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شكر وتقدير

هذه الوثيقة هي نتاج م�شروع مثري لالهتمام .وهو مثري لالهتمام ل�سببني ،الأول �أنه يركز على العالقة الوثيقة ال�صلة بني تعليم
الكبار والفقر ،والثاين لأنه عبارة عن تعاون بني منطقتني خمتلفتني ومتنوعتني للغاية :منطقة ال�شرق الأو�سط ومنطقة جنوب
�شرق �آ�سيا .لقد قام امل�شاركون خالل ور�شتي عمل بتبادل ومناق�شة �أ�ساليب تعليم الكبار اجليدة وحالة الفقر يف املنطقتني ب�شكل
حيوي .وعليه ،نتوجه بال�شكر اجلزيل لكل من �شارك يف ور�شتي العمل ،وقدم بالتايل م�ساهمة كبرية يف امل�شروع والوثيقة التي
انبثقت منه .حتم ًا جميعهم جديرين بال�شكر وهم :جواد الق�سو�س ،زاهي عازر ،جنيب الدلني ،كاترين ديني�س� ،أركانا دويفيدي،
�أوي جارتين�شالغر ،جوان هيلمان ،حممد حوراين ،عال عي�سى ،وحيد جربان ،لونغ خيت ،خامبون كيوفيفاكون ،غ�سان قطاطي،
�آمفون لوخام� ،صوفيا مارتيل ،نازاريت نازاريتيان ،ماليكان فوتافي�سوك ،جمدي القرم ،نو�س �سلي�س ،ايان �سوت�شيت ،باف �سوكلي،
فار �سوكني ،هانغ ت�شان �سوفان ،فورك �سوفان ،م�صطفى �سرار�سرا ،بيو فانا ،كرين فانتاي ،نونغ فوثا.
نود �أن ن�شكر � ً
أي�ضا امل�ؤ�س�سات التي رحبت بنا خالل ور�شتي العمل وقدمت لنا فكرة حول ممار�ساتهم املتعلقة بتعليم الكبار والتي
ا�ست�ضافتنا � ً
أي�ضا يف �أجزاء من ور�شتي العمل وهم :جمعية رعاية �ش�ؤون الأ�سرة اخلريية يف الزرقاء ومدير اجلمعية �آمال وهدان؛
ومركز التعلم املجتمعي يف تايينغ يف منطقة جنوب نيكوم يف مقاطعة �سييم ريب؛ واالحتاد الوطني جلمعيات اليوني�سكو يف ايابان
وكمبوديا.
من دون م�ساهمة العديد من خرباء تعليم الكبار يف املنطقتني ،ملا كان من املمكن تطوير اجلزء الأ�سا�سي من الوثيقة والذي
يت�ضمن �أمثلة حول املمار�سات اجليدة .ه�ؤالء اخلرباء هم :نانديتا بهات� ،أنيتا بوركار ،هانغ ت�شانغ �سوفان ،مينو فاديرا ،ليي فوثا،
باريت�شارت ينجاي ،ومرعي ب�شري� .أخ ًريا ولي�س �آخ ًرا ،نحن نق ّدر كث ًريا �أعمال التحرير التي قام بها الربوفي�سور هرييربت هينزن
والربوفي�سور كري�س دوك� .شك ًرا جزي ًال!
ني�سان  ،2020جواد الق�سو�س ،عال عي�سى ،جوان هيلمان ،نازاريت نازاريتيان ،فانا بيو
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مقدمة عامة

من الوا�ضح ج��دً ا �أن��ه يف العديد من البلدان حول العامل قد تعلم القراءة والكتابة واملهارات الأ�سا�سية؛ التدريب امل�ستمر
ازدادت الفجوة بني الفئات الأك�ثر ً
حظا واملهم�شني ب�شكل والتطوير املهني؛ والتدريب من �أجل املواطنة الفاعلة من خالل
كبري يف ال�سنوات الأخرية .تتمتع الطبقة الو�سطى املتنامية يف
ما ُيعرف با�سم التعليم املجتمعي �أو ال�شعبي �أو الليربايل.
العديد من البلدان واالقت�صادات النا�شئة بامتيازات مل يكن
يتمتع بها يف ال�سابق �سوى �أغنى الأغنياء يف املجتمع .ويف الوقت يتحدث الهدف الرابع من �أهداف التنمية امل�ستدامة ()SDG4
نف�سه ،هناك العديد من الفقراء �سواء من املناطق احل�ضرية يف جدول �أعمال �سنة  2030عن «�ضمان التعليم اجليد ال�شامل
�أو املناطق الريفية والنائية ممن هم خارج نطاق �أي تنمية ،والعادل ،وتعزيز فر�ص التعلم مدى احلياة للجميع ».وبالتايل،
فهم ال ينتفعون من �أي تقنيات حديثة كالتقنية الرقمية �أو من مفاده �أنه من �أجل حتقيق �أه��داف جدول الأعمال ،يجب �أال
�أي تقدم حمرز نحو ما يطلق عليه «باحلداثة» �أو حتى بب�ساطة يقت�صر التعلم على الأطفال وال�شباب .ولكن من الأهمية مبكان
كاف �إلى
التفكري يف �أولئك الذين مل يتمكنوا من الو�صول ب�شكل ٍ
ال يتمتعون بحياة كرمية.
التعلم والتعليم يف املراحل الأولى من حياتهم� .إن االعرتاف ب�أن
ومن الوا�ضح � ً
أي�ضا �أنه ال توجد حلول ب�سيطة متاحة ملعاجلة حياة الكبار ت�شكل �إلى حدٍّ كبري �أطول فرتة حياة للأ�شخا�ص،
هذا امل�أزق .يحتاج العامل الأكرث تعقيدً ا من �أي وقت م�ضى �إلى يجعل من زيادة اال�ستثمار يف تعلم وتعليم الكبار �أمر منطقي
جمموعة وا�سعة من �أ�صحاب امل�صلحة للعمل م ًعا لإيجاد حلول
ومطلوب ب�شدة.
م�ستدامة من �ش�أنها �أن تُخرج الفئات الأكرث �ضع ًفا والفقراء
من دائرة التهمي�ش .نحن ن�سعى جاهدين للتعاون مع �شركاء لقد مت تطوير ه��ذا املن�شور �ضمن �إط ��ار م�شروع اجلمعية
من احلكومات ،واملجتمع املدين ،والقطاع اخلا�ص ،ولكن يظل الأملانية لتعليم الكبار ( )DVV Internationalوالذي مت تنفيذه
�إمياننا الرا�سخ كمعلمي كبار ب�إمكانية �أن يلعب تعلم وتعليم يف منطقة ال�شرق الأو�سط وجنوب �شرق �آ�سيا وجنوب �آ�سيا يف
الكبار دو ًرا �أ�سا�س ًيا يف متكني املهم�شني وتقلي�ص الفجوة بني العامني من � 2018إلى  .2020د�أبت اجلمعية الأملانية لتعليم
الأغنياء والفقراء .جند يف جميع �أنحاء العامل ماليني الأميني ،الكبار يف هاتني املنطقتني على تعزيز تعليم الكبار من خالل
واملت�سربني من امل��دار���س يف �سن مبكر ،والأ�شخا�ص الذين التعاون الوثيق مع ال�شركاء املحليني لنحو ع�شر �سنوات ،وب�شكل
يفتقرون �إلى املعرفة واملهارات الالزمة لك�سب العي�ش ،و�أولئك خ��ا���ص ،عملت على خماطبة وتلبية االحتياجات التعليمية
املنقطعني ً
ً
تهمي�شا .بالتايل ،فقد �أن�ش�أت هياكل م�ستدامة
متاما عن �أي تطورات يف بلدانهم املختلفة .ه�ؤالء للفئات الأكرث
هم الفئات امل�ستهدفة الأ�سا�سية لتعليم وتعلم الكبار.
لتعليم الكبار ال �سيما يف الأردن ،والأرا� �ض��ي الفل�سطينية،
والو�س ،وكمبوديا ،حيث يوجد للجمعية الأملانية لتعليم الكبار
«الهدف» حملي للغاية ولكنه عاملي فع ً
ال.
لن يتكون لدى جميع القراء نف�س الت�صور ع ّما نعنيه عندما مكاتب قطرية �أو �إقليمية فيها .وقد قام الزمالء من اجلمعية
نتحدث عن تعلم وتعليم الكبار .تختلف مفاهيم تعلم وتعليم الأملانية لتعليم الكبار و�شركائهم خالل ور�شتي عمل عقدتا يف
الكبار يف كثري من الأحيان من منطقة لأخرى ومن بلد لآخر عام  2019مبناق�شة املمار�سات اجليدة املتعلقة مب�ساهمة تعلم
وحتى داخ��ل البلدان نف�سها .وي�ستند ت�أكيدنا على �أث��ر تعلم وتعليم الكبار يف احلد من الفقر يف البلدان املعنية .هذا وقد
وتعليم الكبار يف هذا املن�شور �إلى فهمنا لتو�صيات اليون�سكو قام امل�شاركون يف ور�شة العمل يف ع ّمان ،الأردن ،و�سيام ريب،
حول تعلم وتعليم الكبار ومفادها« :يت�ضمن تعلم وتعليم الكبار كمبوديا ،بزيارة مواقع تعليم الكبار الناجحة حيث ناق�شوا
جميع �أ�شكال التعليم والتعلم التي تهدف �إلى م�شاركة جميع دور تعلم وتعليم الكبار يف �ضوء خلفية درا�سات الفقر ،وقاموا
بتحليل الأبعاد املختلفة للفقر يف كل من الأردن وكمبوديا.
الكبار يف جمتمعاتهم ويف عامل العمل ».وين�صب تركيزنا على
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تو�صل امل�شاركون خالل ور�شتي العمل �إلى جمموعة متنوعة
من الأمثلة حول ا�ستخدام تعلم وتعليم الكبار كطريقة مميزة
ملخاطبة م�سائل ع��دم امل�ساواة يف بلدانهم  -وه��ي م�شاريع
تعرتف بتنوع �سياقات وخلفيات البلدان وكانت ق��ادرة على
�إحداث ت�أثري كبري على امل�ستوى املحلي و�أحيا ًنا على امل�ستوى
الإقليمي �أو الوطني ،وبالتايل ،م�ساعدة النا�س على �إيجاد
خمرج لهم من الفقر املدقع.

كمعلمي كبار ،ف�إننا نقدر طرائق تعلم وتعليم الكبار املتنوعة
واملرنة يف �سياق التنمية والت�أثري املرئي لها على حياة النا�س.
وب�شكل خا�ص ،ف�إننا نريد � ً
أي�ضا ت�سليط ال�ضوء على �إمكانات
تعلم وتعليم الكبار يف معاجلة الأبعاد املختلفة للفقر .وبعبارة
�أخرى ،نعتقد �أن جميع الأطراف امل�شاركة يف التعاون الإمنائي
وحماربة الفقر يجب �أن تطرح ت�سا�ؤالت م�ستمرة حول مبادراتها
ونهجها ،و�أن تكون م�ستعدة للتكيف حيثما يكون ذلك �ضرور ًيا.
وكقوة وا�ضحة ومت�أ�صلة لتعلم وتعليم الكبار ،فهي تتطلب وتعزز
التفكري النقدي يف �سياقات التنمية .نحن ن�ؤمن ب�أن تعلم وتعليم
الكبار من �ش�أنه �أن يعود بالفائدة على الفئات املهم�شة ،وهذا
هو ال�سبب وراء م�شاركة مثل هذه الأمثلة .نحن نتعمد ت�سميتها
�أمثلة حول «املمار�سات اجليدة» ً
عو�ضا عن امل�صطلح ال�شائع
اال�ستخدام وهو «�أف�ضل املمار�سات» .وبينما نحن على يقني
من �أننا على الطريق ال�صحيح� ،إال �أننا نعرتف بوجود م�ساحة
للتح�سني .وبنا ًء عليه ،نختم مب�شاركة جتميعنا للأفكار حول
دور تعلم وتعليم الكبار يف �سياق التنمية وحماربة الفقر ،ونقدم
التو�صيات من �أجل التح�سني.

ترتاوح الأمثلة حول املمار�سات اجليدة من �سياقات الالجئني
يف الأردن ،ومناه�ضة العنف املبني على النوع االجتماعي يف
الهند� ،إلى توليد الدخل املتزايد يف الو�س ،وهذه ت�شكل اجلزء
الأ�سا�سي من املن�شور .ومع ذلك ،ف�إن حل امل�شكالت املعقدة
يتطلب جمموعة وا�سعة من التدخالت املن�سقة ب�شكل جيد بني
�أ�صحاب امل�صلحة ،كما يتطلب � ً
أي�ضا التفكري النقدي يف كافة
املبادرات �إ�ضافة �إلى منوذج التنمية احلايل ب�شكل عام .هذا
ويتم � ً
أي�ضا تقدمي الأمثلة �ضمن �سياق التفكري النقدي حول
و�ضع الفقر يف الأردن وكمبوديا ،وكذلك �ضمن اخلطاب ال�سائد
حول التعاون الإمنائي الدويل والدور الذي ميكن لتعلم وتعليم
الكبار �أن يلعبه .ينبغي �أن ي�شجع ذلك ال� ُق� ّراء على التفكري
ب�شكل نقدي يف م�س�ألة التعاون الإمنائي؛ وعدم قبول الإجابات
الب�سيطة دائ ًما؛ وحتدي احلكمة ال�سائدة واملفاهيم التقليدية.
ومع ذلك ،ما زلنا نعتقد �أن تعلم وتعليم الكبار ي�شكل جز ًءا من
�إيجاد احللول امل�ستدامة مل�س�ألة ا�ستفحال تهمي�ش الأ�شخا�ص يف
جميع �أنحاء العامل ويف هاتني املنطقتني.

�إن �إمكانات تعلم وتعليم الكبار يف الو�صول للفئات املهم�شة
وحت�سني �سبل العي�ش �شاملة .وبينما ن�ؤكد على هذا ،علينا �أن
نفكر ب�شكل نقدي يف امل�شكالت التي نحددها ،و�أال ننجذب
دائ ًما للبحث عن حلول �سريعة ورمب��ا غري م�ستدامة .دعونا
ن�ضم قوتنا الفردية من �أجل ال�صالح العام انطال ًقا من ثقتنا
الكبرية يف تعلم وتعليم الكبار.

هذا املن�شور ال يوثق �أمثلة حول املمار�سات اجليدة فح�سب،
ولكن �أثرها � ً
أي�ضا ،كما �أنه يو�ضح الدور الذي يلعبه تعلم وتعليم
الكبار يف املنطقتني ويف جميع �أنحاء العامل فيما يتعلق ب�أكرث
تهمي�شا و�أقلهم ً
ً
حظا .ويهدف � ً
أي�ضا �إلى جعل ت�أثريات
الفئات
تعلم وتعليم الكبار مرئية ب�شكل �أك�ب�ر ،وب��ال�ت��ايل ،تو�ضيح
امل�سارات املختلفة لتعلم وتعليم الكبار ك�أداة متكني يف بلدان
خمتلفة للو�صول �إلى نتائج من �ش�أنها حتقيق املنفعة احلقيقية
للفقراء والفئات املهم�شة ،والتي ميكن �أن تكون طويلة الأمد
� ً
أي�ضا.

9

الو�صول �إلى املهم�شني  -املمار�سات اجليدة يف تعلم وتعليم الكبار يف ال�شرق الأو�سط وجنوب �شرق �آ�سيا وجنوب �آ�سيا

مقدمة حول دراسات الفقر

وضع الفقر في األردن وكمبوديا
على الرغم من امل�سافة اجلغرافية ال�شا�سعة بني الأردن وكمبوديا ومنطقتيهما ،واالختالفات بني �أ�ساليب احلياة وو�سائل العي�ش
ال�شائعة� ،إال �أنه ميكن �سماع �أوجه َ�شبه ع ّدة يف �أ�صوات الفقراءُ .يعد تدين م�ستوى التعليم� ،أو عدم �إمكانية الو�صول �إلى التعليم،
�أحد �أهم حمددات الفقر ،كما �أنه يحول دون حتقيق نوعية حياة �أف�ضل للفقراء ويحول دون بناء قدراتهم ليتمكنوا على الأقل من
الهروب من الفقر املدقع .ت�شري هاتان الدرا�ستان �إلى �أن الفقراء قد ميتلكون املهارات الالزمة للتكيف و�إدارة فقرهم ،ولكنهم قد
ال ميتلكون املهارات التي ُت ّكنهم من التغلب على دورة الفقر.
�إن اال�ستماع �إلى الفقراء ،وكذلك غري الفقراء ،هو الأ�سا�س الذي تقوم عليه ال ُن ُهج هنا .فقد مت تنفيذها با�ستخدام َنه ٌج ت�شاركي
فتح املجال �أمام الفقراء للتعبري عن واقعهم اخلا�ص كما �سمح لآخرين فهم ق�ضايا الفقر ب�شكل �أف�ضل من منظور الفقراء �أنف�سهم
 فالفقراء هم �أف�ضل اخلرباء يف جمال الفقر.تُظهر الدرا�سات �أهمية فهم �أبعاد وتعقيدات الفقر .وهذا يعني لزوم معرفة املزيد عن ا�سرتاتيجيات التكيف واملواجهة للو�صول
كاف لديناميات الفقراء يف التعامل مع الفقر .وهذا �سوف ي�سهم يف تطوير تدخالت �أف�ضل ،وتي�سري التعاون بني ُ�ص ّناع
�إلى فهم ٍ
القرار واملجتمع املدين و�شركاء التنمية ،وبالتايل� ،سوف ي�ضمن �أن تكون ُن ُهج تعليم الكبار �أكرث كفاءة يف تقوية الفئات املهم�شة.

تعلم وتعليم الكبار يف
الأردن

كمبوديا :حمو الأمية يف
امل�صانع
 Jordan River Foundation
 UNESCO Cambodia/ Department Non-Formal Education, Ministry of Education, Youth and Sport
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صور الفقر والتهميش من وجهات نظر مختلفة  -حالة األردن

جمدي القرم
املقدمة
يعترب الأردن بلد متو�سط الدخل ،وقد ُق ّدر عدد �سكانه بحوايل
 10.3مليون ن�سمة يف نهاية عام  .2018يواجه االقت�صاد يف
الأردن العديد من التحديات كا�ستمرار العجز يف املوازنة
العامة ،وارتفاع معدل الت�ضخم وانخفا�ض معدل امل�شاركة
االقت�صادية ،بالإ�ضافة �إل��ى ن��درة ونق�ص امل��وارد الطبيعية.
وبالتايل ،يت�أخر النمو االقت�صادي يف بع�ض الأحيان وبالكاد
يتم احل�ف��اظ على ال��رف��اه االجتماعي لل�سكان .عند و�صول
الزوار �إلى ع ّمان ،يبدو لهم للوهلة الأولى �أن الأردن بلد غني.
فاملطار الفاخر ،ولبا�س رجال الأمن ،والإعداد املنظم للمطار
ال يعك�سوا م�ستوى املعي�شة يف البالد .فقد مت بناء �صورة الرثاء
منذ �سنوات عدة وخا�صة منذ �أيام الدعم اخلليجي ال�سخي
�أثناء طفرة ازده��ار �أ�سعار النفط يف ال�سبعينيات من القرن
املا�ضي� ،إ�ضافة �إل��ى �أن الأردن ُيعد خط املواجهة الأول مع
�إ�سرائيل .جميع املرافق والأ��س��واق وو�سائل الرتفيه الالزمة
متوفرة بكرثة يف ع ّمان الغربية .لقد مت ر�سم ع ّمان بعناية
وب�شكل متعمد وبطريقة تف�صل بني الأغنياء والفقراء جغراف ًيا.
والأ�سو�أ من ذلك ،هو �أن العديد من الأردنيني الأكرث ً
حظا مل
ي�سبق لهم و�أن زاروا �أي من مناطق ع ّمان الفقرية ،وهم لي�سوا
بحاجة لزيارتها .لهذا ال�سبب ،تعتقد ن�سبة كبرية من الأردنيني
ب�أن الفقر غري موجود يف بلدهم.
خلفية الدرا�سة ومنهجيتها
لقد مت �إجراء الدرا�سة ا�ستجابة لل�شروط املرجعية التي �أعلنت
عنها اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار�« :صور الفقر وعدم
امل�ساواة يف الأردن ».وهدفت الدرا�سة �إل��ى تقدمي معلومات
م�سندة بالأدلة حول و�ضع الفئات املهم�شة و�صورتهم يف املجتمع
من منظور الفقراء واملهم�شني �أنف�سهم وكذلك من منظور
الأثرياء يف املجتمع .تت�ضمن الدرا�سة منهجيتني متكاملتني
لتقدمي و�صف نوعي «ل�صور الفقر والتهمي�ش يف الأردن» من
وجهات نظر خمتلفة وبا�ستخدام مزيج من الدرا�سة امليدانية
واملراجعة املكتبية .تت�ضمن منهجية املراجعة املكتبية مراجعة
الأدبيات املتعلقة بالفقر وعدم امل�ساواة يف الأردن يف ال�سنوات
الع�شر املا�ضية ،الأمر الذي ا�ستلزم درا�سة الكتب واملقاالت
وال�صحف والإح�صائيات ذات ال�صلة .واعتمدت منهجية
درا��س��ة احل��ال��ة امليدانية على البحث امل�ي��داين القائم على

