

ن  ن ُيعانون من جميع أشكال التميث 
ن وم   . للُمستضعفي 

V.  ي التعلم مدى الحياة
 
م الكبار وتعليمهم مكون أساسي ف

ً
ي ثالث مجاالت رئيسية: تعل

ويحتوي أنشطة تعليمية فن

؛ المعرفة  ي
ي التعليم المستمر والتكوين المهبن

القرائية والكفاءات األساسية؛ المعرفة والكفاءات والمهارات فن

ي ا
ي والمجتمعي  لتعليموالكفاءات والمهارات فن الي والشعب  م الكبار الليث 

ً
 والمواطنة النشطة. نحن نؤمن بأن تعل

وري لتحقيق جميع  من المكونات األساسية للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامةوتعليمهم  وهو ضن

 أهداف التنمية المستدامة. 

ح ونعزز الفرضيات واإلجراءات   التالية: ولهذا، فإننا نقتر
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م الكبار  .1
ً
غذي تعل

ُ
ة  وتعليمهم التحويىلي ي

 
اد االستقاللية والتحرر والحرية والديمقراطية، ويزيد من متوى ُحرية اإلر 

ي واللغوي. ومع ذلك، فإن هذا يتطلب 
ي والمعرفن

ي والعرفر
ن ويحتضن التنوع الثقافن تحقيق القرائية لدى المتعلمي 

ي  عليه التعلم الشامل والدامج والمت لدى الجميع
ببن
 
ي هي الحجر األساس الذي يمكن أن ن

كامل لجميع الشباب البر

ي جميع مناخي  والكبار
  الحياة. عىل مدى الحياة وفن

ا مع  .2 م الكبار تماشي 
ً
م الكبار وتعليمهم أن يعزز إل دعِم اإلدماج والمشاركةوتعليمهم طموح تعل

ً
ي عىل تعل

، ينبعن

مة حو 
َّ
مكينية والُمنظ

َّ
ل مبادئ المشاركة والتعاون الُمقاربات البيداغوجية الُمتمحِورة حول المتعلم والتفاعلية والت

 والتآزر. 

م الكبار وتعليمهم توفت  الموارد المناسبة،  .3
ً
ي ذلك تعزيز يتطلب تعل

إذ تقع مسؤولية تقديم خدمات التعليم )بما فن

 عىل عاتق الحكومات، 
ً
، أو عن  وذلكالبنية التحتية( أساسا

ً
ن التعليم ألكث  للفئات الُمهمشة جدا إما عن طريق تأمي 

ي التعليم 
امطريق تنسيق وتنظيم مشاركة الجهات الفاعلة األخرى فن ن  بالمعايث  الدولية واإلقليمية.  وااللثر

ف  .4 ي تعثر
اتيجيات البر م الكبار وتعليمهم عىل االستثمارات والسياسات واالسثر

ً
ستعتمد جودة تقديم خدمات تعل

م الكبار وتعليمهمبالحاجة الماسة 
ً
يه الرسمي وغث  الرسمي  لتأهيل تعل

َّ
ي ِشق

 فن
ً
 مهنيا

ً
  تأهيال

ً
ا  .ناجعا

 
ي أيض

وهذا يعبن

ات والبيانات الموثوقة لرصد التقدم من خالل  وهو ما يمكن إجراؤه بالتعاون الوثيق مع  البحث،ضمان توفر المؤشر

 الجامعات. 

م الكبار وتعليمهم.  .5
ً
وتتطلب تحقيق  المشاركة المتوازنة تظل المساواة الجندرية أحد األهداف الرئيسية لتعل

راعي الجندر
ُ
 ُمقاربة بيداغوجية ت

 
م الكبار  للرجال والنساء، واعتماد

ً
ونظرية المعرفة النسوية، وكذا سياسات تعل

ي ا
ن بشكل خاص عىل النساء )خاصة فن كث 

 800لمبادرات القرائية حيث ال يزال هناك ما يقرب من وتعليمهم مع الثر

يهم من النساء 
 
ث
 
ل
ُ
ي العالم ث

ي من الكبار فن
مِّ
 
مية لعالقات  الحال عىل ما -مليون أ

 
ظ
ُ
هو عليه!( وعىل معالجة القضايا الن

بوية.  ي مختلف المناهج واألوساط الثر
 القوة والثقافات القمعية المرتبطة بالمرأة فن

انالتعليم والتك .6 م الكبار وتعليمهم، وهما أمران حاسمان من أجل الحياة الكريمة  وين الِمَهنيَّ
ً
ن لتعل ن رئيسيي 

ْ
ي 
 
ُمكون

ة.  ي أن يوفر التعليم والتكوين  لذلك،واالستقاللية والِرفع 
نيان ينبعن  الِمه 

ً
والتعليم  للعمل والوظائف الالئقة فرصا

ي والخيارات الوظيفية، باإلضافة إل منع العمل غث  المستقر ومساعدة  والمستمر والتطوير الشامل 
المهبن

اعات المسلحة واألزمات األخرى.  ن رين من األوبئة وتغث  المناخ والثن   الُمترصن

م  .7
ً
ي الحث عىل استكشاف قدرتها عىل توسيع انتشار تعل

ي التعليم، وينبعن
ا للتقدم فن

ً
يمكن للتكنولوجيا أن تكون محرك

ي المقابل يمكنها أن تخلق عوائق جديدة أمام الوصول،  عليمهم. وتالكبار 
فاقموفن

ُ
تحديات التعلم االجتماعي أو  وأن ت

، فمشاكل عالمنا ليست وأن توسع االنقسامات االجتماعية القائمة وأن تخلق فجوات جديدة.  الجماعي

ي  تكنولوجية فقط بل تربوية كذلك! 
يواجهها قطاع التعليم بشكل ولهذا ال يمكن التغلب عىل التحديات البر

. وعليه  ي والذكاء االصطناعي
وثن ي أساسي من خالل األدوات الرقمية ومنصات التعلم اإللكثر

أن ُيستبدل الحق  ال ينبعن

ْوصولية.  ي الم 
ي التعليم بالحق فن

  فن

م الكبار وتعليمهم.  .8
ً
ي تعل

 
ي دوًرا أساسًيا ف

ي يلعب المجتمع المدن 
والحركات ولهذا فإن تعبئة المجتمع المدثن

 ، ي جميع أنحاء العالم ولتعظيم فوائد تعليم الشباب والكبار. بالتالي
ن من الكبار فن وري لدعم المتعلمي  االجتماعية ضن

ي صياغة السياسات 
يك فن ن وكشر ن الرئيسيي  ي باعتبارها أحد الالعبي 

اف بمنظمات المجتمع المدثن ي االعثر
ينبعن

ي التخطيط والرصد والتقييم. 
 وتنفيذها وفن

م الكبار وتعليمهم كحق أساسي من كأعضا
ً
ي المجلس الدولي لتعليم الكبار، نحن متحدون من أجل تعل

 
كاء ف ء وشر

ط مسبق للعدالة االجتماعية والبيئية وللرفاهية وللتغيت   مهل.  والتحول،حقوق اإلنسان وشر  ألن المستقبل ال يُ
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 مع الروح التشاركية والديمقراطية ل لمجلس الدولي لتعل
ً
ي المنتدى الدولي انسجاما

ن فن ح عىل المشاركي 
يم الكبار، نقثر

 
 
ي  أي توصيات ُمناقشة

نة ُيزمع تضمينها فن يَّ   مراكش لإطار عمُمع 
َّ
ي  فيها ثموالبث

التقرير النسخة النهائية لهذا  إدراجها فن

 . فالكاش
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