امل�شاركة و�إ��ش��راك �أف��راد املجتمع
املحلي يف عملية التخطيط .ومن
الأدوات والأ��س��ال�ي��ب امل�ستخدمة
يف البحث ،املناق�شات اجلماعية
امل��رك��زة ،وامل�لاح�ظ��ة امل�ب��ا��ش��رة ،وامل�ق��اب�لات �شبه املنظمة،
والتي تركز على �إ�شراك �أفراد املجتمع والبناء على معارفهم
ومهاراتهم املحلية .مت اختيار الفئة امل�ستهدفة من حي فقري يف
منطقة الزرقاء ُيدعى جناعة ،حيث يوجد يف احلي مزيج من
املظهر احل�ضري والريفي.
الفقر وعدم امل�ساواة يف ال�شرق الأو�سط
ُي�شري التقرير العاملي حول عدم امل�ساواة لعام � 2018إلى �أن جميع
مناطق العامل دون ا�ستثناء قد �شهدت ازدياد يف عدم امل�ساواة
يف الدخل .وقد لوحظ �أعلى م�ستوى من عدم امل�ساواة يف منطقة
ال�شرق الأو�سط حيث ح�صل ما ن�سبته  10%من ال�سكان على
 61%من الدخل القومي خالل الأع��وام  .2017-1980و�أ�شار
التقرير �إلى عدم اهتمام دول ال�شرق الأو�سط بر�صد الفجوة
بني الأغنياء والفقراء ،الأمر الذي ي�ؤدي �إلى املزيد من الف�شل
االقت�صادي ،وال�سيا�سي ،وعدم اال�ستقرار .وي�شمل ذلك � ً
أي�ضا
اخل�صخ�صة ،واال�ستثمار ،والنظام ال�ضريبي ،والإنفاق العام.
ل��ذا ،ف��إن الهدف الإمن��ائ��ي الرئي�سي للأمم املتحدة وال��دول
الأع�ضاء للحد من عدم امل�ساواة لغاية عام  2030هو من �ضمن
�أهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�شر.
الفقر يف الأردن
بلغ معدل الفقر يف الأردن  14.2%عام  ،2002ثم انخف�ض
ب�شكل طفيف �إلى  13%عام  ،2006وعاد لريتفع ب�شكل طفيف
� ً
أي�ضا �إل��ى  13.3%عام  2008وم��رة �أخ��رى �إل��ى  14.4%عام
 ،2010مما ي�شري �إلى �أن �إح�صاءات الفقر الر�سمية تراوحت
بني  13%و�أكرث من  14%خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية .ويف
امل�سح الأخري لعام  ،2010ا�ستند خط الفقر البالغ � 14.4%إلى
عتبة الدخل البالغة  813.7دينار �أردين للفرد يف ال�سنة (67.8
دينار �شهر ًيا ( 96دوالر �أمريكي) �أو ما يعادل  2.2دينار �أردين
يوم ًيا ( 3.1دوالر) .وقد قا�ست الدرا�سات الر�سمية ا�ستهالك
ال�سعرات احلرارية باملقيا�س النقدي ا�ستنادًا �إلى خط الفقر،
ولكن مل حتظى م�ؤ�شرات الفقر غري النقدي على نف�س القدر
من االهتمام.
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ومن منظور دويل ،ت�شري تقارير البنك ال��دويل �إل��ى �أن خط
الفقر يف الأردن ،والذي يعود �إلى العام  ،2010هو غري واقعي.
وبح�سب تقديرات البنك الدويل ،ف�إن ما ال يقل عن  33%من
ال�سكان الأردنيني يعي�شون حتت خط الفقر خالل ربع واحد
من �أي عام على الأقل ،وا�ص ًفا هذه الظاهرة «بالفقر العابر».
وقد ا�ستخدم تقرير حديث للبنك ال��دويل خط فقر ق � ّدره بـ
 5.50دوال ًرا للفرد يف اليوم ( 3.9دينار �أردين)� ،أو  165دوال ًرا
( 117دينا ًرا) �شهر ًيا ،وهو �أعلى من خط الفقر الر�سمي املق ّدر
(م�سح �سنة  )2010والبالغ  67.8دينا ًرا �أردن ًيا �شهر ًيا .ن�صح
البنك الدويل الأردن يف عام  2012بزيادة عتبة الفقر و�إعادة
تقدير التغيريات يف الفقر.
متاما .فبالن�سبة
ولكن ،خط الفقر من املنظور املحلي خمتلف ً
للفقراء ،يرتبط الفقر ب�شكل مبا�شر وقبل كل اعتبار بعدد
�أف ��راد الأ� �س��رة ،كما �أن�ه��م ير�سمون خ��ط الفقر بعيدً ا عن
التعريف الر�سمي .وعند �س�ؤالهم حول املو�ضوع ،يقوم الفقراء
بعملية ح�سابية ب�سيطة لأهم املتطلبات املعي�شية الأ�سا�سية يف
�ضوء الأ�سعار احلالية �إ�ضافة �إلى احلد الأدنى من االحتياجات
الغذائية وغري الغذائية ،حيث ي�صلون بذلك �إلى �أرقام تتجاوز
الأرقام الر�سمية بكثري .وت�صل �أرقامهم �إلى  200دينار للفرد
( 300دوالر) على الأقل ،وذلك دون �أخذ تكاليف الإيجار بعني
االعتبار .ويقدر الفقراء احلد الأدن��ى لدعم اخلبز بـ 1000
دينار ( 1400دوالر) لكل �أ�سرة ( 200دينار للفرد يف ال�شهر
الواحد وفق تعريف الفقراء) وهو م�ؤ�شر وا�ضح على �أن الفقر
يف الأردن ي�صل �إلى هذا احلد ولي�س �أقل منه .مل تختلف �آراء
الأغنياء عن �آراء الفقراء يف تعريف الفقر وحتديد احلد
الأدن��ى املطلوب لتلبية متطلبات املعي�شة .فقد اتفقوا على �أن
دعم اخلبز كان م�ؤ�ش ًرا �أف�ضل خلط الفقر يف الأردن� .إ�ضافة
�إل��ى ذل��ك ،ي�شري الفقراء �إل��ى �أن احلكومة ال ت�أخذ الفروق
الفردية للأ�سرة يف االعتبار ،وخا�صة ع��دد �أف ��راد الأ�سرة
والو�ضع ال�صحي ،كمحددات رئي�سية لتعريف الفقر و�أ�سبابه.
مييل الفقر وفجوة الفقر �إلى االرتفاع يف املناطق الريفية ،ويف
الوقت ذات��ه ،يعي�ش ثلثي الفقراء يف املناطق احل�ضرية .هذا
ي�سلط ال�ضوء على �أهمية البعد املكاين يف القيا�سات املختلفة
للفقر ،وت�سمية جيوب الفقر التي يزيد فيها معدل الفقر عن
 ،25%وبهذه الطريقة ،مت حتديد  20منطقة يف الأردن .مل
يتم �أخذ خ�صائ�ص الفقراء وموقعهم يف االعتبار لدى �صياغة
اال�سرتاتيجيات الوطنية التي ت�سعى للحد من الفقر ،ويبدو �أن
ال�سيا�سة الأردنية ت�ستهدف الفقراء على �أ�سا�س فردي.
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عدم امل�ساواة يف الأردن
تُعترب مقايي�س عدم امل�ساواة يف الأردن منخف�ضة �إلى حد ما
مقارنة بالدول الأخرى ذات الن�صيب املماثل للفرد من حيث
الناجت املحلي الإجمايل .وقد بلغ معدل عدم امل�ساواة يف الأردن
وفق قيا�س ن�صيب الفرد من الإنفاق  33.7%من معامل جيني
لعام  ،2010وه��و مماثل من حيث امل�ستوى لأع�ضاء منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية ( ،)OECDو�أقل بكثري من عدم
امل�ساواة يف الدخل يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية واململكة
املتحدة (والتي ت�صل �إلى حوايل  ،)40%و� ً
أي�ضا �أقل من عدم
امل�ساواة يف الناجت املحلي الإج�م��ايل للفرد يف معظم ال��دول
القريبة من الأردن  -بلدان الدخل املتو�سط الأعلى .وتكون
عدم امل�ساواة يف الدخل �أعلى عندما تُقا�س بالدخل بد ًال من
اال�ستهالك .ويبني التعليم والدخل العالقة النموذجية كما يلي:
�أرب��اب �أ�سر �أقل تعلي ًما يف ال�شرائح اخلم�سية الأفقر؛ الأ�سر
الأكرب حج ًما ممثلة متثي ًال زائدً ا يف اخلم�س الأدنى من الدخل؛
و�أكرث من ثلثي الأ�سر يف اخلم�س الأدنى من الدخل لديها ثالثة
�أطفال �أو �أكرث.
تعود وجهة النظر املحلية ب�ش�أن ع��دم امل���س��اواة يف الدخل
ل�سببني :ال�سبب الأول والذي يفوق �أي �سبب �آخر هو الف�ساد
على م�ستوى الدولة ،وبح�سب �آراء النا�س ،فهو يعطي الفر�صة
لطبقة معينة لك�سب الدخل على ح�ساب تكاف�ؤ الفر�ص .وهذا
ي�شمل عدم امل�ساواة يف احل�صول على التعليم اجليد واخلدمات
ال�صحية والتوظيف ،حيث ت�ستفيد النخبة وفق �آراء الكثريين
من املنح الدرا�سية ،والعمل يف القطاع ال�صحي ،واحل�صول
على �أف�ضل الوظائف ،مبا يف ذلك الوظائف الر�سمية الرفيعة.
�أما الأ�شخا�ص الأق��ل ً
حظا ،فيح�صلون على م�ستوى الكفاف
فقط ،وبالتايل يبقون عالقني يف نف�س الفخ با�ستمرار .ويعود
ال�سبب الثاين �إلى �سيا�سة احلكومة يف التعامل مع م�س�ألة عدم
امل�ساواة ،حيث �أن معظم الأ�شخا�ص ي�ضعون اللوم على كتف
احلكومة ب�سبب �سيا�ساتها ال�ضعيفة وا�سرتاتيجياتها املتناق�ضة
يف التعامل مع الفقر وعدم امل�ساواة.
�أ�سباب الفقر يف الأردن
ت�شري � ً
أي�ضا اخل�صائ�ص املذكورة �أعاله �إلى �أ�سباب الفقر يف
الأردن ،مما يدل بو�ضوح على �أن الفقر يف البالد يعود �إلى
ثالث ق�ضايا رئي�سية :معدالت الأج��ور املتدنية والتي ال تلبي
�سوى تكلفة املعي�شة الأ�سا�سية ال�ضرورية ،والبطالة ،واحلالة
ال�صحية للأ�سر الفقرية� .إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن معدل امل�شاركة
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متدن ،مما ُي�سارع يف مع�ضلة الفقر
االقت�صادية للمواطنني ٍ
وي�ؤدي �ضعف التنمية االقت�صادية يف الأردن �إلى تدين الأجور،
ووج��ود فر�ص وظيفية خميبة للآمال ،الأم��ر ال��ذي ال ي�شجع
املواطنني على امل�شاركة يف الأن�شطة االقت�صادية.

.

هناك م�شكلة �أخ��رى يف الأردن تتمثل يف عدم وجود برنامج
ل�ل��رف��اه االج�ت�م��اع��ي ي�ق��دم ف��وائ��د جم��دي��ة للمواطنني الأق��ل
ً
حظا .لقد �أدى الدين القومي املتزايد �إ�ضافة �إلى ال�ضغوط
االقت�صادية �إلى ارتفاع معدالت الت�ضخم يف الأردن ،يف حني
�أن البلد غري جمهز للتعامل معه بال�شكل ال�صحيح .وقد ت�سببت
�أزمة الالجئني ال�سوريني الأخرية يف عام  ،2011والتي خلفتها
احلرب الأهلية يف �سوريا املجاورة ،يف املعاناة ل�ل�أردن ،حيث
تدفق �آالف املدنيني ال�سوريني �إل��ى البالد هر ًبا من النزاع.
ووج ��دت ال��درا��س��ات يف الأردن �أن غالبية املواطنني الذين
يعي�شون يف فقر يعي�شون �إما �أقل من خط الفقر بقليل �أو فوقه
بقليل ،مما ي�شري �إلى التقلبات التي حتيط بالفقر يف الأردن
حيث يرتاجع العديد من املواطنني با�ستمرار حتت خط الفقر
بعد ارتفاعهم عنه قلي ً
ال لفرتة وجيزة.

الأولى خط�أ احلكومات ،وذلك ب�سبب ال�سيا�سات املتعلقة بغالء
املعي�شة ونق�ص الوظائف .ومن ناحية �أخ��رى ،يتفق الأغنياء
على الدور الذي تلعبه احلكومة يف هذا املجال وعدم دعمها
للفقراء� ،إال �أنهم ي�ضعون اللوم على الفقراء � ً
أي�ضا من حيث
�سوء �إدارتهم ل�ش�ؤونهم املالية وكذلك لأنهم ال يقبلون الوظائف
املتاحة ب�سبب ثقافة الهزمية (�أي عدم قبول بع�ض الوظائف
العتبارها ُمزية).

�آليات التكيف ال�ضعيفة
بينت الدرا�سة تنوع الأ�ساليب التي تلج�أ �إليها الأ�سر الفقرية
للخروج من دائرة الفقر ،من بينها التخطيط للإنفاق والتقنني
والتقليل من امل�ستلزمات ال�ضرورية ،حيث �أنهم يعطون الأولوية
لل�سعر بد ًال من اجلودة .وتعترب �أرخ�ص ال�سلع الأكرث جاذبية
والأكرث رغبة يف ال�شراء ،وبالتايل ،ي�صبح البحث عن الت ََ�س ُّوق
الرخي�ص ذو �أولوية بالن�سبة لهم ،فيت�سوقون من امل�ؤ�س�سة
اال�ستهالكية الع�سكرية ،وامل�ؤ�س�سة اال�ستهالكية املدنية� ،أو
يطلبون امل�ساعدة من الأقارب واجلمعيات اخلريية� ،أو يقومون
بعمليات ال�شراء بوا�سطة البطاقة االئتمانية عندما ال تتوفر
لديهم ال�سيولة .يحاول النا�س احل�صول على فر�ص عمل الئقة؛
�أظهرت درا�سة احلالة امليدانية �أن الأ�سباب العامة للفقر ويحاولون احل�صول على تعليم جماين؛ وتناول الأطعمة املجففة
وف ًقا لعينة الدرا�سة هي ارتفاع تكاليف املعي�شة ،وقلة فر�ص امل�صنعة يف املنزل؛ ويلج�ؤون �إل��ى ك�ثرة ا�ستخدام و�إ�صالح
العمل لأرباب الأ�سر ،وتدين م�ستوى دخل الأ�سرة ،وتدين �أجور املالب�س؛ واالنخراط يف �أن�شطة مدرة للدخل من داخل املنزل؛
العاملني ،وعدم توفر م�صدر دخل ثابت ،وحجم الأ�سرة الكبري.
وا�ستخدام التطبيب الذاتي (طب الأع�شاب).
لدى مناق�شة الأ�سباب االجتماعية للفقر ،كان هناك �إجماع
حول ما يلي:
·تَعترب الن�ساء �أن �أحد الأ�سباب الرئي�سية للفقر هي �سوء
�إدارة الرجال ملوارد الأ�سرة.
·�ضعف التعليم و�ضعف �إمكانية الو�صول �إلى تعليم عايل
اجلودة.
·ي��رى الرجال �أن تناف�س امل��ر�أة يف �سوق العمل �أدى �إلى
البطالة والفقر.
·وج��ود حالة خا�صة يف الأ�سرة كاملر�ض �أو وف��اة املعيل �أو
الطالق.
·الف�ساد وع��دم امل�ساواة يف الو�صول �إل��ى فر�ص التعليم
والعمل.

من وجهة نظر الفقراء� ،أظهرت الدرا�سة
بع�ض التناق�ضات من حيث �أهمية التعليم،
فغالبية الأ�سر �أفادت ب�أن التعليم هو العامل
الرئي�سي الذي من �ش�أنه �أن ُيخرج الأ�سرة من
دائرة الفقر.

بالن�سبة للجهة امل�س�ؤولة عن الفقر ،كانت للفقراء والأغنياء
وجهات نظر خمتلفة .فقد �أظهرت الدرا�سة وجود �إجماع بني
الفقراء مفاده �أن م�س�ؤولية الفقر يف الأردن هي يف الدرجة
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توفر اجلمعيات الد ّوارة االحتياجات الطارئة؛ تتزوج الإناث يف اجل��ودة غري متاحة للأ�سر الفقرية ،فاملدار�س حيث يعي�ش
�سن مبكرة؛ ي�صوم النا�س �أحيا ًنا للتقليل من تناول الوجبات؛ الفقراء لي�ست ذات نوعية جيدة مقارنة باملدار�س والتعليم يف
ع ّمان واملدن الكربى ،وهذا بدوره يحول دون تناف�س الفقراء
وتن�صب �أولوية التعليم على الذكور على ح�ساب الإناث.
على الوظائف املُتاحة يف وقت الحق ،وبالتايل ،يزيد من عدم
تعليم الكبار
امل�ساواة.
تربط درا�سات عدم امل�ساواة هذه التعليم ب�شكل مبا�شر بعدم
امل�ساواة يف الدخل .فقد وجدت �أفقر الفقراء يف الأ�سر التي املناق�شة
يكون فيها الوالدين �أقل تعلي ًما (دون م�ستوى الثانوية) ،بينما هناك دليل وا�ضح على �أن وجهات النظر حول الفقر وعدم
تقل فر�ص الفقر باحل�صول على �شهادة جامعية� .إ�ضافة �إلى امل�ساواة ال تختلف فقط بني الفقراء والأثرياء ،و�إمنا هناك � ً
أي�ضا
ذلك ،تُبني الدرا�سات ال�سابقة �أن الآب��اء املتعلمني حري�صون فجوة متزايدة بني ما يعتقده الفقراء و�سيا�سة احلكومة .يبدو
على توفري التعليم لأبنائهم .ومن وجهة نظر الفقراء� ،أظهرت �أن احلكومة تريد �إظهار ثالثة �أهداف متناق�ضة� .أو ًال� ،إظهار
الدرا�سات بع�ض التناق�ضات من حيث �أهمية التعليم ،فقد الفقر والعوز وعدم امل�ساواة من �أجل اال�ستمرار يف احل�صول
�أف��ادت معظم الأ�سر ب��أن التعليم هو العامل الرئي�سي الذي على امل�ساعدات الدولية .ثاني ًا� ،إظ�ه��ار ق��درة الأف ��راد على
دفع املزيد من الإي��رادات من خالل رفع الأ�سعار وال�ضرائب.
مي ّكن الأ�سرة من اخلروج من دائرة الفقر .ولكن بع�ض الأ�سر
مل تعترب التعليم �أولوية للفقراء ،فالعمل بالن�سبة لهم ي�أتي يف ثالث ًا� ،إظهار الأردن كبلد م�ستقر يتمتع بالأمن االجتماعي
املرتبة الأولى ،كما �أنهم يعتربون تعليم الإناث غري �ضروري .واالقت�صادي جلذب املزيد من اال�ستثمارات الدولية .يجب �أن
ت�أخذ �إح�صاءات الفقر هذه الأه��داف الثالثة بعني االعتبار.
ومن ناحية �أخرى ،يرى الأثرياء �أن التعليم هو اال�سرتاتيجية
الرئي�سية للتخفيف من حدة الفقر ،ويعتربون االفتقار �إلى نحن نقبل هذه النتائج والإح�صاءات� ،إال �أننا نحتاج � ً
أي�ضا �إلى
اال�ستماع للفقراء �أنف�سهم وما يقولونه هم عن الفقر.
التعليم �سب ًبا رئي�س ًيا وراء فقر العديد من النا�س .ومع ذلك،
ذك��رت معظم الأ��س��ر �أن �إمكانية الو�صول �إل��ى تعليم عايل
التو�صيات
يف �ضوء هذه النتائج ،يو�صى مبا يلي:
·ينبغي ن�شر �إح�صاءات وتعريفات الفقر دون تدخل �سيا�سي
·ينبغي لال�سرتاتيجية احلكومية الوا�ضحة للحد من الفقر الأخذ يف االعتبار الأ�سباب احلقيقية للفقر واخل�صائ�ص
الفردية.
·يجب دعم �آليات التكيف التي يلج�أ �إليها الفقراء ب�شكل �إيجابي ،وخا�صة الآليات االقت�صادية التي متكنهم من احل�صول
كاف.
على دخل ٍ
·احلاجة �إلى برامج تثقيفية وتوعوية حول �إدارة موارد الأ�سرة واختيار البدائل املنا�سبة.
·ينبغي توفري الدعم لربامج تعليمية عالية اجلودة للفقراء ،وال �س ّيما يف املناطق الريفية.
.
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صور الفقر والتهميش  -حالة كمبوديا

ب�شكل ف ّعال .ويف حال الف�شل يف الت�صدي لهذه
خيت لونغ و�سوت�شيت �إيان
امل�سائل ب�شكل �صحيح ،فهذا �سيعر�ض العديد
املقدمة
ركزت هذه الدرا�سة على جمتمعني ميثالن املناطق الريفية من الأ�سر �شبه الفقرية للخطر ( 70%من الكمبوديني الذين
واحل�ضرية للتمكن من فهم و�ضع و��ص��ورة الفئات املهم�شة يك�سبون �أقل من  3دوالرات يف اليوم) .ه�ؤالء �سيكونون يف خطر
و�سيعودون ب�سرعة �إلى الفقر.
والفقراء يف املجتمع من خالل الأخذ باالعتبار وجهات نظر
خمتلفة يف التحليل ،وال �سيما من الفقراء واملهم�شني �أنف�سهم� ،شكلت الهجرة من الريف �إل��ى احل�ضر على م��دار العقدين
واملجموعات «الرثية» ن�سب ًيا من جمتمعات �أخرى .هذا البحث
املا�ضيني زيادة يف ن�سبة �سكان املناطق احل�ضرية من 15.7%
مهم لأنه يعك�س �صورة الفقر من �أجل الو�صول �إلى فهم �أف�ضل يف عام � 1998إلى  21.4%يف عام  .2013وكان ال�سبب الرئي�سي
جلذور الفقر وعدم امل�ساواة املعقدة ومظاهرهما .و�سي�ستفاد وراء االنتقال �إلى املناطق احل�ضرية هو احلاجة لك�سب املال
من نتائج هذا البحث يف �إعداد دليل ُي ّ
و�ضح كيف ميكن للتعاون لإعالة الأ�سر وتلبية احتياجاتهم ،حيث �أن هناك نق�ص يف فر�ص
بني ُ�ص ّناع القرار واملجتمع املدين و�شركاء التنمية �أن ي�سهم يف
العمل يف القرى �أو املناطق املجاورة لها .يتم توظيف غالبيتهم
جعل ُنهج تعليم الكبار تعمل على تقوية الأ�شخا�ص املهم�شني.
كع ّمال غري َم َه َرة �أو ذوي مهارات متدنية .ومن الوا�ضح �أنهم
وتهدف الدرا�سة �إل��ى تقدمي �أدل��ة قائمة على حالة و�صورة
كانوا يبحثون عن فر�ص عمل يف املناطق احل�ضرية رغم �أنهم
املهم�شني والفقراء يف املجتمع وذلك من خالل �أخذ وجهات
نظر خمتلفة يف التحليل ،وال �سيما من الفقراء واملهم�شني يدركون ب�أن الهجرة قد ال حت�سن من و�ضعهم وو�ضع �أ�سرهم
ّ
و�أنها غال ًبا ما تت�ضمن العديد من امل�شاكل.
�أنف�سهم والفئة «الرثية» ن�سب ًيا يف املجتمعات.
ّ
التح�ضر من قبل احلكومة غري خمطط
يف الواقع� ،إن عمليات
ال�سياق الكمبودي
مت تطوير الهيكل االقت�صادي يف كمبوديا وتغيريه نحو اقت�صاد لها وغري منظمة وغري �شاملة .ولهذا ال�سبب ،يتعر�ض معظم
ال�سوق احلر بعد انتهاء النزاع العنيف وذلك من خالل اتفاقية الأ�شخا�ص �إلى الغ�ش ل�شراء منزل �أو قطعة �أر�ض يف املناطق
باري�س لل�سالم يف عام  1991التي و َّقع عليها جميع الأطراف الع�شوائية .وقد �أدى العي�ش يف مثل هذه املنطقة ال�سيئة �إلى
َ َ
املتحاربة .ومنذ ذلك الوقت ،باتت كل من ال�سيا�سة واالقت�صاد العديد من امل�شاكل الرئي�سية للأ�شخا�ص املهاجرين ،كاالفتقار
�أكرث ا�ستقرا ًرا وب�إمكانهما جذب وزيادة امل�ساعدات الأجنبية �إل ��ى البنية التحتية ،وخم��اط��ر ال �ك ��وارث ،و�أم ��ن احل �ي��ازة،
واخلدمات احل�ضرية ،وال�سيا�سات التي ت�ستهدف الفقراء.
واال�ستثمار الأج�ن�ب��ي املبا�شر ب�شكل كبري .ك��دول��ة م��ا بعد
ال�صراع� ،شهدت كمبوديا على مدى عقد من الزمان تطورات ولهذا ال�سبب ،ال يزال ما ن�سبته  55%من �سكان احل�ضر يف
غري معتادة ،حيث حققت �أداء للنمو االقت�صادي ،واحتلت كمبوديا يعي�شون يف �أح�ي��اء فقرية .وعلى الرغم من زي��ادة
املرتبة ال�ساد�سة ،وكانت واحدة من  46دولة فقط ممن زادت دخلهم يف املناطق احل�ضرية مقارنة مع املناطق الريفية� ،إال
عاما �أنهم ما زالوا غري قادرين على حتمل تكاليف املعي�شة املرتفعة
ما ن�سبته  7%للفرد �سنو ًيا يف املتو�سط وعلى مدار ً 14
يف املناطق احل�ضرية .بدون وجود خيار �أف�ضل ،فهم م�ضطرون
متتالية (البنك الدويل.)2010 ،
�إلى موا�صلة معي�شتهم يف �أو�ضاع منتق�صة ،هذا و�إن معظمهم
ومع ذلك ،ال تزال كمبوديا يف حالة فقر وف ًقا للتقارير ال�صادرة
ال يخطط �أبدً ا للعودة �إلى مناطقهم الريفية.
ع��ن ب��رن��ام��ج الأم ��م امل�ت�ح��دة الإمن��ائ��ي ( )UNDPوم �ب��ادرة
�أوك�سفورد للفقر والتنمية الب�شرية ( )OPHIوالتي قدرت يف املنهجية
عام � 2018أن ما ن�سبته  35%من الكمبوديني ال يزالون يعي�شون ت�ستند هذه الدرا�سة �إلى البيانات واملعلومات التي مت جمعها
يف فقر ،و 79%من جمموع ال�سكان الذين يعي�شون يف املناطق من قبل فريق بحث خمتار �أثناء العمل امليداين ومن خالل
الريفية مب�ستويات معي�شية متدنية ،ه��م معر�ضون للفقر .مراجعة الأدبيات .هذا البحث نوعي وقد َب َنى على الأ�سئلة التي
وبالتايل ،هناك حاجة ملعاجلة بع�ض القيود احلرجة مثل عدم مت تطويرها جلمع البيانات .مت اختيار موقعي الدرا�سة بنا ًء
اال�ستقرار االقت�صادي ،و�صدمات تغري املناخ ،وال�صدمات على املعايري املن�صو�ص عليها يف ال�شروط املرجعية ()TOR
اخلارجية كاملر�ض والبطالة من �أج��ل الق�ضاء على الفقر للبحث والتي تطلبت متثي ًال للمناطق الريفية واحل�ضرية .وقد
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متكن الفقراء والأثرياء ن�سب ًيا من حتديد هذه املناطق لتنفيذ
الدرا�سة .ت�ضمنت منهجية الدرا�سة مراجعة الأدبيات ،وتوليد
البيانات ،والتفكري والتحليل ،واعتبارات البحث الأخالقية،
والقيود والتحديات ،وعر�ض النتائج الأولية.
القيود والتحديات
كان من ال�صعب العثور على عينة قابلة للمقارنة من الأ�سر
الرثية وال�شباب الأثرياء للم�شاركة يف العملية يف كلتا املنطقتني
وذل��ك ب�سبب تعار�ض البحث م��ع ج ��داول العمل واملدر�سة،
وبالتايل ،فقد قاموا بامل�شاركة يف املقابلة ً
عو�ضا عن املناق�شة.
مل نتمكن من حتديد موعد للقاء �أ�شخا�ص بالغني يعيلون �أ�س ًرا
عاما.
اقت�صادي ًا بن�شاط ممن ت�تراوح �أعمارهم بني  18وً 45
ب�شكل عام ،كانت عملية تنفيذ الدرا�سة �سل�سة على الرغم من
�أنه قد مت مقابلة �أفراد الأ�سرة املُعالني فقط الذين يقيمون يف
املنزل مثل كبار ال�سن ،والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،واملر�ضى،
والأطفال .مل يتم الو�صول للأ�سر الرثية يف املناطق احل�ضرية
من �أجل امل�شاركة ،ولكن متكنا من �إجراء مناق�شات جماعية
مركزة ( )FGDومقابالت فردية للح�صول على املعلومات
( )KIIمع الأثرياء ن�سب ًيا يف املنطقة النائية.

و�أن �أمن��اط حياتهم غال ًبا ما تكون خالية من الهموم و�أق��ل
كاف لتنجية �أ�سرهم
توف ًريا ،و�أنهم ال يعملون بجد �أو ب�شكل ٍ
من الفقر ،بينما يحاول الأثرياء بطرق خمتلفة التعامل مع
امل�شكالت يف حياتهم .مث ًال ،عندما يعود الفقراء من العمل،
ف�إنهم يق�ضون وقتهم بالأكل واال�سرتاحة فقط .وغال ًبا ما يكرث
العنف الأ�سري يف الأ�سر الفقرية وغال ًبا ما يكون لديها العديد
من الأطفال .البع�ض يتعاطى املخدرات ،والبع�ض مدمن على
القمار والكحول .يفتقر الفقراء لر�أ�س املال لبدء �أعمالهم،
وللمال لدعم تعليم �أطفالهم ،وملهارات حمددة لك�سب العي�ش.
وال يزال �أفراد الأ�سرة املُعالون الذين ال يعملون لك�سب الدخل
غري قادرين على امل�ساعدة كث ًريا يف الأعمال املنزلية وتقليل
نفقات الأ�سرة من خالل تربية احليوانات �أو زراعة اخل�ضار.
فهم غال ًبا ما ي�شرتون الأطعمة واخل�ضراوات من ال�سوق ً
عو�ضا
عن طهيها وزراعتها منزل ًيا .والأه��م من ذلك ،يقع الفقراء
ب�سهولة يف الديون ،وغال ًبا ما يتباهون مبمتلكاتهم مثل �شراء
م��ارك��ات جديدة من �أج�ه��زة التلفزيون وال��دراج��ات النارية
والهواتف املحمولة بينما يقرت�ضون الأموال من البنوك �أو من
متويل امل�شاريع ال�صغرية .و�أحيا ًنا ،كانوا يبيعون �أرا�ضيهم �أو
مزارعهم من �أجل امتالك مثل هذه املقتنيات.

نتائج الدرا�سة
ت�صورات الفقراء الذاتية
معظم امل�ستجيبني للدرا�سة من الفقراء اع�ت�بروا �أنف�سهم
تع�ساء ،ودونيني ،و�ضعفاء ،ومميز �ضدهم ،ومعر�ضني للخطر.
�إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن بع�ض امل�ستجيبني من الأ�سر الفقرية
مل يتمكنوا من حتديد معنى الفقر و�أ�سبابه اجلذرية ب�صورة
�صحيحة ،الأمر الذي يثبت �أنهم لي�سوا فقراء املادة فح�سب،
و�إمن��ا فقراء يف املعرفة العامة والأفكار املنطقية � ً
أي�ضا .ويف
�سياق الفقر ،فقد �أث��رت عقليات الفقراء على طرق عملهم
و�أمناط حياتهم .ومع ذلك ،فقد �أعربوا عن رغبتهم يف �إخراج
�أنف�سهم من براثن الفقر ولكنهم مل يتمكنوا من فعل ذلك
ب�سبب افتقارهم ملهارات حمددة ،وتقدمهم يف ال�سن ،وب�سبب
املر�ض ،وتدين م�ستوى تعليمهم .والأ�سو�أ من ذلك ،بع�ضهم مل
يتمكن من العثور على وظائف والبع�ض الآخر يعي�ش مبفرده من
دون �أفراد الأ�سرة� .آخرون مل يتمكنوا من العمل لأن �أطفالهم
�أو �أحفادهم ما زالوا �صغا ًرا جدً ا ،الأمر الذي يزيد من الأعباء وجدت الدرا�سة نق�ص يف م�شاركة �أف��راد الأ�سرة يف حت�سني
�سبل العي�ش ،حيث �أنهم اعتمدوا على م�صدر دخل واحد فقط.
على ه�ؤالء الأمهات واجل ّدات الفقريات.
كان معظم الفقراء يف املناق�شات اجلماعية املركزة من الفئات
الأكرب �س ًنا ممن يبقون يف املنازل وال ي�ستطيعون العمل حتى
ت�صورات حول الفقراء
ً
بني ا�ستطالع ر�أي الأث��ري��اء �أن الفقراء يفتقرون ع��ادة �إلى ولو قليال يف زراعة حديقة �صغرية �أو تربية احليوانات وذلك
لأنهم يعانون من م�شاكل �صحية �أو يقومون برعاية �أحفادهم.
التفكري النقدي ،وال يلتزمون بدعم �أطفالهم يف املدار�س،

�أمناط الفقر  -الأ�سباب اجلذرية للفقر و�آثاره
تعتمد معظم الأ�سر الفقرية على وظائف تت�سم بتدين املهارات
يف م�صانع الألب�سة� ،أو �أعمال الرتفيه� ،أو مواقع البناء� ،أو
م�شاريع الزراعة ال�صغرية لأن مثل هذه الوظائف ال تتطلب
تعلي ًما عال ًيا �أو خربة عملية مهنية .ويتم توظيفهم ك ُعمال ترفيه
�أو ُندُل �أو ُع ّمال نظافة �أو ُح ّرا�س �أمن �أو ُع ّمال يف م�صنع �ألب�سة
�أو ُع ّمال بناء .ووجدت الدرا�سة �أن فردًا واحدً ا على الأقل من
الأ�سرة الفقرية يعمل يف م�صنع للألب�سة �أو يف مواقع البناء.
بالإ�ضافة �إل��ى ذل��ك ،فقد قاموا بت�أ�سي�س �أعمالهم اخلا�صة
�أو �أعمال ذات دخل غري منتظم تعتمد على املو�سم والبيئة
املحيطة ِب ُقراهم .وت�شمل �أهم هذه الأعمال ،بيع الأطعمة يف
ال�شوارع ،وجمع م��واد �إع ��ادة التدوير ،و�صيد الأ�سماك� ،أو
البحث عن اخل�ضروات يف املناطق املحيطة بالقرية.
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بالتايل ،ال ميكنهم ك�سب الدخل لإعالة ودعم �أ�سرهم

.

ب�سبب ظروفهم ال�صعبة ،يعاين جميع الفقراء يف املناطق
الريفية واحل�ضرية من م�شاكل �صحية �سيئة مثل ارتفاع خماطر
انتقال الأمرا�ض و�سوء التغذية ،وذلك ب�سبب عدم اهتمامهم
ب�سبل الوقاية وافتقارهم للأطعمة املغذية .وتكمن �أ�سباب
الفقر على امل�ستوى ال�شعبي يف �إجن��اب الفقراء للعديد من
الأطفال ،وانت�شار العنف الأ�سري ،وتعاطي املخدرات ،والإدمان
على القمار والكحول .لقد �أثرت ب�شكل كبري الق�ضايا ال�شاملة
النا�شئة ،واالجن��ذاب نحو الوظائف متدنية املهارة ،وعقلية
الفقر على الفقراء وا�ستمرت يف دفع �أطفالهم �إلى ترك املدر�سة
�سن ُمب ّكرة .معظم الفقراء غري م�ستعدين لال�ستثمار يف
يف ٍ
التعليم� ،أكان ذلك لأنف�سهم �أو لأطفالهم ،وال�سبب وراء ذلك
�أنهم ركزوا تفكريهم وعقليتهم على �أنهم فقراء وعلى �أنهم لن
عال �أو وظيفة جيدة .هناك
تعليم ٍ
يتمكنوا من احل�صول على ٍ
قلة قليلة فقط من الفقراء ممن لديهم التزام قوي للعمل من
�أجل دعم �أطفالهم يف �إنهاء مرحلة الثانوية على الأقل ،فهم قد
�أدركوا ال�صعوبات التي يواجهونها يف العثور على عمل ،وبالتايل،
هم ال يريدون لأبنائهم اتباع ُخطاهم .ومع ذلك ،هم لي�سوا
قادرين على ت�أمني املال الالزم لتحقيق �أهدافهم لأن وظائفهم
لي�ست �آمنة و�صحتهم ت�أخذ بالتدهور .من ال�سهل العثور على
وظائف ذات مهارات متدنية ،ولكن ال ميكن �ضمان ا�ستمرارها
لفرتات طويلة .ولقد �أ�سهمت الوظائف ذات املهارات املتدنية
�إلى ت�ضييق �آفاق وعقلية جيل ال�شباب ،حيث �أفاد امل�ستجيبون
يف ال�صفوف  9-7على �سبيل املثال ،ب�أنهم �سيتوجهون للعمل
يف م�صانع الألب�سة �أو مواقع البناء مثل �آبائهم يف حال منعهم
�آبا�ؤهم من ا�ستكمال تعليمهم املدر�سي .وعلى الرغم من �سهولة
العثور على وظائف ذات مهارات متدنية� ،إال �أن معظم الفقراء
يف املناق�شات اجلماعية امل��رك��زة واملقابالت الفردية ممن
تزيد �أعمارهم عن � 35سنة �أفادوا ب�أنهم واجهوا �صعوبات يف
احل�صول على مثل هذه الوظائف خا�صة يف م�صانع الألب�سة،
ومواقع الرتفيه ،ومواقع البناء.

�آليات التك ّيف من �أجل البقاء
ال ي��زال غالبية الفقراء ي��رون قيمة التعليم وكلهم �أم��ل ب�أن
يتمكنوا من اخلروج من براثن الفقر وت�أمني م�ستقبل �أف�ضل،
حيث �أنهم �أعربوا عن رغبتهم يف �إر�سال �أطفالهم �إلى املدر�سة
ال�ستكمال املرحلة الأ�سا�سية على الأقل .ولكن يف �أ�سو�أ احلاالت،
�سن مبكرة والتوجه
�سي�ضطر �أطفالهم �إلى ترك املدر�سة يف ٍ
للعمل من �أجل ك�سب العي�ش .يف نهاية املطاف ،ا�ضطر ه�ؤالء
الأطفال �إلى العمل ب�شكل �أ�سا�سي يف م�صانع الألب�سة و�أماكن

الرتفيه �أو البناء يف امل��دن �أو يف اخل��ارج .اخليارات الأخ��رى
�أمامهم هي االنتقال من املناطق الريفية �إل��ى امل��دن للبحث
عن فر�ص �أف�ضل ،حيث يهاجر ما ال يقل عن � 5-3أ�سر فقرية
من كل قرية �إلى املدينة كل عام عندما تف�شل حماوالتهم يف
حل م�شاكلهم .ولكي يتمكنوا من العي�ش يف امل��دن واحلفاظ
على �أ�سرهم ،فهم يختارون �أعما ًال غري منتظمة ال تدر عليهم
دخل �ضئيل .وت�شمل هذه الأعمال جمع املواد من القمامة
�سوى ٍ
لغايات �إعادة التدوير ،وبيع الأطعمة �أو الوجبات اخلفيفة يف
ال�شوارع ،و�صيد الأ�سماك ،و�إيجاد بع�ض اخل�ضروات من القرى
املحيطة بهم.
ا�ستمر بع�ض امل�ستجيبني يف العي�ش يف املناطق الريفية ،ومع
ذلك ،فقد عملوا بجد من �أجل جناة �أ�سرهم من براثن الفقر.
بالن�سبة لأولئك الذين ميتلكون � ً
أر�ضا �صغرية مزروعة �أرز ،فهم
ال يزالون يقومون مبثل هذه الأعمال (�أي تربية احليوانات� ،أو
العمل يف بناء البيوت �أو زراعة الأرز  /اخل�ضروات وح�صادها)
مقابل مبلغ �صغري من املال (يدفع يوم ًيا �أو �شهر ًيا) ُ َي ِّك ُنهم من
�شراء الأرز والطعام ودفع تكاليف درا�سة �أطفالهم .ب�شكل عام،
هم يعي�شون على �صيد الأ�سماك وال�سلطعون من املجتمعات
املحيطة ،وبيع املنتجات املُ َ�ص َّن َعة منزل ًيا مثل النخيل �أو جوز
الهند (ع�صري النخيل �أو �سكر النخيل �أو مكان�س الق�ش)
والبحث عن بع�ض اخل�ضروات (مثل نبتة جمد ال�صباح �أو زنبق
املاء الأبي�ض �أو نبتة امليموزا املائية �أو براعم اخليزران).

عدم امل�ساواة والإق�صاء االجتماعي
الحظت الدرا�سة عدم امل�ساواة بني الأغنياء والفقراء يف نواحي
امل�شاركة االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية والتنمية داخل
جمتمعاتهم .والحظت الدرا�سة � ً
أي�ضا االختالف بني الفقراء
والفئات الرثية فيما يتعلق باملعرفة والعقلية والظروف املعي�شية
والفر�ص .وال تقت�صر �أ�سباب عدم امل�ساواة هذه على الفقراء
�أنف�سهم ولكنها تنبع من ُن ُظم املجتمع �أو َ
احلو َك َمة وذلك من
حيث �إمكانية الو�صول �إل��ى اخل��دم��ات التعليمية وال�صحية
واملعلومات واحلماية االجتماعية والدعم املايل (ر�أ���س املال
وتنمية املهارات ،وما �إلى ذلك) .لقد �أدى �سوء َ
احلو َك َمة �إلى
تق�سيم و�ضع الفقراء والأغنياء يف املجتمع .ففي معظم الأوقات،
ميكن للفئات الرثية الو�صول �إلى اخلدمات مقارنة بالفقراء،
وه��م خمتلفون من حيث املعرفة والعقلية وظ��روف املعي�شة
وال ُف َر�صَ .ع َّ�بر بع�ض الفقراء خ�لال املناق�شات اجلماعية
املُ َر ّكزة واملقابالت الفردية عن ا�ستيائهم ب�سبب جتاهلهم يف
امل�ست�شفيات و�إبقائهم خارج امل�ست�شفى ملدة ليلة واحدة �أثناء
تلقيهم العالج.
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�إمكانية الو�صول �إلى خدمات تعلم وتعليم الكبار
على الرغم من �أن برامج تعلم وتعليم الكبار ملنظمات املجتمع
امل��دين والقطاعات احلكومية ق��د مت ت�صميمها وتنفيذها
مب�شاركة و ُملكية قليلة من قبل القواعد ال�شعبية ،وال �سيما
الفقراء وجمال�س البلديات و�أ�صحاب امل�صلحة املعنيني� ،إال �أن
الفقراء ال يزالون غري قادرين على امل�شاركة يف �أن�شطة برنامج
تعلم وتعليم الكبار وذلك ب�سبب التحاقهم بف�صول �إ�ضافية مع
معلميهم من ال�صباح حتى امل�ساء لإمتام معرفتهم يف الف�صول
العامة .وخ�لال املناق�شات اجلماعية املُ � َر ّك��زة واملقابالت
الفردية� ،أعرب العديد من ال�شباب الفقراء امللتحقني باملدار�س
عن افتقارهم �إل��ى املعرفة واملهارات الالزمة لتح�سني �سبل
عي�ش �أ�سرهم بالإ�ضافة �إلى افتقارهم للممتلكات �أو الأ�صول
الأ�سا�سية الالزمة لإن�شاء �أو �إيجاد عمل الئق لت�أمني مل�ستقبلهم.

�سبيل املثال .فهم لي�س لديهم اخليار حل�ضور هذه الأنواع من
التدريبات ،وبع�ضهم ال ي�ستطيع االن�ضمام �إلى التدريب لزيادة
مهاراتهم ب�سبب التزامهم بالدرا�سة والتدريب لب�ضعة �أ�شهر �أو
�أكرث من دون تقا�ضي �أي راتب .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن الف�ساد
يف عملية انتقاء امل�شاركني ي�شكل عائ ًقا م�ستم ًرا �أمام الفقراء
الذين ال يتم اختيارهم.

�أوقفت بع�ض املنظمات غري احلكومية برامج التدريب املهني
يف املجتمعات املحلية بعد �أن ان�سحب املانحون تدريج ًيا،
بينما تقدم بع�ض املنظمات غري احلكومية اجلديدة براجمها
�إلى املجتمعات املحلية امل�ستهدفة .ال يزال املجتمع ،وخا�صة
ال�شباب ،بحاجة �إلى مثل هذه الربامج الهامة .عدا عن ذلك،
ف��إن خم��اوف املجتمع واملنظمات غري احلكومية وال�سلطات
املحلية و�أ�صحاب امل�صلحة املعنيني تتعلق بفعالية وكفاءة
وا�ستدامة الربامج.
معظم املهارات املهنية التي يح�صل عليها ال�شباب الفقراء
لي�ست متنوعة وت�ستجيب فقط الحتياجات ال�سوق املحلي
كاخلياطة ،و�صالونات التجميل ،و�إ� �ص�لاح ال�سيارات على
التو�صيات
·متكني الفقراء من خالل منحهم م�ساحة للح�صول على عمل ماهر مع التدريب يف مهنة جديدة (تدريب وممار�سة)
وتوليد املزيد من الدخل لأ�سرهم من خالل تقدمي منح �صغرية لأفراد الأ�سرة لتنفيذ �أن�شطة حت�سني �سبل العي�ش مثل
حديقة �صغرية لزراعة اخل�ضروات ،وتربية احليوانات ،والأعمال ال�صغرية واحلرف اليدوية وما �إلى ذلك.
·تعزيز الفهم واملمار�سة فيما يتعلق بحدائق اخل�ضروات املنزلية ،وتربية احليوانات ،و�إن�شاء الأعمال التجارية الزراعية
(جتهيز الأغذية) ،وتقنيات الزراعة احلديثة التي ت�أخذ باالعتبار تغري املناخ ،والدعوة �إلى حت�سني َ
احلو َك َمة املحلية
اجليدة والتي من �ش�أنها �أن حت�سن قدرة �أفراد املجتمع وعمل ال�سلطة املحلية يف نظام الري.
·تطوير ودمج برامج التوعية بهدف تعزيز الفهم واملعرفة حول م�سائل ال�صحة الإجنابية ،واملباعدة بني ال��والدات،
والرعاية ال�صحية الأولية ،وامل�ساواة بني اجلن�سني ،والعنف الأ�سري ،وحماية الطفل ،و�آثار �إدمان الكحول والقمار،
والوقاية من املخدرات.
·حت�سني قدرة مديري مراكز التعليم املجتمعي ( )CLCيف الإدارة الت�شغيلية ،و�إدارة امليزانية ،وتعبئة املوارد ،وتنفيذ
الربامج ،وذلك من خالل النمذجة وتطوير �آلية تدقيق للتحقق من ر�صد وتقييم مراكز التعلم املجتمعي للمعايري ،وتغيري
الأثر واال�ستدامة.
·ينبغي ملراكز التعلم املجتمعي �أن تعمل على تطوير �آليات و�أدوات خا�صة بها لإجراء بحوث منتظمة ،كما عليها �أن تعمل على
حتديث القوائم املختلفة من املهارات املهنية مبا يتما�شى مع الطلب طويل الأمد للوظائف يف �سوق العمل وللأفراد .ويجب
� ً
أي�ضا تداول املعلومات حول التدريبات على نطاق وا�سع يف جميع �أنحاء املجتمعات حتى ت�صل �إلى الفقراء واملهم�شني.
·ينبغي ملراكز التعلم املجتمعي �أن تكون �أماكن ميكن للجميع الو�صول �إليها وا�ستخدامها لتنفيذ �أن�شطة براجمهم ،كما
يجب �أن تلعب دو ًرا تن�سيق ًيا بني جميع املنظمات غري احلكومية ،وامل�ؤ�س�سات احلكومية املحلية ،و�أ�صحاب امل�صلحة
املعنيني من خالل االجتماعات وامل�شاركة والتعاون ،وذلك ل�ضمان فاعلية وكفاءة وجودة براجمهم وتدخالتهم املجتمعية
والتعاون يف تعبئة املوارد.
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«إخفاء الفقراء»  -عندما تكون مكافحة الفقر حرب خاسرة :تأمل
نقدي حول التعاون اإلنمائي وتعلم وتعليم الكبار
ا�ستنادًا �إل��ى التجربة الهندية ،تو�ضح �أر�شانا دويفيدي يف
«الفقر  -النوع االجتماعي  -تعليم الكبار» �ضرورة ا�ستخدام
العد�سة الن�سوية لفهم الفقر والتهمي�ش وعالقات القوة ،نظ ًرا
لتاريخ التنمية والظروف احلالية للب�شرية .ويف حني يناق�ش
عازر كيفية ا�ستخدام «االقت�صاد الرمادي» يف �إيقاع الفقراء
يف �شرك التكيف مع تهمي�شهم ،تناق�ش دويفيدي كيف يتم
ا�ستخدام امل�ساحات الرمادية يف كل ناحية من نواحي احلياة،
مبا يف ذلك االقت�صاد« ،لإخفاء» وتعزيز تهمي�ش اجلن�س الأكرث
�ضع ًفا بالأ�سا�س.

يهدف هذا املن�شور �إلى �إثبات والت�أكيد على �أهمية دور تعلم
وتعليم الكبار ،لي�س فقط يف م�ساعدة الأفراد واملجتمعات على
�إيجاد طرق للخروج من دائ��رة الفقر ،و�إمن��ا � ً
أي�ضا يف تغيري
ت�صوراتهم وفهمهم للفقر والرثوة والقمع والتمكني والتهمي�ش
وال�سلطة .على الرغم من ال�سنوات العديدة من اال�ستثمار
والتعاون الإمنائي الدويل ،مبا يف ذلك توفري �أ�شكال خمتلفة
من تعلم وتعليم الكبار ،ال يزال العامل ،وبدون �شك املنطقتان
اللتان تناولهما هذا املن�شور ،ي�شهد انتكا�سات كبرية من حيث
اجلهود املبذولة للحد من الفقر ومتكني املجتمعات وتقلي�ص
الفجوة بني الأغنياء والفقراءُ .ي َق ّدم هذا الف�صل م�ساهمتني
ت�أمليتني ت�سعيان �إلى خماطبة ال�سياق املعقد وال ُن ُهج املثرية ت�صف دوي�ف�ي��دي ال�ع��بء امل ��زدوج للفقر وال �ن��وع االجتماعي
املت�ضمن يف واق��ع الفقراء ال�شاق للغاية ،وخا�صة الن�ساء
للجدل التي تبذل عليها اجلهود.
والفتيات :هناك جمتمعات تلتزم بالأعراف التقليدية التي
يف «التحرر امل�ستدام من �أج��ل التنمية امل�ستدامة� ...شرط تتغا�ضى عن قيمة امل��ر�أة � -إل��ى جانب املمار�سات التمييزية
�أ��س��ا��س��ي» ،يتحدث زاه��ي ع��ازر ع��ن جتربة منطقة ال�شرق مثل احل��رم��ان من امل�يراث وع��دم امل�شاركة يف �صنع القرار
الأو�سط يف تعلم وتعليم الكبار يف �سياق �إيديولوجية القهر داخ��ل الأ��س��رة ،وما �إل��ى ذلك .ثم هناك �سياق االقت�صادات
وعالقتها باالقت�صاد .بينما تنجح برامج تعلم وتعليم الكبار يف الأكرث حرما ًنا لبع�ض الفئات من �أي �سيطرة على �إمكاناتهم
العديد من احلاالت يف م�ساعدة الفقراء على �إيجاد طرق بديلة االقت�صادية وال �ق��رارات وامل��زاي��ا وامل�ستقبل .ومبعنى ثالث،
هناك عدم قناعة ب�أن اال�ستثمار يف تعليم جيد النوعية ،خا�صة
للعي�ش والتكيف مع �أو�ضاعهم� ،إال �أنها ال تزال تف�شل يف دعمهم
للن�ساء ،وب�شكل خا�ص �أكرث يف تعلم وتعليم الكبار غري الر�سمي،
يف تغيري حياتهم .فهي تخدعهم وتغريهم يف «االلتفاف» حول ميكن �أن يغري لي�س فقط واقع امل��ر�أة بل � ً
أي�ضا الطريقة التي
الأ�سباب الأ�سا�سية لتهمي�شهم ،وهي �أن يقبلوا ويكونوا �سعداء تعمل بها املجتمعات وتتطور .وبالتايل ،تنتقد دويفيدي التوجه
ب�أقل و�أب�سط الطرق للبقاء على قيد احلياة ،وبالتايل ،تُ�سهم يف العاملي للحكومات يف الرتكيز على النواحي ال�ضيقة مثل
�إطالة �أمد تهمي�شهم وقهرهم.
التثقيف ال�صحي للمر�أة بد ًال من اتباع نهج �أكرث �شمولية ُ َي ّكن
يت�ساءل عازر عن هذه ال�صلة امل�ؤذية بني الق�ضايا االقت�صادية املر�أة من �إثراء حياتها وامل�شاركة يف حتدي الهياكل االجتماعية
وتغيريها.
والتنمية امل�ستدامة من ناحية ،وروح تعلم وتعليم الكبار الذي
يهدف �إلى حترير النا�س واملجتمعات من ناحية �أخرى .ولتحقيق
التغيري املن�شود ،يقرتح عازر وجوب حترير تعلم وتعليم الكبار
من اعتبار الكبار على �أنهم م��وارد بحاجة لبناء مهاراتهم
الفنية لتح�سني �أمورهم االقت�صادية .بد ًال من ذلك ،يجب �أن
ينظروا �إلى �أنف�سهم على �أنهم ب�شر  -كيانات كاملة يجب فهم
وتلبية احتياجاتها وتطلعاتها وتفاعالتها مع واقعها .عالوة على
ذلك ،ينتقد عازر االفرتا�ض ال�ساذج  -ورمبا املق�صود  -ب�أن
نهجا عامل ًيا واح��دً ا لتعلم وتعليم الكبار املرتكز على التنمية
ً
امل�ستدامة وعلى احلفاظ على «االقت�صاد الرمادي» �سوف يحل
م�س�ألة الفقر .ولهذا ال�سبب ،فهو يبني الف�شل الوا�ضح ملثل هذا
النهج يف العامل العربي ،لي�س فقط من قبل احلكومات ،ولكن
من قبل املجتمع املدين � ً
أي�ضا.

يوفر هذان البندان الت�أمليان منظورات اجتماعية واقت�صادية
وجندرية (منظورات مبنية على النوع االجتماعي) :لي�س فقط
يف تف�سري كيف ومل��اذا يعمل تعلم وتعليم الكبار يف اجتاهات
معينة ،ولكن � ً
أي�ضا للتمكن من تطوير طرق �أف�ضل للت�صدي
لعدم امل�ساواة يف توفري تعلم وتعليم الكبار ،والتنوع يف ت�أثريه
على مكونات خمتلفة من املجتمعات .ويف �ضوء هذه الت�أمالت
واال�ستجابة لها ،ت�ستعر�ض الأق�سام التالية من هذا املن�شور
وت�سلط ال�ضوء على �أمثلة حول املمار�سات اجليدة لتعلم وتعليم
الكبار ،ثم تنتقل بنا �إلى التو�صيات للم�ضي ُقد ًُما يف ُن ُهج تعلم
وتعليم الكبار التي �ست�صل �إل��ى املهم�شني وتعالج الأ�سباب
الكامنة وراء عدم امل�ساواة اجل�سيمة.
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الفقر  -النوع االجتماعي  -تعليم الكبار

�أر�شانا دويفيدي

حت�صل املر�أة على �أجر مقابل عملها ،فيكون ذلك �أقل من �أجر
الرجل .وعلى ال�صعيد العاملي ،تقل �أجور الن�ساء يف املتو�سط
عن �أجور الرجال بن�سبة  .24%وبالتايل ،يف طريقة عمل دورة
الفقر ،يلعب النوع االجتماعي (اجلندر) دو ًرا حتم ًيا يف كل من
ال�سبب والنتيجة .وبينما تقل احتمالية �أن تكون الن�ساء جز ًءا
من �سوق العمل امل�أجور والالئق ،فهن � ً
أي�ضا يتقا�ضني �أجو ًرا
�أقل ويتم التمييز �ضدهن من حيث �أدائهن لوظائف ذات مرتبة
و�أجور �أعلى يف حال ُكنّ قد ح�صلن عليها.

ت�أمالت :الو�صول �إلى املهم�شني  -املمار�سات اجليدة يف تعلم
وتعليم الكبار
�أكد ُمددًا البحث الذي مت �إجرا�ؤه لر�سم خريطة لت�صورات
الفقر عرب طبقات املجتمع على وجود العديد من اخلرافات
واملعتقدات الرا�سخة التي يعاين منها املجتمع حتى يومنا هذا.
ولكن البحث �أكد � ً
أي�ضا على الدور الذي ميكن �أن يلعبه برنامج
حمو �أمية متني يف معاجلة الأ�سباب اجلذرية للفقر واخلرافات
عندما �أ�ستخدم م�صطلح «اجل�ن��در» ،ف�أنا ال � ِأح � ُّد من فهم
والت�صورات املغلوطة عن الفقراء.
امل�صطلح على �أ�سا�س الثنائية البيولوجية للرجل واملر�أة ،ولكني
غري املرئيني :الف�ضاءات والفقر
�أ�شمل بذلك كل من يعترب نف�سه امر�أة ،بغ�ض النظر عن هويتهم
تعود الت�صورات امل�شو�شة يف املقام الأول �إلى عدم مرئية الفقراء البيولوجية .جميع الن�ساء� ،سواء بيولوج ًيا �أو من حيث التعريف
يف الف�ضاءات العامة ،والأماكن الهامة مثل الأنظمة احلكومية .ال��ذات��ي ،ه��ن �أق��ل ً
حظا .يقبل املجتمع املعايري االجتماعية
ويتم هذا ب�شكل مق�صود من خالل الت�صميم املعماري للمدن والثقافية القائمة على النوع االجتماعي ،وتواجه الأجنا�س
و�أماكن العمل .يعي�ش الفقراء يف �أحياء فقرية بعيدً ا عن املواقع املهم�شة التمييز م��ن حيث احل�صول على ف��ر���ص ال�صحة
املركزية املت�صلة واملدجمة ب�شكل جيد .وبالتايل ،ف�إننا نتفاعل والتعليم واملوارد و�سبل العي�ش .وف ًقا لتقرير الأمم املتحدة لعام
م��ع الفقراء فقط �ضمن م�ساحات حم ��دودة م��ن اخلدمات  ،2010متيل فجوة الدخل بني الن�ساء والرجال لأن تكون �أو�سع
ونتعامل معهم �ضمن �سياقات اخ �ت�لال ال�سلطة ال�شديد.
يف البلدان الآ�سيوية مقارنة ب�أمريكا الالتينية والدول املتقدمة.
يت�صاعد الت�سل�سل الهرمي والعجز �إذا كان ال�شخ�ص الفقري ويف �أربعة من �أ�صل �ستة بلدان يف �آ�سيا واملحيط الهادي ممن
املعني ام ��ر�أة ،وذل��ك ب�سبب الت�صورات اجلندرية املرتبطة تتوفر لديها البيانات ،يقل متو�سط �أجر املر�أة يف قطاع الت�صنيع
بقيمتها وقدراتها والقيمة املن�سوبة لعملها .وبالتايل ،فلي�س بن�سبة  70%من �أجر الرجل .ويف حني �أن عدد الن�ساء اللواتي
من امل�ستغرب �أال يكون عمل املر�أة غري مرئي فح�سب ،بل تعمل يقبعن حتت خط الفقر �أكرب منه لعدد الرجال ،ف�إن الن�ساء
املر�أة يف الغالب يف القوى العاملة غري املرئية يف قطاع العمل يعانني � ً
أي�ضا من الفقر وقلة املوارد ب�شكل خمتلف .على �سبيل
غري املُنظم .وهذا يعني �أن الن�ساء غري مرئيات يف البيانات ،املثال ،تكون الن�ساء �أكرث عر�ضة من الرجال يف ما يقارب ثلثي
وبالتايل يف ال�سيا�سات .وف ًقا للأمم املتحدة يف عام  ،2015تعمل جميع البلدان النعدام الأمن الغذائي .ووجد التقرير � ً
أي�ضا �أن
الن�ساء ثالث �ساعات من �أ�صل كل �أربع �ساعات من العمل غري
الن�ساء �أكرث عر�ضة للجوع من الرجال عند حدوث الأزمات.
امل�أجور بينما يقوم الرجال بثلثي العمل امل�أجور .ب�شكل عام ،من
املُرجح �أن تعمل الن�ساء يف مهن �أكرث ه�شا�شة من الرجال ،فهن ال يحرم الفقر النا�س من حقوقهم الإن�سانية يف حياة كرمية
يعملن يف وظائف غري ر�سمية قد يتعر�ضن خاللها لال�ستغالل فح�سب ،بل �إنه ي�ؤدي �إلى توليد �إح�سا�س عميق بعدم الأمان
�أو الف�صل من العمل دون �أي حماية قانونية .وحتى عندما والتوتر ،وي�ؤدي � ً
أي�ضا �إلى جميع القرارات املالية غري العقالنية

«الفتيات والن�ساء يف �سن الإجناب �أكرث عر�ضة من الأوالد والرجال للعي�ش يف �أ�سر فقرية (حتت خط
عاما يف �أ�سر فقرية مقابل 100
الفقر الدويل) حيث تعي�ش  122امر�أة من الفئة العمرية ً 34-25
رجل من نف�س الفئة العمرية».
حتويل الوعود �إلى �أفعال :امل�ساواة بني اجلن�سني يف جدول �أعمال التنمية امل�ستدامة للأعوام 2030-2018
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وم�شاكل ال�صحة النف�سية .وتخترب الن�ساء ه��ذه امل�سائل
ب�شكل �أكرث ح ّدة وخا�صة املهم�شات اقت�صاد ًيا ممن يفتقرن
�إل��ى ال�سيطرة على امل��وارد املالية وال�ق��رارات داخ��ل �أ�سرهن
وجمتمعاتهن .يتم �إق�صاء العديد من الن�ساء من عملية �صنع
القرارات االقت�صادية داخل �أ�سرهن حيث �أن واحدة من كل
ثالث ن�ساء لي�س لها ر�أي ب�ش�أن امل�شرتيات املنزلية الرئي�سية.
ال ي�ضمن القانون يف  28%من دول العامل نف�س حقوق املرياث؛
وي�ضمن نف�س احلقوق يف  52%من البلدان ولكن املمار�سات
التمييزية �ضد املر�أة ال تزال موجودة؛ وي�ضمن يف  20%فقط
من البلدان نف�س احلقوق للن�ساء والرجال يف مرياث املمتلكات.
وبالتايل ،ف�إن قدرة الن�ساء على الو�صول �إلى وال�سيطرة على
امل��وارد تكون �أق��ل بكثري من نظرائهن .ويف حني يتم تهمي�ش
الرجال الفقراء يف ال�سياق املجتمعي الأو��س��ع ،يتم تهمي�ش
الن�ساء حتى داخل املجتمعات الفقرية حيث يواجهن العبء
امل��زدوج لكل من الفقر واجلندر .ل��ذا ،من ال�ضروري النظر
من خالل عد�سة النوع االجتماعي لفهم الفقر ب�شكل عام ومن
حيث الفوارق الب�سيطة.
ميكن �أن يلعب التعليم �ضمن هذا النموذج دو ًرا حا�س ًما يف
معاجلة مواطن ال�ضعف واال�ستغالل املرتبطة بالفقر .وميكننا �أن
نرى ب�أن الن�ساء والأ�شخا�ص من اجلن�س غري الثنائي قد حرموا
تاريخ ًيا من الو�صول �إلى تعليم عايل اجلودة ،وال �سيما فر�ص
تعلم الكبار .عندما تكون املر�أة فقرية ،فعدا عن عدم متكنها من
الو�صول �إلى فر�ص التعليم اجليد ،يكون هناك � ً
أي�ضا عدم قبول

اجتماعي الحتياجاتها التعليمية .التعليم هو �أول �ضحية للفقر
وخا�صة بالن�سبة للفتيات والح ًقا للن�ساء ،فهو ال ُيهدد احلياة على
عك�س اجلوع واملر�ض ،وما �إلى ذلك .يف حني قد يكون من املمكن
اال�ستغناء عن التعليم يف �سياق البقاء الأ�سا�سي ،ال يكون الأمر
�صحيحا �إذا ما اعتربنا احلق يف حياة كرمية كمعيار �أ�سا�سي
ً
لكل �إن�سان� .إن احلق يف تعليم عايل اجلودة هو �شرط م�سبق
�أ�سا�سي ملعاجلة الأ�سباب اجلذرية للفقر .وعندما ال ن�ستثمر
يف نوعية جيدة من التعليم ويف خلق ظروف مواتية من خالل
التعليم ،وخا�صة تعلم وتعليم الكبار ،ف�إننا بذلك ن�سمح حللقة
الفقر املفرغة باال�ستمرار والتو�سع .التعليم هو �أقوى ا�سرتاتيجية
منفردة لديها القدرة على تغيري املجتمع ،وطوائفه وطبقاته
االجتماعية ،والعالقات بني اجلن�سني.
نريانتار ،مركز امل��وارد للنوع االجتماعي والتعليم ،يعمل مع
ً
تهمي�شا مثل الداليت والقبائل يف
الن�ساء من املجتمعات الأكرث
عاما من اخلربة،
املناطق الريفية النائية يف الهند .خالل ً 25
فقد �شهدنا تعامل الن�ساء مع حمو الأم�ي��ة بعدة ط��رق :من
املطالبة بح�ص�صهن ال�شرعية يف الإع��ان��ات احلكومية� ،إلى
االحتجاج على رداءة جودة البناء يف موقع املدر�سة .كما �أنهن
ي�ستخدمن � ً
أي�ضا حمو الأمية للتفاو�ض على حرية التنقل يف
املنزل ،والأجور يف مكان العمل ،ويجدون ال�شجاعة لتحدي زوج
عنيف ،كما ي�ستخدمون � ً
أي�ضا االحرتام املُكت�سب حدي ًثا كنتيجة
لتعليمهم للمطالبة بامل�شاركة ال�سيا�سية.
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ال�سلطات ملطلبهن وقاموا بزيارة املوقع و�إنهاء عمل املقاول
تعليم الكبار والفقر واالقت�صاد الليربايل اجلديد
غال ًبا ما يتم الإغفال عن ال�صلة ما بني تعليم الكبار والفقر .بعدها ،اختارت الن�ساء مقاو ًال من قريتهن ال��ذي قام ببناء
وال يعترب مر�سوم تعلم وتعليم الكبار ذو �أهمية تذكر ملعظم ف�صول درا�سية عالية اجلودة لأطفالهن .ووقد اكت�سبت الن�ساء
احلكومات حول العامل .ومن ناحية �أخرى ،ال يوجد طلب على هذه الثقة من حمو الأمية الذي مكنهن من املطالبة بحقوقهن
وال�ضغط على الأنظمة لال�ستجابة الحتياجاتهن.
برامج تعلم الكبار خا�صة و�أن من لديهم �صوت ال يعتربون تعلم
الن�ساء ناحية ُمه َّمة للتدخل للحد من الفقرً .
عو�ضا عن ذلك،
ن�شهد حركة قوية تركز على �صحة امل��ر�أة ،وخا�صة الأمومة �إن حمو الأمية من منظور ن�سوي ال مينح املر�أة القدرة على �شق
أي�ضا طريقها يف النظام فح�سب ،و�إمنا ي�ساعدها � ً
أي�ضا يف التفاو�ض
وال�صحة الإجنابية (الأجندة الذكورية للإجناب) ،ونرى � ً
تركيزً ا قو ًيا على �سبل العي�ش ،والقرو�ض ال�صغرية ،وم�شاركة على احلركة داخل املنزل ،والت�أكيد على حقها يف العمل خارج
عاما ،هربت كافيتا من منزلها يف �سن
القوى العاملة (لتحقيق الأجندة االقت�صادية للعوملة) .ولكن ال املنزل .قبل ع�شرون ً
توجد حركة لتعليم الن�ساء� ،أو التعليم لإثراء حياة املر�أة وقدرتها الرابعة ع�شر لالن�ضمام �إلى برنامج حمو الأمية ال�سكني الذي
على امل�شاركة يف العمليات االجتماعية وحتدي هياكل ال�سلطة تديره نريانتار .وا�صلت درا�ستها �إل��ى �أن تخرجت ،وتدربت
وال َه َرم ّية واجلندر .فاملر�أة املُ َم ّكنة ،كما �أظهرت ثالثة عقود من لتكون �صحفية ،وهي تر�أ�س الآن القناة الإعالمية الوحيدة
للن�ساء الريفيات املهم�شات يف الهند «خرب الهريا» .مل تكن
عملنا ،متكنت من �إيجاد طرق للخروج من دائرة الفقر.
رحلتها �سهلة ،فقد تعر�ضت للعنف الأ�سري ،ثم انف�صلت عن
�أظهرت جتربتنا يف العمل مع الن�ساء من املجتمعات الأكرث زوجها لتحقيق حلمها .وب�سبب قدرتها على القراءة والكتابة
ً
تهمي�شا ب�أنه عندما يتم متكني الن�ساء للت�أكيد على حقوقهن ،وا�ستخدام هذا الأم��ر ل�صاحلها ،متكنت من تويل م�س�ؤولية
ف�إنهن يعملن على التفاو�ض مع احلكومة وهيئاتها ل�صالح حياتها ،مب��ا يف ذل��ك ال �ق��رارات املاليةَ .م َّك َنها التعليم من
جمتمعاتهن .ك��ان ب��ان ب��اي وه ��اري ب��اي وم��ام�ت��ا ج ��ز ًءا من حتقيق التغيري يف الدور الذي تطمح �أن تلعبه ،وك�سر القوالب
جمموعة ن�سائية �شاركت يف برنامج حمو الأمية يف نريانتار ،النمطية املتعلقة بالنوع االجتماعي داخل جمتمعها و�أ�سرتها .مل
وقد قررن مراقبة جودة املدار�س الأ�سا�سية يف قريتهم .ويف تخرج جميع الن�ساء الالتي �شاركن يف برنامج حمو الأمية من
�إحدى زياراتهم ،الحظن بناء ف�صل درا�سي �إ�ضايف يف املدر�سة .دائرة الفقر كل ًيا ،ولكنهن قد �أحدثن فر ًقا كب ًريا يف حياتهن
وجمتمعاتهن من خالل تقدمي �أمثلة حول البدائل.
وكونهن عامالت بناء ب�أجر يومي ،فهن يعرفن الن�سب الالزمة
م��ن الأ�سمنت وال��رم��ل للخروج ببناء ذو نوعية جيدة .لقد
الحظن �أن الف�صل الدرا�سي كان ُيبنى مبواد منخف�ضة اجلودة �إن حمو الأمية من منظور النوع االجتماعي وبا�ستخدام املبادئ
وبن�سبة منخف�ضة م��ن الأ�سمنت ،وبالتايل فقد ع�ب ّ�رنَ عن الن�سوية للتعلم والتعليم لديه القدرة على تغيري الطريقة التي
اعرتا�ضهن بقولهن �إنها م�س�ألة تتعلق بحياة �أطفالهن .فماذا لو يتم بها معاجلة الفقر يف �سياق نيوليربايل ،حيث �أن جمرد
انهار الف�صل الدرا�سي؟ مل يكن مزاج املقاول ي�سمح لال�ستماع القدرة على �إن�شاء الأ�صول �أو القدرة على الك�سب والإنفاق
لهن و�أر�سلهن قائ ًال «�أننت يا ن�ساء ال تعرفن �شي ًئا» .ولكن ه�ؤالء ُينظر �إليها على �أنها �أ�شكال رئي�سية للحد من الفقر .وميكن
الن�سوة ُكنّ على يقني مما يفعلنه .لقد ُعدنَ يف اليوم التايل مع لربامج تعليم الكبار املُنفذة من منظور النوع االجتماعي �أن
املزيد من الن�ساء من مركز حمو الأمية لالحتجاج على املقاول ،تخاطب يف الواقع النواحي االجتماعية وال�سيا�سية والثقافية
ولكنه مل يوقف البناء �أو يح�سن من جودته .وبعد ذلك ،ا�شتكت واالقت�صادية للفقر مما ي��ؤدي �إل��ى نتيجة �شمولية للحد من
الفقر من خالل متكني املر�أة.
الن�ساء لل�سلطات العليا� ،إال �أن الرد ا�ستغرق وقتًا طوي ًال .وحتى
ذلك احلني ،مل ت�سمح الن�ساء ل ٍأي كان بالعمل يف املوقع .بد�أ
املقاول بتهديدهن قائ ًال ب�صورة روتينية�« :ستختفني جميعكن
يف يوم واح��د ،وحتى جثثكن لن تكون متاحة للحرق ».حتدت
الن�ساء كل التهديدات ووا�صلن احتجاجهن �إل��ى �أن التفتت

.
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التحرر المستدام من أجل التنمية المستدامة ...شرط أساسي

زاهي عازر
�أُ َف��ِّ��ض� ُ�ل ا�ستخدام امل�صطلحات البديلة مثل « تعليم الكبار
والو�صول �إلى الفقراء» لتحل حمل تعبريات مثل «تعليم الكبار
والتفاعل مع الفقراء ».و�أُ َف ِّ�ض ُل � ً
أي�ضا التوقف عن ا�ستخدام جميع
التعبريات مثل «مكافحة الفقر» و»التنمية امل�ستدامة» حيث �أنها
تعك�س انت�صا ًرا اقت�صاد ًيا يقودنا بعيدً ا عن «الفقر» الذي نرغب
يف «معاجلته» من خالل تعليم الكبار وال�ضغط نحو التغيري ،وهو
نف�س التغيري الذي يحظى اليوم ب�صدى اقت�صادي ومايل.
�أُق ّد ُم املنطقة العربية و�شعوبها كمثال ن�سعى جاهدين لفح�صه
بدقة ومو�ضوعية .نحتاج �أن نبد�أ با�ستخال�ص ا�ستنتاجات
حول «حمدودية» نتائج جميع املبادرات املنفذة عامل ًيا واملتعلقة
«بالتعليم» �أو «التنمية امل�ستدامة» �أو «احلد من الفقر» .وجتدر
الإ�شارة �إلى �أننا ن�ستخدم كلمة  -حمدودية» لتجنب ا�ستخدام
كلمة «ف�شل».

وت�شكل هذه االقت�صادات الآن ما يقارب � 50%أو �أكرث يف عدد
من املجتمعات العربية .وب�صرف النظر عن كافة النواحي
ال�سلبية لهذه الظاهرة ،ما يهمنا الآن هو درا�سة مدى ن�شاطها
يف املجتمعات التي ُنط ّبق فيها تعلم وتعليم الكبار .مييل النا�س
يف مثل هذه املجتمعات �إلى �إيجاد طرق جديدة للعي�ش والبحث
عن البهجة واملتعة حتى �ضمن احل��د الأدن ��ى من م�ستويات
املعي�شة ،الأمر الذي يطيل من �أمد تهمي�شهم وقهرهم� .أكرث ما
يهمنا هو �أن نلتم�س طريقنا يف حتديد الأيديولوجية االجتماعية
التي تنبثق منها جميع امليول التي متلكها املجموعات املهم�شة
الن�شطة يف عملها .وح�ت��ى عندما تتخفى داخ ��ل م��ا ي�سمى
باالقت�صاد الرمادي الذي يبنيه املهم�شون �أنف�سهم با�ستمرار
ويتفاعلون معه ويك�سبون عي�شهم م�ن��ه ،ف�إنهم ميتدحون
�أيديولوجياته ليتمكنوا من التعامل مع العزلة والقهر والفقر
والتهمي�ش .يتوجب علينا ،ب�صفتنا حاملي ر�سالة تعلم وتعليم
الكبار� ،أن نتوقف ونفكر يف مقدار ال�ضغط الذي نختربه من
�أج��ل حتقيق التنمية امل�ستدامة التي نحتاجها ب�شدة يف هذه
املرحلة التاريخية.

االقت�صاد (الرمادي) غري الر�سمي و�أيديولوجياته
لقد �أ�صبح من الوا�ضح يف الوقت احلا�ضر �أن االقت�صادات غري
الر�سمية �أو الرمادية �آخ��ذة يف االزدي��اد يف املنطقة العربية .ال�ي��وم ،ويف كل م�سعى ج��اد لتعلم وتعليم الكبار يف املنطقة
العربية ،علينا �أن نطرح �أ�سئلة �أعمق تركز على ما يلي:

 Family and Childhood Protection Society
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معظم امل�شرفني واملن�سقني ال
ميتلكون حتى احلد الأدنى من
هذه املهارات؟

 Family and Childhood Protection Society

1.ا�ستمرار ظهور �أيديولوجيات االقت�صادات املوازية (غري
الر�سمية �أو الرمادية) وتزايد تعقيداتها يف معظم البلدان
العربية ي�صحبها تزايد يف الأمية و�أ�شكال خمتلفة من
الفقر والقهر .مل تتمكن معظم الدول من احلد من هذا كله
على الرغم من كافة النظريات واملحاوالت واال�ستثمارات
 ملاذا؟2.كيف نتجاوز حقيقة �أن تعلم وتعليم الكبار ،كربنامج
ونهج ،منا�سب جلميع ال�سياقات االجتماعية واالقت�صادية
يف طبيعتها املتنوعة واملحددة واالقت�صادية؟ كيف نتجاوز
حقيقة �أن تعلم وتعليم الكبار ،ب�شكل عام ،هو بديل �أو يعمل
ب�شكل موازٍ مع برامج املدار�س احلكومية التي �أثبتت عدم
جناحها؟
3.ما هي طرق التعامل الإيجابي مع االقت�صادات الرمادية،
م��ع الأخ ��ذ يف االع�ت�ب��ار الأي��دي��ول��وج�ي��ات الرا�سخة التي
تدعمها؟
4.هل ميكن ملمار�سة تعلم وتعليم الكبار وللعاملني فيه جتاوز
مفهوم التعلم من خالل الربامج الثابتة وحتقيق املزيد من
املرونة الب�شرية والعملية التي ُت َي ِّ�سر التفاعل مع الفئات
املهم�شة يف االقت�صاد الرمادي وتعالج املفاهيم اخلاطئة
لديهم؟
5.كيف ميكننا حترير تعلم وتعليم الكبار من عقلية «الربامج
املدر�سية البديلة» ليتمكن من التفاعل مع الأيديولوجية
ال���س��ائ��دة ب�ين ال�ف�ق��راء واملهم�شني؟ ي��وج��د ال�ع��دي��د من
�أ�صحاب هذه العقلية يف مناطق جغرافية حم��ددة ممن
ظلت معتقداتهم دون تغيري ،وه��م ي�شكلون هيئات �شبه
متكاملة ف�شلت معظم املبادرات يف اخرتاقها.
6.من �أجل �أن ت�صبح املهارات االقت�صادية �إحدى املداخل
الرئي�سية لتعلم وتعليم الكبار ،كيف نتعامل مع حقيقة �أن
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التحرر ...تعلم وتعليم الكبار
7.للتمكن من الو�صول �إلى جميع
املتعلمني ،ك�ي��ف مي�ك��ن لتعلم
وتعليم الكبار اجتياز عملية
ال �ت �ح��رر م��ن ع��وائ��ق التفكري
التقليدية وال��و��ص��ول �إل ��ى منو
ال��وع��ي وامل� �ب ��ادرات على م�ستوى االق�ت���ص��اد وامل�ن�ه��اج؟
بالإ�ضافة �إل��ى ذل��ك ،امل�ستوى ال��ذي يتعلق ببناء ق��درات
امل�شاركني يف مثل هذه العملية التعليمية؟
8.كيف ميكننا ا�ستخدام تعلم وتعليم الكبار لرفع الوعي
ب�أهمية جتاوز احتكار املعرفة االقت�صادية التي حتر�سها
جمموعة م��ن ال ُنخبة ال�ت��ي ت�سعى فقط للحفاظ على
امل�صالح الرئي�سية امل�ستمدة من الأن�شطة االقت�صادية؟
مما ال �شك فيه �أن امتالك النا�س لهذه املعرفة ُي ّثل بداية
الق�ضاء على مثل هذه االحتكارات ،ويكون كذلك اخلطوة
الأولى نحو التغيري احلقيقي.
9.يفرت�ض النهج املبتكر ال��ذي يقدمه تعلم وتعليم الكبار
تفاعالت نظرية وحياتية ب�ين املتعلمني بالإ�ضافة �إل��ى
جتهيزهم باملهارات االقت�صادية ال�لازم��ة للتغلب على
املعرفة الزائفة التي قدمتها الربامج التقليدية ال�سابقة.
�إن اكت�ساب مثل هذه املعرفة يف االقت�صاد لأم ٌر �ضروري،
ويجب ت�ضمينها كوحدة تعليمية ومنهج يف عملية التعلم
ب�أكملها .ومع ذلك ،يتوجب على من ي�صممون مناهج تعلم
وتعليم الكبار اعتماد نظام ُم َو َّحد يف ممار�ساتهم ،فالب�شر
عبارة عن كيانات كاملة لها احتياجات مماثلة .كيف ميكن
طرح مناهج تعلم وتعليم الكبار �إذا مل يكن هناك �إميان
ب�أهمية وجود نظام ُم َو َّحد ،وال توجد هناك حماولة لتطبيق
مكوناته وف ًقا الحتياجات املتعلمني؟
 10.هناك جانب واحد من �أيديولوجية االقت�صادات الرمادية
وعواقبها جعل من املهم�شني �أ�شخا�ص عمليني للغاية،
وبالتايل م�ستدامني .يعتمد تعلم وتعليم الكبار على اخلربة
يف عملية التعلم ،وخا�صة على م�ستوى اكت�ساب املهارات
االقت�صادية من خالل جمموعات احلوار .وبالتايل ،ب�أي
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طريقة ميكن تقدمي مكونات العملية التعليمية مع الت�أكيد االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية والأيديولوجية ،و�صو ًال
�إل��ى �صعوبة حتليل الأ�سباب الكامنة وراء ف�شل تعلم وتعليم
على فكرة �أن «التعليم يزداد من خالل التجربة»؟
الكبار ،والذي ال يزال ُي َق َّدم على �أنه برنامج ملحو الأمية ،بعيدً ا
الكفاءة يف االقت�صاد
عن الأ�شكال احلقيقية للتعليم واملهم�شني.
 11.ال �شك يف �أن زيادة م�شاركة امل��ر�أة يف التعلم بثلثني هي
ظاهرة �سببها االقت�صادات الرمادية .هناك حت ًما �أ�سباب ال �شك �أنه يف هذا الوقت الذي �أدى فيه وجود احلروب والعنف
عديدة وراء ه��ذه الزيادة .بالتايل ،كيف ميكننا تنفيذ املبا�شر وغري املبا�شر �إلى خلق واقع ي��زداد �صعوبة ،ويف ظل
جتارب التنمية املثمرة ا�ستجابة الحتياجات املتعلمات من غياب مفاهيم النقد والنقد الذاتي يف معظم �أجهزة الدولة
�أجل البدء يف خربات تعلم مبتكرة ُتدث تغيريات جذرية وبني �أفراد املجتمع املدين ل�سوء احلظ ،بالكاد حتقق املجتمعات
يف معظم الدول العربية �أي تنمية .ومع ذلك ،فمن خالل الت�أمل
يف الفكر ال�سائد وتُلفت انتباه الرجال املعار�ضني؟
 12.جتعل �أيديولوجية االقت�صادات الرمادية من ال�صعب يف الثورات العربية التي �سبقتها وتلتها احتجاجات �شعبية،
للغاية عقل ًيا وج�سد ًيا دخول املجتمعات املهم�شة .يجب �أن وب�صرف النظر عن النتائج هنا وه�ن��اك ،فقد زاد �إمياننا
ال�س ّكان ،من �أجل حماية �أنف�سهم يف جمتمعاتهم بالإمكانات املتوا�ضعة للفئات املهم�شة يف معظم املجتمعات� .إن
ُندرك �أن ُ
القا�سية ،يعرفون غريز ًيا كيف يتجاهلون ما يرونه دخي ًال حماربة الفقر معركة خا�سرة ملن يعتقدون �أن اال�ستثمار وما
على بيئتهم .وهكذا ،يواجه تعلم وتعليم الكبار حتديات ي�سمى بالتنمية امل�ستدامة هو احلل؛ دون احت�ساب ال�شعارات
ك�ب�يرة يف ت�صميم امل�ن��اه��ج وت�ط��وي��ر امل �ب ��ادرات املحلية الرنانة بل الفارغة التي تنهار �أمام التح�صينات الأيديولوجية
القوية التي يحتمي بها الفقراء واملهم�شني.
ومواكبتها بحيث ي�صبح حم��و ًرا ت��دور فيه عملية التعلم
برمتها .وهذا يثري الت�سا�ؤل التايل الذي نحتاج �إلى �إجابة
بدون �أدنى �شك ،يتوجب على الن�شطاء الأمناء يف ممار�سة تعلم
له :كيف ميكننا بناء ودعم القيادات املحلية الن�شطة يف
وتعليم الكبار �أن يعملوا بجد لتحقيق فهم �شامل للواقع ،و�صياغة
جمتمعاتنا لتكون مبثابة ركائز تدعم كافة �أبعاد عملية
ر�ؤية جديدة ل ُن ُهجهم� .سوف يدركون من خالل ذلك �أن احلل
التعلم ،و�صو ًال �إلى مبادرة التنمية نف�سها؟
يبد�أ بهم ليكونوا قادرين على مواكبة املهم�شني ،والعمل معهم
من خالل جميع الأ�سئلة التي مت طرحها �أعاله ،يبدو �أن مفاهيم على دعم املبادرات االقت�صادية وغري االقت�صادية .وميكنهم
حترير تعلم وتعليم الكبار من العقليات التقليدية وعواقبها � ً
أي�ضا تزويد املهم�شني ب�شكل متوا�ضع باملعرفة التي يحتاجونها
و�أبعادها� ،إلى دمج التنمية االقت�صادية يف الربامج ومواكبة من �أجل م�ساعدتهم على حتقيق �إمكاناتهم الكاملة ،بحيث
املتعلمني يف جميع مراحل مبادراتهم ،كلها �شروط �أ�سا�سية يحدث تغيري �شامل فعلي يف حياتهم وحياة املقربني �إليهم .وبعد
لتحقيق تفاعل حقيقي مع املجتمعات املُ َه َّم َ�شة يف الدول العربية كل هذا ،ميكن لتعلم وتعليم الكبار �أن يرتقي مل�ستوى اال�سم
الذي يحمله ،ونحن بدورنا ن�صبح تدريج ًيا �أكرث وع ًيا بحقيقة
وحول العامل.
�أن التحرير امل�ستدام هو �شرط �أ�سا�سي للتنمية امل�ستدامة.
بوجود فكرة �إمكانية �إيجاد احلل ،ت�سعى العديد من املنظمات
الدولية جاهدة لتب�سيط غري مقبول للأمر وتعزيزه ،وهذا من
�ش�أنه �أن ينقل جمتمعاتنا من ف�شل �إلى �آخر وب�أ�شكال خمتلفة.
تواجه املبادرات التي تهدف �إلى الو�صول �إلى «النمو التدريجي
وال�تراك�م��ي» (لتجنب ا�ستخدام م�صطلح التنمية مبعناها
ال�شائع) يف املجتمعات التي تعي�ش حتت عبء االقت�صادات
الرمادية العديد من العقبات على جميع امل�ستويات .وتبد�أ
تلك العقبات بالتحدي املتمثل يف تكوين فهم دقيق للحقائق
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أنسنة تعلم وتعليم الكبار  -عندما تكون مكافحة الفقر قضية
رابحة :التمكين والتكافل االجتماعي جنبً ا إلى جنب مع محو األمية
والمهارات الفنية
�إن امل�ساهمني يف هذا املن�شور  -وهم معلمو كبار �شاركوا ل�سنوات عديدة بن�شاط يف جهود تطوير تعلم وتعليم الكبار يف ال�شرق
الأو�سط وجنوب �آ�سيا وجنوب �شرق �آ�سيا و�أملانيا  -على قناعة قوية بالفائدة واالحتياج الكبريين ال�ستمرار تعلم وتعليم الكبار .هذه
القناعة القوية ُمتج ّذرة بعمق يف نظرية وبحوث الأندراغوجيا (عملية م�ساعدة الكبار على التعلم) ،وكذلك يف الأدلة املرتاكمة
املنبثقة عن املمار�سات املهنية على مر ال�سنني ويف العديد من ال�سياقات املتنوعة .ويف حني َ�س َّل َط الف�صل ال�سابق ال�ضوء على بع�ض
التحديات الأ�سا�سية التي يواجهها تعلم وتعليم الكبار يف معاجلة الفقر والتهمي�ش ،تُعترب الأمثلة التالية مبثابة دليل على عنا�صر
النجاح املختلفة وال ُن ُهج املُبتكرة للت�صدي لتلك التحديات.
كما هو ُم ّ
و�ضح يف مقدمة هذا املن�شور ،فقد مت تنظيم ور�شتي عمل مب�شاركة ممثلني عن مكاتب اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار
و�شركائها و�شبكاتها ودوائرها الوطنية يف جمال تعلم وتعليم الكبار .ويف �ضوء الت�أمالت النقدية والنتائج التي تو�صلت �إليها
احلالتني الدرا�سيتني يف الأردن وكمبوديا ،قدمت وناق�شت جمموعة ور�شة العمل بدقة وب�شكل نقدي العديد من ممار�سات تعلم
وتعليم الكبار وفق جماالت تخ�ص�صها .مت توثيق هذه الأمثلة يف الأ�شهر التالية كما متت مناق�شتها با�ستفا�ضة وب�شكل نقدي مرة
�أخرى يف ور�شة عمل ثانية .وقد مت تقدمي ثالثة ع�شر مثا ًال حول املمار�سات اجليدة من املناطق املذكورة �أعاله مبا يتما�شى مع
الطبيعة املتنوعة والوا�سعة لتعلم وتعليم الكبار .ت ّ
ُو�ضح الأمثلة التالية الدور املهم الذي يلعبه تعلم وتعليم الكبار ،لي�س فقط يف
املجاالت التقليدية مثل تعزيز املهارات التقنية والتوظيف وحمو الأمية ،و�إمنا � ً
أي�ضا يف تعزيز احلوار والتكافل االجتماعي ،ومتكني
الأفراد واملجتمعات ،وحتويل و�إ�ضفاء الطابع الإن�ساين على تعلم وتعليم الكبار غري النظامي وتعزيز الهياكل االجتماعية التي
َح ُّول.
تدعم مثل هذا الت َ
بينما ت�شرتك الأمثلة التالية حول املمار�سات اجليدة يف العنا�صر الرئي�سية للنجاح والفعالية واال�ستجابة و � /أو االبتكار يف امل�شاريع
والربامج املنتقاة ،ال تزال هناك بع�ض الق�ضايا الهامة والأ�ساليب والواقع ال�صعب الواجب مراعاتها يف املمار�سات اجليدة لتعلم
وتعليم الكبار ،وهذه قد مت تناولها يف املالحظات اخلتامية لهذا املن�شور.

 DVV International
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1

نساء على عجالت  -الهند

يعتمد النموذج الرتبوي مل�ؤ�س�سة �آزاد الهندية على مبد�أ نقل
هجا قائ ًما على احلقوق
املهارات التحويلية .ي�ستخدم النموذج َن ً
و ُي َّركز على التعلم الذاتي والتفكري النقدي �إلى جانب املهارات
ال َف ّنية .و ُي َر ّكز � ً
أي�ضا النموذج الرتبوي على املتعلم وعلى امل�شاركة
وي�ستند �إلى مبادئ تعلم الكبار .نحن ندرك �أن الن�ساء غال ًبا ما
يكون لديهن م�ساحات قليلة للم�شاركة يف منازلهن ،فقد تلقى
العديد منهن تعلي ًما ر�سم ًيا حم��دودًا يف املدر�سة .لذلك ،مت
ت�صميم وحداتنا بطريقة تفاعلية ،ت�أخذ يف االعتبار �أن الن�ساء
قد تلقني تعلي ًما ر�سم ًيا حمدودًا� ،إال �أنها تعترب جتارب حياتهن
هي م�صادر مهمة للتعلم .وتدرك � ً
أي�ضا ب�أنه يتعني على املر�أة
التفاو�ض مع الأ�سرة ،وتدبري �أعمال الرعاية والعمل املنزيل
لتتمكن من امل�شاركة يف التدريب .ويف بع�ض الأحيان ،قد ت�ضطر
الن�ساء �إلى �أخذ فرتات راحة من عملية التعلم ومتابعتها الح ًقا.
ومن هنا ،ف�إن الوحدات التدريبية مرنة ،بحيث ميكن للمتعلمني
التنقل بني الوحدات وتناولها وف ًقا لقدرتهم على امل�شاركة.

يت�ضمن حمتوى التدريب املهارات الالزمة ملنح املر�أة ال�صوت
والثقة والأدوات لت�صبح حمرتفة متمكنة .وي�شمل التدريب
الفني املعرفة النظرية حول قواعد و�إ�شارات املرور ،و�شبكات
ال�ط��رق ،وكيفية ا�ستخدام الأدوات التفاعلية مثل خرائط
غوغل ملدنهن ،واملعرفة الفنية بقطع غيار ال�سيارات� ،إلى
جانب جل�سات القيادة على الطرق لتمكينهن من �أن ي�صبحن
�سائقات �آمنات ومتمكنات .ويوجد �إلى جانب التدريب الفني
منهاج م�ستمر حول الوعي باحلقوق وتطوير الذات ،يتم تقدميه
من خالل وحدات خمتلفة .وهذا ي�شمل التدريب على احلقوق
املبنية على النوع االجتماعي ،واحلقوق القانونية ،واجلن�س
وال�صحة الإجنابية ،والتدريب على التنمية الذاتية يف جمال
التوا�صل واالت�صال ،والدفاع عن النف�س ،والإ�سعافات الأولية،
وما �إلى ذلك .وتقدم هذه الوحدات مبكونات خمتلفة متكن
الن�ساء من ممار�سة �سلطتهن لي�س فقط يف املنزل ،و�إمنا يف
�أماكن العمل والأماكن العامة من خالل زيادة ثقتهن ب�أنف�سهن.

تخلق م�ؤ�س�سة �آزاد � ً
أي�ضا ،كجزء من عملية التعلم ،م�ساحات
للن�ساء للت�ضامن وال�صداقة وامل�شاركة من خ�لال وحداتها
التفاعلية وم�ساحات التبادل ،مثل اجلل�سات حول «Badlav Ka
� ،»Safarnamaأو «م�شاركة ق�ص�ص التغيري» .وتُ�شارك املتعلمات
يف هذه اجلل�سات كيف ا�ستطعن دمج املعلومات حول احلقوق
والنوع االجتماعي والتمكني يف حياتهن اخلا�صة ،وبالتايل
ا�ستطعن �إحداث تغيريات يف حياتهن اليومية .تبني مثل هذه
امل�شاركات �شبكات من الت�ضامن ،حيث تدرك الن�ساء �أنهن
يكافحن جمي ًعا �ضد عدم امل�ساواة والظلم يف �أماكنهن و�أنه
ميكنهن التعلم من جتارب بع�ضهن البع�ض.

ت�سمي م�ؤ�س�سة �آزاد هذا النهج للتدريب «�إطار تعليم مهارات
النوع االجتماعي العادلة» ( .)GJSEوي�أخذ باالعتبار �إطار
 GJSEحقوق املر�أة يف التدريب والتعليم التحويل املبني على
النوع االجتماعي ،والذي يرتكز على احلقوق ومينحهن ال�سلطة
للم�شاركة كمتعلمات ،كما ُير ّكز على املنا�صرة ل�ضمان وجود
�أنظمة دعم م�ستدامة لت�سهيل م�شاركة املر�أة يف الأ�سواق .تدافع
م�ؤ�س�سة �آزاد عن �إطار تعليم مهارات النوع االجتماعي العادلة
انطال ًقا من خرباتها اخلا�صة التي امتدت لعقد من الزمان،
وك� ��أداة �أ�سا�سية لبدء ودع��م الن�ساء يف �سبل عي�ش جمزية
وبكرامة.
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تفعيل مسارات إحالة سبل كسب العيش كبديل للنقد
الم ِرن  -األردن
من خالل التدريب َ
يف تقدمي التوجيه والدعم واملتابعة لأ�صحاب الأعمال ال�صغرية
ومتناهية ال�صغر لتعزيز فر�ص جناح وا�ستدامة م�شاريعهم.
ا�ستند برنامج تقييم القدرات على تقييم االحتياجات التدريبة،
وهي مادة تدريبية طورها م�صممو تعليم حمرتفون ،وقد مت
اتباع منهجية التحليل والت�صميم والتطوير والتنفيذ والتقييم
( )ADDIEيف ت�صميم وتكييف برامج بناء القدرات التفاعلية
التي تعك�س وتخاطب احتياجات الفئات امل�ستهدفة بنا ًء على
تقييم االحتياجات التدريبية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،مت ا�ستخدام
�أدوات تقييم حمددة (قبل وبعد) وا�ستطالعات الر�ضا ل�ضمان
كفاءات ومالءمة املدرب واملحتوى التدريبي وبيئة التدريب.

مت متويل م�شروع تفعيل م�سارات �إحالة �سبل ك�سب العي�ش
كبديل للنقد م��ن خ�لال التدريب ا َمل � ِ�رن م��ن قبل املفو�ضية
ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني .يهدف امل�شروع �إلى
حت�سني �سبل عي�ش الالجئني يف املناطق احل�ضرية والأردنيني
الأقل ً
حظا من خالل التدريب والتوجيه والإحالة �إلى اخلدمات
امل�ستمرة ،ومن خالل تنفيذ الأن�شطة التي تعالج النق�ص يف
املهارات وتعزز التوظيف والعمل احلر يف ع ّمان والعقبة و�إربد
والكرك والزرقاء .عالوة على ذلك ،يهدف امل�شروع �إلى حت�سني
اعتماد الالجئني يف املناطق احل�ضرية والأردنيني الأقل ً
حظا
على الذات من خالل تقوية مهاراتهم وقدراتهم على العمل يف
وظيفة �أو العمل حل�سابهم اخلا�ص .ومن خالل حت�سني �سبل
العي�ش� ،سي�صبح امل�شاركون و�أ�سرهم تدريج ًيا يف هذا امل�شروع عمل امل�شروع على دعم ما يلي:
· 49م�ستفيدً ا لبدء �أو لتو�سيع م�شاريعهم ال�صغرية ومتناهية
�أقل اعتمادًا على النقد و�أ�شكال امل�ساعدات الأخرى.
ال�صغر (« .)SMEتدريب رائع �أ�شار �إلى كافة احتياجاتنا
بتناغم تام و�أثر يف معرفتنا باملهارات احلياتية واملوا�ضيع
ُ�صمم هذا امل�شروع من قبل �أف��راد املجتمع املحلي يف خم�س
املتعلقة بالعمل»  -مرمي.
حمافظات يف الأردن بهدف حت�سني �أو�ضاعهم املالية� ،إما من
·توظيف  50م�ستفيد« .كنت �أع��اين من ره��اب مقابالت
خالل �إتاحة الفر�صة �أمامهم لبدء �أعمالهم التجارية اخلا�صة
العمل .الآن ،مبا �أين �صرت �أفهم �أك�ثر ومار�ست مهارة
�أو من خالل �إحلاق الأفراد امل�ؤهلني يف �سوق العمل.
املقابالت �ضمن �أجواء ُو ّدية ،بد�أ خويف يتال�شى»  -ازدهار.
يتكون امل���ش��روع م��ن �أن�شطة م�ت�ع��ددة ت �ب��د�أ بجل�سات حول
· 52م�ستفيد للعمل حل�سابهم اخلا�ص يف جماالت الزراعة
توجهات امل�شروع التي تخاطب �أفراد املجتمع املحلي .وتتمثل
والبناء.
اخلطوة الثانية يف ت�سجيل �أفراد املجتمع املهتمني يف امل�شاركة
· 91م�ستفيدة تعمل حل�سابها اخلا�ص يف جمال اخلياطة
بربنامج بناء القدرات .وللت�أكد من مالئمة الربنامج التدريبي
والتطريز واحلرف اليدوية.
الح�ت�ي��اج��ات العمالة املحلية وتنمية الأع �م��ال ال�صغري يف
املحافظات ،فقد مت تنفيذ درا�سة لتقييم ال�سوق .وكان ق�سم
التدريب واال�ست�شارات يف م�ؤ�س�سة نهر الأردن ،وهو عبارة عن
جمموعة من املدربني اخلرباء يف املجاالت املتعلقة مبحو الأمية
و�إدارة الأعمال ال�صغرية والتوجيه والإر�شاد ،م�س�ؤو ًال عن تنفيذ
برنامج بناء القدرات .وقد غطى التدريب مو�ضوعات متعمقة
تتعلق ب��إدارة امل�شاريع ال�صغرية ومتناهية ال�صغر (،)SME
و�إثراء معرفة امل�شاركني باملفاهيم والآليات والأدوات الالزمة
لإدارة �أعمالهم ،و�إك�سابهم املعرفة يف دورة حياة امل�شروع،
وال�ق��درة على حتليل احتياجات املجتمع ،وذل��ك با�ستخدام
خ�صي�صا لذلك.
قوالب م�صممة
ً
�إ�ضافة �إلى برنامج بناء القدرات ،فقد مت تنفيذ تدريب توجيهي
وجهني خمت�صني ورفع كفاءاتهم ومهاراتهم
يهدف �إلى �إعداد ُم ّ
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مشروع ُقدرَ ة «تنمية المهارات الشاملة (اإلرشاد
المهني ،المهارات َ
الف ِّنيَ ة ،االنتقال إلى سوق العمل
وتوليد الدخل) في سياق أزمة الالجئين السوريين»

مثل م�شروع «تعزيز التكامل االجتماعي واالقت�صادي من خالل
التعلم »،تناول هذا امل�شروع � ً
أي�ضا الالجئني ال�سوريني والأردنيني
الأقل ً
حظا .وكم�شروع جتريبي ،فقد مت متويله �ضمن برنامج
« ُقد َرة ( - )QUDRAال�صمود لالجئني ال�سوريني والنازحني
واملجتمعات امل�ضيفة ا�ستجابة للأزمتني ال�سورية والعراقية».
ا�ستهدف امل�شروع  45من ال�شباب والالجئني ال�سوريني والأردنيني
الأقل ً
حظا .وقد عمل هذا امل�شروع على جتربة التعاون ما بني
املنظمات غري احلكومية املحلية وم�ؤ�س�سة التدريب املهني
( ،)VTIوهي م�ؤ�س�سة متخ�ص�صة يف التعليم والتدريب املهني،
كما عمل � ً
أي�ضا على جتريب مك ّون التدريب العملي الذي مت
تنفيذه يف ال�شركات ال�صغرية ومتناهية ال�صغر ( )SMEاملحلية.
جل�سات التوجيه :ا�ستند امل�شروع �إلى َنهج حمو �أمية فريري
املتجدد من خالل تقنيات متكني املجتمع ( .)REFLECTيف�سح
هذا ال َنهج املجال �أمام امل�شاركني مل�شاركة خرباتهم ال�سابقة
وحتليل و�ضعهم احلايل والتعلم منه .وقد متكن امل�ستفيدون من
امل�شروع خالل اجلل�سة التعريفية من حتديد حتدياتهم ال�شخ�صية
�إ�ضافة �إلى حتديد الفر�ص .ومن خالل هذه اجلل�سة ،متكن
امل�ستفيدون من تطوير مهارات التفكري النقدي ،وتعلموا كيفية
تلبية احتياجاتهم للمعرفة واملهارات املتطلبة يف �سوق العمل .وقد
مت �إحلاق امل�شاركني مبا�شرة بعد ت�سجيلهم يف جل�سات حوارية
ي�سرها ُم َي ِّ�سرون م�ؤهلون .وكان الهدف من احل��وارات حتليل
ّ
الو�ضع املعي�شي با�ستخدام �أدوات جتمع بني فل�سفة باولو فريري
التعليمية و�أدوات التقييم ال�سريع بامل�شاركة للتعلم االجتماعي.
مت خالل هذه اجلل�سات التوجيهية مناق�شة بع�ض املو�ضوعات
ب�شكل جماعي ،مثل امل�شاكل والعقبات يف الو�صول �إلى �سوق العمل
واالنخراط فيه� .أ ّدت عملية حتليل وت�شخي�ص الأو�ضاع �إلى تو�سيع
فهم امل�شاركني مل�سائل التهمي�ش ،والتي تعود جزئ ًيا �إلى نق�ص
املعرفة واملهارات الالزمة للمناف�سة .لذلك ،ط ّور امل�شاركون من
خالل اجلل�سات التوجيهية م�ساراتهم التدريبية اخلا�صة التي
تُ�سهم يف زيادة قدراتهم التناف�سية يف �سوق العمل.
التعليم  -التدريب على املهارات :بنا ًء على نتائج اجلل�سات
التوجيهية ،مت حتديد م�سارات ودورات املعرفة للم�شاركني من
خالل جمموعات منا�سبة وم�صممة لهذا الغر�ض �ضمن برامج
التدريب .قامت م�ؤ�س�سة التدريب املهني امل�س�ؤولة عن تنفيذ
حمور التدريب املهني ،بتعديل وتكييف الدورات القائمة بنا ًء
على احتياجات املجموعة .مت ت�صميم كافة اجلل�سات لتطوير
مهارات التوظيف وزي��ادة اجلاهزية للعمل .متت خالل هذه
املرحلة �إحالة امل�شاركني للت�سجيل يف م�ؤ�س�سة التدريب املهني
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يف ثالث تخ�ص�صات :عمل املعجنات واحللوى� ،صيانة الأجهزة
يوما،
اخللوية ،واملبيعات والت�سويق .وقد ا�ستغرق التدريب ً 36
تلقى خالله امل�شاركون تدري ًبا تقن ًيا احرتاف ًيا وف ًقا للمناهج
الدرا�سية ودورات م�ؤ�س�سة التدريب املهني املُ َع َّدلة .وبعدها،
�شارك املتدربون يف برنامج تدريبي عملي مرتكز على العمل
بالتعاون مع �أ�صحاب العمل وملدة �سبعة �أيام.
التوجيه الالحق  -اال�ست�شارات والإح��االت املهنية الفردية:
بعد �أن �أك�م��ل امل�شاركون جل�سات التوجيه وال�ت��دري��ب على
املهارات املُ َعزِّ َزة لفر�ص العمل ،ح�صلوا على التوجيه املهني من
خالل جل�سات التوجيه الفردية .وقد َق َّد َمت لهم هذه اجلل�سات
الإر�شادية نظرة ثاقبة حول الفر�ص املتاحة ،ومقدمي خدمات
التوظيف ،وخدمات القرو�ض ال�صغرية ،ومكاتب التوظيف،
وما �إلى ذلك .كما �ساعدتهم هذه اجلل�سات على تطوير خطط
لأعمالهم اخلا�صة ،ويف نف�س الوقت ،تنظيم الإح��االت �إلى
تدريب حول
امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة .انخرط امل�شاركون يف
ٍ
مهارات ريادة الأعمال ملدة ع�شرة �أيام ،كما خ�ضعوا الختبارات
التقييم ،والت�شبيك ،وممار�سة املهنة.
اجتاز االخ�ت�ب��ارات  44من �أ�صل  45م�شار ًكا وح�صلوا على
�شهادات معرتف بها؛ واجتاز  26م�شار ًكا امتحان ممار�سة املهنة
وح�صلوا على �شهادة ممار�سة م�ستوى معني من املهارة؛ ومت
خالل �أ�شهر من انتهاء الدورة توظيف  23م�شار ًكا ،وابتد�أ ثالثة
م�شاركني العمل حل�سابهم اخلا�ص .بالتايل ،فقد متت جتربة
التعاون ال َف َّعال بني املنظمات غري احلكومية املحلية وم�ؤ�س�سة
التدريب املهني يف توفري خدمات تعليم الكبار بجودة عالية.
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تدريبات المهارات المتنقلة للمهمشين  -الوس

يف �سياق عامل العمل الذي يت�سم ب�سرعة التغيريُ ،تثل �أنظمة
التعليم والتدريب التقني واملهني ( )TVETاملنا�سبة عنا�صر
�أ�سا�سية يف قطاع التعليم ،ويف ه��ذا ال�صدد ،الو���س لي�ست
ا�ستثناء .يتم �إي�ل�اء �أول��وي��ة عالية للتدريب املهني م��ن قبل
احلكومة وال�شركاء يف التنمية .ومع ذلك� ،إلى جانب �إعداد
املتخ�ص�صني ل�سوق العمل الر�سمي ،ال يزال من ال�صعب توفري
التدريب على املهارات لغالبية الأ�شخا�ص الذين يعملون يف َق َّد َمت درا�سة التتبع التي �أجريت يف عام  2017دلي ًال على
االقت�صاد غري الر�سمي ،والذين عادة ما يتواجدون يف املناطق �أن الأ�سباب الرئي�سية وراء ان�ضمام امل�شاركني للتدريب كانت
لتح�سني �أو ب��دء �أعمالهم التجارية الأ�سرية ،ورف��ع م�ستوى
الريفية النائية.
مهاراتهم يف الأن�شطة التي كانوا يقومون بها .وبعبارة �أخرى،
�أن يكونوا �أكرث قدرة على املناف�سة يف االقت�صاد غري الر�سمي.
يهدف هذا امل�شروع �إلى ك�سر حواجز التعليم والتدريب التقني
والفني التقليدي من خالل تقدمي دورات تدريبية للقرويني على لقد ا�ستفاد ما بني  300و� 400شخ�ص �سنو ًيا من خالل  15دورة
املهارات املتطلبة ،با�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س واخلربات تدريبية ،و�أفاد �أكرث من ثلثهم �أن دخلهم قد حت�سن بعد حوايل
واملواد من املدار�س الر�سمية .مت تنفيذ امل�شروع بالتعاون الوثيق عامني من التدريب ،كما ذكر العديد من امل�شاركني حت�سن يف
م�ستوى تغذيتهم وتغذية �أ�سرهم.
مع �إدارة التعليم التقني واملهني يف وزارة التعليم والريا�ضة،
وامل�ؤ�س�سة الأملانية للتعاون الدويل ( ،)GIZواجلمعية الأملانية
ل��دى اال�ستف�سار ع��ن التو�صيات لتح�سني ال�ت��دري��ب ،اق�ترح
لتعليم الكبار ( )DVVIيف الأعوام من � 2010إلى .2018
امل�شاركون و�سلطات القرية �إ�ضافة خمططات التمويل ال�صغري
وتدريب حمو الأمية املالية �إلى امل�شروع.
ُي َلبي امل�شروع احتياجات القرويني يف املناطق الفقرية من
الو�س من حيث املهارات املهنية .ال يزال ثلثي
ال�سكان يعي�شون يف املناطق الريفية؛ ما يقارب
 40%منهم ينتمون �إل��ى �أقليات عرقية ترتفع
بينها معدالت الت�سرب املدر�سي بعد مرحلة
التعليم الأ�سا�سي ،وتفتقر �إلى �إمكانية االلتحاق
بالتدريب املهني .تعمل الغالبية العظمى منهم
يف الزراعة واالقت�صاد غري الر�سمي� ،إ�ضافة
�إلى �أنهم يعانون من ندرة فر�ص العمل امل�أجورة.
على ذل��ك ،فقد اختارت �سلطات القرية امل�شاركني ووف��رت
لهم امل�ساحة للتدريب� .أخ ًريا ،قام اثنان من مدر�سي التعليم
والتدريب التقني والفني بتطوير املناهج الدرا�سية ،وا�شرتيا
بع�ض املواد التدريبية ،ونفذا تدري ًبا ملدة �أ�سبوع �أو �أ�سبوعني يف
القرية.

يتكون ت�صميم امل�شروع من اخلطوات التالية:
�أو ًال ،طلبت مدر�سة التعليم والتدريب التقني
واملهني ( )TVETم��ن �إدارة الإق�ل�ي��م قائمة
ب��ال �ق��رى ال �ف �ق�يرة ال��واق �ع��ة ع�ل��ى م�ق��رب��ة من
املدر�سة ،والقرى امل�ستهدفة املُختارة .بعد ذلك،
ق��ام ممثلو امل��در��س��ة ب��زي��ارة ال�ق��رى وناق�شوا
م��ع ��س�ل�ط��ات ال �ق��رى احل��اج��ة ل�ل�ت��دري��ب على
امل�ه��ارات بنا ًء على امللف املدر�سي ،وم��ن ثم،
اتفق الطرفان على مو�ضوع التدريب .عالوة
 DVV International
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برنامج محو األمية ُ
لع ّمال المصانع  -كمبوديا
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نظ ًرا لأن معدالت الإملام بالقراءة والكتابة بني الإناث يف كمبوديا
�أقل بكثري منها للذكور ،حثت وزارة التعليم وال�شباب والريا�ضة
�أ�صحاب امل�صلحة املعنيني واليون�سكو و�شركاء التنمية على االلتزام
بجهود م�شرتكة لرفع معدل معرفة القراءة والكتابة لدى الن�ساء.
لال�ستفادة من التوظيف والفر�ص االقت�صادية الأف�ضل يف �صناعة
املالب�س وال�صناعات التحويلية ،تهاجر العديد من الإن��اث من
املناطق الريفية يف كمبوديا �إل��ى املناطق احل�ضرية .وقد �أظهر
تقرير وزارة التخطيط حول املر�أة والهجرة لعام � 2013أن 85%
من  605,000عامل يف م�صانع الألب�سة والأحذية هن من الن�ساء،
و 14%منهن �أميات ،و� 29%أظهرن م�ستويات متدنية من معرفة
القراءة والكتابة .ومن هنا يبد�أ �سريان مفعول برنامج حمو الأمية
ل ُع ّمال امل�صانع .متت املبا�شرة بتنفيذ امل�شروع يف العامني -2016
 2018ومت متويله الح ًقا من خالل اليون�سكو.
يهدف الربنامج �إلى متكني ال�شابات والفتيات العامالت يف امل�صانع
عاما من اكت�ساب مهارات
والالتي ترتاوح �أعمارهن بني  14وً 15
حم��و الأم�ي��ة الوظيفية الأ�سا�سية ومعرفة احل�ساب وامل�ه��ارات
احلياتية ومتكينهن من فهم حقوقهن الأ�سا�سية ب�شكل �أف�ضل .ويف
نف�س الوقت ،يدعم امل�شروع احلكومة وامل�صانع لتعزيز ال�شراكات
بني القطاعني العام واخلا�ص وامل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات يف
كمبوديا .وقد ت�ضمن امل�شروع ،الذي يتما�شى مع �سيا�سة التعليم
غري الر�سمي ،تعاون وتن�سيق ق��وي بني وزارة التعليم وال�شباب
والريا�ضة ،وامل�صانع ،واملنظمات غري احلكومية ،واليون�سكو .كان
لكل �شريك �أدوار حمددة تتعلق مبجاالت خرباتهم .وقد ا�شتمل
�أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني الذين �ساهموا يف توفري املواد واملوارد
الأخرى :املنظمة غري احلكومية الفرن�سية  ،Siparومنظمة العمل
الدولية ( ،)ILOورابطة ُم َ�ص ّنعي الألب�سة يف كمبوديا (،)GMAC
ون�ساء كمبوديات من �أجل ال�سالم والتنمية ( ،)CWPDوهياكل
املقاطعات واملحافظات التابعة لوزارة التعليم وال�شباب والريا�ضة.

ُيقدم الربنامج مهارات القراءة والكتابة واحل�ساب �إل��ى جانب
املهارات احلياتية .و ُينفذ امل�شروع � ً
أي�ضا �صفو ًفا مرنة من حيث
ال��وق��ت يف  25م�صنع م�شارك ،وتت�ضمن ه��ذه ال�صفوف طرق
التدري�س التفاعلية مثل العمل اجلماعي والعمل الثنائي والعرو�ض
التقدميية .لقد مت اختيار مو�ضوعات امل �ه��ارات احلياتية بعد
�إجراء مقابالت مع م�شاركني حمتملني حول ما يرغبون يف تعلمه
وما يعتربونه مه ًما يف حياتهم .تُنفذ معظم امل�صانع برنامج حمو
الأمية خالل ا�سرتاحة الغذاء لل ُع ّمال لأن هذا ال ي�ؤثر على الإنتاج
وال يت�سبب يف �إ�ضاعة وقت ال ُع ّمال يف العمل �أو ي�ضطر �آخرين �إلى
تعوي�ض الوقت ال�ضائع .يرى كل من املتعلمني واملعلمني ومديري
وا�ضحا يف معرفة القراءة والكتابة واحل�ساب ،ولكن
امل�صانع ً
تقدما ً
� ً
أي�ضا يف الثقة بالنف�س واملعرفة والتغيري يف ال�سلوكيات.
�إن تعلم ال �ق��راءة والكتابة لهو جتربة عميقة تغري كيفية نظر
ال�شخ�ص �إلى نف�سه .وكما قال �أحد املتعلمني ب�شكل �أف�ضل�« :أنا الآن
�شخ�ص جديد ...من قبل ،كنت �أ�ضطر �أن �أطلب امل�ساعدة وكنت
�أ�شعر ب�أين �إن�سان �أعمى ...الآن� ،أ�شعر بال�سعادة كما �أين �أقل توت ًرا».
�إ�ضافة �إلى التح�سن الذي طر�أ على حياة املتعلمني ال�شخ�صية ،فقد
حت�سنت حياتهم العملية � ً
أي�ضا ،حيث �أف��اد العديد منهم ب�أنهم
�أ�صبحوا يتلقون املزيد من امل�س�ؤوليات ويحظون باحرتام �أكرب.
و�أف��اد املديرون � ً
أي�ضا ب�أنهم �أ�صبحوا �أف�ضل يف وظائفهم و�أنهم
�أ�صبحوا �أكرث قدرة على العمل ب�شكل �أ�سرع ،فهم مل يعودوا بحاجة
�إل��ى طلب م�ساعدة الآخ��ري��ن يف ال �ق��راءة .و�صل ع��دد امللتحقني
 ،1,353منهن � 1,285أنثى� .إ�ضافة �إلى ذلك ،عمل الربنامج على
ريا ،اجتاز  926متعل ًما (� 800أنثى) من 25
تدريب  47معل ًما ،و�أخ ً
م�صن ًعا اختبار وزارة التعليم وال�شباب والريا�ضة لتقييم مهارات
القراءة والكتابة واحل�ساب الأ�سا�سية� .أما معدل الإمتام الإجمايل،
فقد و�صل �إلى  ،68%وهو �أمر مهم نظ ًرا �إلى حتديات �ضيق الوقت.
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الكلمات واألرقام والحليب في مصر

مت تنفيذ هذا امل�شروع يف م�صر ،يف �أحد الأحياء الفقرية يف
�ضواحي القاهرة حيث يعمل النا�س يف جمع وفرز النفايات.
ت�ألفت املجموعة من ن�ساء م�صريات عاطالت عن العمل يرغنب
يف تعلم القراءة والكتابة ،ويف نف�س الوقت ك�سب العي�ش من
خالل م�شروع تنموي �صغري.
ا�ستهدف امل�شروع عمل ًيا �سكان تلك املنطقة ممن يجاورون
الأ��ش�خ��ا���ص املتعلمني وال �ع��ادي�ين م��ن املجتمع امل� ��دين� ،أي
الأ�شخا�ص الذين ال ينتمون �إلى �أي جمموعة حمددة� .أغلب
ال ُع ّمال كانوا من الن�ساء املتزوجات الراغبات يف التعلم.
ناق�شت الن�ساء خ�لال االجتماعات الأول �ي��ة لتعلم ال�ق��راءة
والكتابة الأولويات من �أجل �إيجاد عنوان للعملية .تو�صلن خالل
هذه املناق�شات �إلى فكرة القيام مب�شروع �أثناء اجتماعهن لتعلم
القراءة والكتابة واحل�ساب .وبالتايل ،حتدثن �إلى املن�سق وبد�أن
ن�صا �أ�سا�س ًيا حيث قدمت
يف ت�صميم امل�شروع .كتبت الن�ساء ً
كل واح��دة منهن ر�أيها حول امل�شروع .كان امل�شروع ً
ب�سيطا،
فقد فكرن يف البداية ب�إح�ضار بقرة ثم قررن �شراء احلليب
املجفف لي�صنعن منه اللنب واللبنة واجلنب ،وكذلك لي�صنعن
ال�سندوي�شات من املنتجات الح ًقا.

عملية التعلم اخلا�صة بهن .واجهت الن�ساء يف البداية حتدي
التعبئة والتغليف من �أج��ل تو�صيل منتجات طازجة للنا�س،
ولكن يف غ�ضون �شهرين ،ا�ستطعن حتقيق جناح حقيقي .نتيجة
لذلك ،فقد �صرن يجتمعن ب�شكل �أكرب � -أحيا ًنا  8مرات بد ًال من
 3مرات يف الأ�سبوع .يف البداية ،كانت الأرباح ُت َق َّ�سم بالت�ساوي
بينهن (كان عددهن ثمانية) ،ثم قررن �أن ت�أخذ � ً
أي�ضا الن�ساء
اللواتي لديهن �أطفال ثلث �أرباح الن�ساء غري املتزوجات .ويف
غ�ضون ف�ترة ق�صرية من ت�سعة �أ�شهر ،متكنت الن�ساء من
حتقيق الكثري ،وتعلمن القراءة والكتابة واحل�ساب من خالل
امل�شروع الإمنائي ال�صغري .لقد حقق امل�شروع هدفه يف تعليم
الن�ساء القراءة والكتابة واحل�ساب ،وقد ا�ستمر بع�ضهن يف
م�شروع �إنتاج الألبان حتى بعد انتهاء امل�شروع.

كان لهذا امل�شروع ت�أثري مهم ،ولكن للأ�سف فقد اعتربه كثريون
م�شروعا تعليم ًيا .النا�س كانوا متقبلني
م�شروعا �إنتاج ًيا �أكرث منه
ً
ً
للم�شروع ،ولكن نقا�شاتهم ان�صبت حول قدرة الأ�شخا�ص على
الإنتاج من خالل م�شروع �صغري مثل هذا .تعلمت الن�ساء القراءة
والكتابة وجنحن يف االمتحانات احلكومية ،ولكن هذا ال يكفي،
لأنه ب�صرف النظر عن الن�ساء امل�شاركات الالتي اقتنعن مبا
وهكذاُ ،كنّ يجتمعن ثالث مرات يف الأ�سبوع ،حيث قر�أن خالل يقمن به ،ف�إن الفكر ال�سائد حول ت�أثري مثل هذا امل�شروع هو �أن
كاف على �إرادة امل�شاركني للتعلم بقدر
هذه الأوقات عن م�شروعهن ،وقمن بتقييمه وكتابته ،وح�ساب امل�شروع مل يكن له ت�أثري ٍ
ما كان له ت�أثري على �إرادتهم يف الإنتاج.
نفقاته و�أرباحه ،وناق�شن �سبل تطويره ،وبعمل ذلك ،فقد َط ّورن

 Economical Popular Education program
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البحوث اإلجرائية بقيادة الشباب ( - )YARآسيا

�أو ح�صلوا على �سنوات حمدودة من التعليم الر�سمي .ومع ذلك،
ف��إن التدريب وممار�سة البحث ع��ززا ثقة الباحثني ال�شباب
يف �إجراء بحث متني ويف حتليل الق�ضايا والتو�صيات املتعلقة
بالتعليم من منظور ال�شباب املهم�شني.

يهدف هذا امل�شروع �إلى معاجلة فجوات املعرفة حول ما يريد
ال�شباب من املجتمعات املهم�شة �أن يتعلموه وكيف يريدون �أن
يتعلموا .وهذا يعني ،مطالب التعلم ،والعوامل التي حتول دون
اال�ستفادة من الأحكام املوجودة � -أو مبعنى �آخ��ر ،احلواجز
�أم��ام التعلم ،وكيف ميكن لربامج التعليم والتدريب القائمة
�أن تتغري وتتح�سن من �أج��ل اال�ستجابة الحتياجاتهم .قامت ت�ضمنت ا�سرتاتيجية تعلم وتعليم الكبار التوجيه امل�ستمر الذي
رابطة �آ�سيا وجنوب املحيط الهادي للتعليم الأ�سا�سي وتعليم َم َّكنَ الباحثني املجتمعيني ال�شباب من التخطيط حل�شد الت�أييد
الكبار ( )ASPBAEببناء ق��درات ال�شباب من املجتمعات
املهم�شة يف الهند و�إندوني�سيا والفلبني با�ستخدام نهج البحث
العلمي الإجرائي املبتكر بهدف حت�سني عملية �صنع ال�سيا�سات
القائمة على الأدلة وو�ضع الربامج من �أجل حمو الأمية ال�شامل
وامل�ستجيب للنوع االجتماعي ،وتعليم املهارات الأ�سا�سية على
امل�ستويات الإقليمية والوطنية ودون الوطنية ملنطقة �آ�سيا
واملحيط الهادي.
قدمت املنظمات الأع���ض��اء يف ( ASPBAEاملنظمات غري
احلكومية ومنظمات املجتمع املدين) الدعم يف هذه البلدان
لبناء القدرات ولتقدمي الإر�شاد ملجموعة من القادة ال�شباب
املختارين من املجتمعات املهم�شة لقيادة البحوث العلمية يف
جمتمعاتهم املحلية ملدة � 18شه ًرا يف الأع��وام من � 2016إلى
 .2017متت م�شاركة نتائج البحوث والتو�صيات مع العديد من
�أ�صحاب امل�صلحة يف هذه البلدان ،مبا يف ذلك املجموعات
املجتمعية ،واملجال�س القروية ،وامل��دار���س ،و�إدارات التعليم
احلكومية على امل�ستويني املحلي والوطني.

 Asia South Pacific Association for
)Basic and Adult Education (ASPBAE

لتو�صياتهم على م�ستوى املنطقة وكذلك على امل�ستوى الوطني
وبدعم من حتالفات التعليم الوطنية يف بلدانهم.
كان الهدف اال�سرتاتيجي من البحوث الإجرائية بقيادة ال�شباب
( )YARهو جعل ال�شباب املهم�شني مرئيني و�إعطائهم �صوت
يف عمليات حتديد احتياجات التعلم واال�ستجابة لها .وت�ضمن بالإ�ضافة �إلى ذلك ،فقد مت تقدمي الدعم من قبل املنظمات
� YARسل�سلة من جل�سات تعلم وتعليم الكبار ح��ول مفهوم غري احلكومية ومنظمات املجتمع امل��دين ال�شريكة (جميع
وعملية و�أدوات البحث الإجرائي .وقد َم َّكنَ هذا الأمر الباحثني �أع�ضاء  )ASPBAEحيث ب��د�أ الباحثون ال�شباب ب�إجراءات
من تو�ضيح نواياهم وتر�سيخ التزامهم ب�إجراء البحوث العلمية ملمو�سة يف جمتمعاتهم .وقامت � ً
أي�ضا  ASPBAEبتحديد
وتقدمي الفر�ص والتوجيه من �أجل م�شاركة الباحثني املجتمعيني
لل�شباب.
يف خمتلف منتديات ال�سيا�سات على امل�ستوى الإقليمي مثل
وعلى نف�س القدر من الأهمية ،ركز تعلم وتعليم الكبار على منظمة وزراء جنوب �شرق �آ�سيا ( ،)SEAMEOواجتماع �آ�سيا
التدريب على املهارات لتطوير الأدوات املنا�سبة جلمع البيانات واملحيط الهادي حول التعليم ( ،)APMEDواليون�سكو ،من بني
وترتيبها وحتليلها و�إع��داد تقارير جمتمعية تت�ضمن النتائج �أمور �أخرى .كما �أطلقت  ASPBAEتبادل للخربات بني الأقران
والتو�صيات .العديد من ال�شباب كانوا قد ت�سربوا من املدر�سة يف �إندوني�سيا والهند والفلبني حيث �شارك الباحثون ال�شباب
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خرباتهم يف  YARو�آرائهم حول التعليم� .أثرت عملية ونتائج الأوا�سط الأكادميية ،حيث متكنوا من �إجراء املناق�شة بطريقة
 YARيف البلدان الثالثة ب�شكل �أ�سا�سي على هوية ال�شباب ذات معنى .يعود الف�ضل يف �إمكانية حتقيق هذه احل��وارات
املهم�شني.
بني الباحثني ال�شباب من املجتمعات املهم�شة وذوي ر�أ�س املال
االجتماعي �إلى القدرات والثقة التي اكت�سبها الباحثون ال�شباب
لقد ازداد ال�شباب ثقة يف �أنف�سهم وكذلك منت قدراتهم
من خالل م�شاركتهم يف .YAR
املعرفية يف حتليل واق��ع حياتهم ب�شكل نقدي ،والتعبري عن
تطلعاتهم ،واق�تراح ط��رق لتحقيقها .وعلى نف�س القدر من عالوة على ذلك ،فقد �أتيحت الفر�صة ملمثلني من الباحثني
الأهمية ،عززت  YARجهود املنظمات غري احلكومية ومنظمات ال�شباب من البلدان الثالثة لعر�ض نتائج �أعمالهم يف امل�ؤمتر
املجتمع املدين يف بناء قاعدة من ال�شباب املنا�صرين ،حيث الدويل اخلام�س ع�شر للتعليم ال�شامل يف اجتماع �آ�سيا واملحيط
ت�ؤمن هذه املنظمات بقوة نهج  YARيف �إ�شراك ومتكني ال�شباب الهادئ حول التعليم ( ،)APMED 4حيث تفاعلوا مع م�س�ؤولني
من املجتمعات املهم�شةَ َ .ت َّكنّ الباحثون ال�شباب يف البلدان حكوميني رفيعي امل�ستوى من رابطة دول جنوب �شرق �آ�سيا
الثالثة من �إجراء حوارات َف ّعالة مع احلكومات املحلية ب�ش�أن ( ،)ASEANوم�س�ؤولني من وزارة الرتبية والتعليم ،وطالب
�أجندتهم التعليمية.
جامعيني ،وممثلني عن منظمات املجتمع امل��دين ،و�أ�صحاب
يف الهند ،ركزت الفتيات وال�شابات �أجندة �أبحاثهن على ما االخت�صا�ص من املنظمات غري احلكومية .ك��ان ه��ذا عم ًال
يلي� :إزال��ة احلواجز بني اجلن�سني من حيث التعليم؛ �أهمية ال ميكن ت�صوره .ومل يكن ذل��ك ممك ًنا �إال من خ�لال تعزيز
امل�ساحات الآمنة لتعلم الفتيات؛ وحتدي م�س�ألة الزواج املُ َب ِّكر قدراتهم الناجتة عن م�شاركتهم يف  .YARالآن ،ميكنهم �إجراء
التي حتول دون �إنهاء الفتيات للتعليم �أو الو�صول �إليه .ويف حوارات مع «�أولئك الأغنياء من حيث االمتيازات االجتماعية
الفلبني ،ر ّكزت ال�شابات من املجتمع ال�ساحلي �أبحاثهن على :وال�سلطة ال�سيا�سية» والتي ُحرموا منها هم �أنف�سهم ب�سبب
خلفياتهم العائلية والنظام الأبوي ال�سائد.
ا�سرتاتيجيات التعليم ملخاطبة م�س�ألة الت�سرب من املدر�سة؛
ت��داب�ير احلماية االجتماعية ل�ضمان و��ص��ول املهم�شني من
ال�شباب �إلى التعليم ما بعد املرحلة الثانوية؛ والتعليم (برامج �أظهرت اخل�برات املنبثقة عن تنفيذ � YARإمكانات ال�شباب
التعلم البديل) و�أ�شكال �أخرى من الدعم االجتماعي للآباء من القطاعات املُ َه َّم َ�شة للم�شاركة يف عمليات �أهداف التنمية
والأمهات الوحيدين الذين مل يكملوا تعليمهم .ويف �إندوني�سيا ،امل�ستدامة ( )SDGيف بلدانهم ،وخا�صة فيما يتعلق بالهدف
ركز البحث على :ح�صول ال�شباب من املناطق النائية على الرابع( 4.1 :الو�صول �إلى التعليم الأ�سا�سي والثانوي اجليد)؛
التعليم؛ وا�سرتاتيجيات التعليم لدعم ال�شباب غري امللتحقني ( 4.4مهارات من �أجل العمل الالئق)( ،الق�ضاء على الفوارق
يف املدر�سة؛ التعليم املرتبط ب�سبل العي�ش للأمهات ال�شابات؛ بني اجلن�سني و�ضمان امل�ساواة يف احل�صول على التعليم على
جميع امل�ستويات)؛ و( 4.6حمو �أمية ال�شباب والكبار).
معاجلة م�س�ألة التحر�ش اجلن�سي يف املدار�س واملجتمع؛ ودعم
امل�ساحات الآمنة.
تعترب الإجراءات املجتمعية التي بد�أها ه�ؤالء ال�شباب من �أجل
وعمل تعلم وتعليم الكبار على بناء قدرات ال�شباب الباحثني برامج وخدمات التعليم منوذجية من حيث احلد من املعيقات
خلفيات �أقل ً
حظا للح�صول على حمو الأمية
يف جمال املنا�صرة ون�شر نتائج �أبحاثهم وتو�صياتهم .هذا وقد �أمام ال�شباب من
ٍ
الوظيفية والتعليم الر�سمي ،ومتابعة التعلم مدى احلياة.
متت دعوة الباحثني لعر�ض نتائج �أعمالهم على �أ�شخا�ص من
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تعليم األمل من ّ
غزة :التعلم مدى الحياة كنهج لتحسين
نوعية الحياة

كيف ميكن لتعلم وتعليم الكبار �أن يكون ف ّعا ًال ومفيدً ا للمجتمعات
املحلية �ضمن �سياق ال�صعوبات ال�شديدة؟ كان هذا ال�س�ؤال
حمور نقا�ش �شامل بني �أع�ضاء فريق اجلمعية الأملانية لتعليم
الكبار ( )DVVIيف فل�سطني ل�سنوات عديدة .تخترب املجتمعات
املحلية يف فل�سطني ،وخا�صة يف غ �زّة ،خيبات �أم��ل متكررة
وطويلة الأم��د تتفاقم ع��ادة ب�سبب ع��دم فاعلية التدخالت
امل�ؤ�س�سية والتنموية التقليدية .وت�شمل بع�ض الأمثلة على عدم
الفاعلية هذه ،تزايد البطالة ،وعدم وجود �أي م�ؤ�شرات تقري ًبا لقد َم َّرت كل جمموعة من امل�شاركني بخم�س حمطات يف يوم
كامل من التعلم يف ال�ه��واء الطلق .ويف كل حمطة� ،شاركوا
يف التح�سن يف نوعية احلياة وظروف املعي�شة.
ق�ص�صا عن جت��ارب م�ؤملة و�أخ ��رى تبعث الأم ��ل ،وت�أملوا يف
ً
يف �شتاء  ،2018-2017عندما الحت يف الأف��ق جولة جديدة جتاربهم اخلا�صة وجتارب جريانهم ،وتبنوا جتربة جديدة،
من الت�صعيدات والتهديدات الأمنية املتزايدة على ال�سكان وقاموا ب�شكل جماعي ببناء وجهات نظر هادفة حول املو�ضوعات
يف قطاع غ �زّة ،كان من ال�ضروري بالن�سبة لنا �أن نفكر مبا
التي تهمهم ،وتبادلوا الأفكار ملزيد من التعلم.
يلي :ما هو نوع تعلم وتعليم الكبار الذي ميكنه معاجلة خيبات
الأم ��ل ه��ذه؟ ك��ان م��ن ال���ض��روري التفكري يف م�سار خمتلف كان للم�شروع ت�أثري كبري يف جتديد الأمل والتفكري الإيجابي
للتعلم يقدم جتربة مفتوحة �ضمن نهج تعليمي �شعبي ويحرتم وبناء وجهات النظر ح��ول �أهمية التعلم وامل�شاركة الف ّعالة
هويات املتعلمني وخرباتهم و�أ�صواتهم .وكانت النتيجة
ً
م�شروعا بني امل�شاركني .و�إل��ى جانب تعزيز الرعاية الذاتية والوعي
جتريب ًيا مت تنفيذه يف عام  2018يف غزّة حتت عنوان �أحياء الذاتي بني امل�شاركني ،فقد َ�ش َّك َل الت�شبيك والع�صف الذهني
الأم��ل .لقد هدف امل�شروع �إل��ى توفري م�ساحات غري متوقعة امل�شرتك بني ال�شباب �أحد التغيريات الرئي�سية التي نتجت عن
ولكنها �آمنة وف ّعالة للتعلم املفتوح والتقديري ،وحث امل�شاركني هذا امل�شروع .وقد متكن لأول مرة بع�ض امل�شاركني ،وخا�صة
على اال�ستك�شاف والتفكري فيما يتعلق بكيفية التم�سك بالأمل
املزارعني ،من احل�صول على دعم مايل مل�شاريعهم ال�صغرية
والتعلم مدى احلياة.
بعد �أن تعرفوا على املهنيني من خ�لال ه��ذا امل�شروع الذين
َر َّكزَ امل�شروع على امل�شاركني ال�شباب ،حيث �شارك ما جمموعة الحظوا عزمهم وجناحهم .وبعد انتهاء امل�شروع ،با�شرت
� 260شا ًبا و�شابة من خمتلف مواقع قطاع غزّة يف خم�سة ع�شر عدة جمموعات �صغرية من امل�شاركني يف عدد من املبادرات
ح ًّيا .مت تق�سيم املجموعة امل�ستهدفة �إلى جمموعات متنوعة املجتمعية التي تهدف �إلى حت�سني نوعية احلياة يف جمتمعاتهم
و�إيجاد فر�ص جديدة لتوليد الدخل لهم ولأ�سرهم.
لغايات تنفيذ الأن�شطة املختلفة .وهذا يعني �أن كل جمموعة
ت�ضمنت خريج جديد ،وطالب ،و�شخ�ص حمرتف ،و�شخ�ص
عاطل عن العمل �أو مزارع ،و�شخ�ص من الأو�ساط الأكادميية،
�أو نا�شط جمتمعي� ،أو ف �ن��ان� ،أو �شخ�ص يتمتع مبواهب
ا�ستثنائية �أخرى .مت التخطيط للتنوع يف كل جمموعة من �أجل
زيادة �إمكانات تبادل اخلربات والتعلم لكل فرد وف ًقا للخلفيات
الوا�سعة واخلربات ووجهات النظر للجميع.

 DVV International
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 - Kadam Badhate Chaloالقضاء على العنف ضد
المرأة في الهند

ك��ادام بادهات ت�شالو هو تعاون فريد من نوعه بني ال�شباب وجمموعات امل�ساعدة الذاتية ،ومركز خدمة تنمية الطفل
املتكاملة ،واحتاد ال�سائقني.
(الفتيان والفتيات) واملجتمع التخاذ �إجراءات جماعية لإنهاء
العنف �ضد الن�ساء والفتيات يف كل من جمتمعاتهنُ .ي َط ِّور ويدعم
هذا التعاون القيادة ال�شبابية بني الفتيان والفتيات ،ويزودهم يتم خالل املرحلة الأولى من الربنامج بناء قدرات ال�شباب على
فهم النوع االجتماعي ،والتمييز القائم على النوع االجتماعي،
باملهارات والأدوات لقيادة هذا التغيري .وقد مت ت�صميم التعاون
والعنف �ضد الن�ساء والفتيات� ،إ�ضافة �إلى اجتاهات ومواقف
بنا ًء على فر�ضية �أن مفتاح �إنهاء العنف �ضد الن�ساء والفتيات
املجتمع التي ت�ؤثر على التنمية ال�شاملة للمجتمع .تُ�ستخدم
يكمن يف تغيري املواقف والعالقات بني اجلن�سني وامل�ساواة بني الأن�شطة ا َ
خل ّ�لا َق��ة مثل الريا�ضة والأن�شطة الداخلية والفن
الرجال والن�ساء والفتيان والفتيات ،و�أن هذا ال ميكن �أن يحدث
واملو�سيقى وامل�سرح على نطاق وا�سع حتى يتمكن ال�شباب من
دون امل�شاركة الن�شطة للفتيان وال�شباب على وجه اخل�صو�ص التعلم من خالل طرق خمتلفة .وتُ�ستخدم هذه الأدوات � ً
أي�ضا
يف املجتمع .ويهدف التعاون �إلى بناء قدرات الفتيات والفتيان للتفاعل مع املجتمعات .وق��د ق��ام ال�شباب �أنف�سهم بتنفيذ
لتمكينهم من العمل م ًعا واالعرتاف بالتمييز املبني على النوع مبادرات ب�شكل جماعي لرفع م�ستوى الوعي حول احلد من قتل
االجتماعي؛ وتعزيز القيادات ال�شبابية ملواجهة التحديات الأج ّنة ،وزواج الأطفال ،وم�ضايقة و�إذالل الن�ساء والفتيات يف
القائمة على النوع االجتماعي والعنف �ضد الن�ساء والفتيات
الأماكن العامة ،والعنف �ضد الن�ساء والفتيات ،وزيادة الوعي.
يف �أ�سرهن ومدار�سهن وجمتمعاتهن؛ ومتكني ال�شباب ل�ضمان
م�ساءلة امل�ؤ�س�سات وجعلها �أكرث ا�ستجابة وفاعلية يف الوقاية نتيجة للعمل والتعاون مع �أ�صحاب امل�صلحة� ،أ�صبحت العديد
من التغيريات ممكنة يف كل من املواقف والبنية التحتية .و�أثبت
من العنف �ضد الن�ساء والفتيات.
تقييم الأم��ان الت�شاركي (� )PSAأن��ه مفيد يف ر�سم خرائط
يتعامل الربنامج مع خمتلف امل�ؤ�س�سات وامل�س�ؤولني ممن يلعبون للأماكن غري الآمنة وكذلك يف حتديد مواقف الرجال والفتيان
دو ًرا ً
هاما يف حتقيق �أهدافه .ه ��ؤالء هم �أ�صحاب امل�صلحة امل�س�ؤولة عن �إدامة العنف يف حياة الن�ساء والفتيات يف الأماكن
مثل الكليات واملدار�س ،البلدياتَ ،
وحو َك َمة القرى ،وو�سائل اخلا�صة والعامة .ومن خالل املناق�شات التي يقودها ال�شباب،
الإعالم ،وجمعية الرفاه ال�سكني ،وجمموعات ال�شباب ،ووزارة مت تقريب �أ�صحاب امل�صلحة من املجتمع ،و�أ�صبحوا �أكرث قدرة
تنمية املر�أة والطفل ،والنوادي االجتماعية والريا�ضية ،ونادي على العمل م ًعا وتقدمي الدعم لل�شباب .وبالتايل ،فقد �أ�صبح
ال��روت��اري ،واحت��اد �سلطة املطار ،واملنظمات غري احلكومية ال�شباب هم عمالء التغيري من �أج��ل حماية حقوق الن�ساء
والفتيات يف جمتمعاتهم.
الأخ � ��رى ،وامل�ج�م��وع��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة ،وم�ك�ت��ب ت�ط��وي��ر الكتلة،
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تعزيز التكامل االجتماعي واالقتصادي في األردن من
خالل التعلم

الأردن هو �أحد البلدان الأكرث ت�ضر ًرا من الأزمة ال�سورية .وف ًقا وتنفيذ ما يقارب  50مبادرة جمتمعية ،و�إحالة ما يقارب
من امل�ستفيدين �إلى مقدمي خدمات �آخرين.
للمفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني ،ي�ست�ضيف الأردن ما
يقارب  655,000الجئ �سوري ،معظمهم يف املجتمعات املحلية
يف حمافظة العا�صمة ع ّمان وحمافظات املفرق و�إربد والزرقاء .ا�ستند تنفيذ امل�شروع �إلى طريقة  .REFLECTو�أظهر امل�شروع
تبلغ ن�سبة الأم�ي��ة م��ن املجموع الكلي لل�سكان مم��ن ت�تراوح �أن منح امل�شاركني ال�سوريني والأردن��ي�ي�ن فر�صة للتحدث
�أعمارهم بني � 13سنة ف�أكرث  .9.1%وتبلغ ن�سبة امل�شاركة الف ّعالة واال�ستماع �إلى بع�ضهم البع�ض �ساهم يف حتويل الو�ضع املعي�شي
للذكور  71%وللإناث  .21%ترتاوح �أعمار ما يقارب  44.8%من ال�صراع واملناف�سة �إلى حالة جديدة من التفاهم ،ومن ثم
من خالل تطوير احلوار ،انتقلوا �إلى مرحلة التعاون امل�شرتك.
عاما ،وهي الفئة العمرية
من الالجئني ال�سوريني بني  18وً 59
امل�ستهدفة لربنامج تعليم الكبار .ي�سكن ما يقارب  81%من م�ستوى التكامل االجتماعي واالقت�صادي� :ساهم امل�شروع يف
الالجئني يف املناطق احل�ضرية (املجتمعات امل�ضيفة) ،بينما حت�سني مهارات االت�صال واحلوار وبناء العالقات االجتماعية
يقطن الباقون� ،أي ما ن�سبته  ،19%يف خميمات الالجئني.
بني امل�ستفيدين من امل�شروع .كما لوحظ تغيري �إيجابي يف

20%

�شهد الأردن بالفعل موجات خمتلفة من الالجئني الفارين �إلى الأو�ضاع النف�سية ،وك�سر العزلة واخلجل ،وتفريغ الطاقات
البالد من مناطق جم��اورة تعاين من الأزم��ات وال�صراعات .ال�سلبية ،وتطوير �آفاق جديدة للم�ستقبل .بالإ�ضافة �إلى ذلك،
ف�إن اكت�ساب امل�ستفيدين للمهارات احلياتية ومهارات احلرف
بالن�سبة لبلد ذو م��وارد حم��دودة ،ميثل التعامل مع مثل هذا
اليدوية �ساهم يف حت�سني �إدارة الأ�سرة مبا يف ذلك امل�سائل
حتد للهياكل
العدد من الأ�شخا�ص املحتاجني حتد ًيا كب ًريا� .إنه ٍ
االقت�صادية ،ويف تعزيز م�صادر الدخل.
احلكومية وال�سلطات املحلية واملنظمات غري احلكومية وكذلك
لل�سكان املحليني وال�لاج�ئ�ين �أنف�سهم .ا�ستهدف امل�شروع م�ستوى الأداء� :ساعد امل�شروع امل�ؤ�س�سات املحلية على اكت�ساب
خماطبة ه��ذه املجموعات م��ع الرتكيز على املنظمات غري اخلربات واملهارات يف التعامل باحرتاف مع حتديات التعلم
احلكومية املحلية والالجئني ال�سوريني والأردنيني الأقل ً
حظا .يف حاالت الأزمات والطوارئ ،كما �ساهم يف تراكم اخلربات
من حيث �إبرام العقود واالتفاقيات مع ال�شركاء ،والقدرة على
بد�أت اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار منذ عام  2013العمل مع التفاعل مع القوانني واللوائح ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة بق�ضايا
الالجئني ال�سوريني واملجتمعات امل�ضيفة .وقد مت تطوير م�شروع اللجوء .و�ساعد امل�شروع � ً
أي�ضا على التفاعل مع ثقافات و�أولويات
التعلم املجتمعي كنموذج للتكامل االجتماعي واالقت�صادي املجتمعات املت�ضررة ،واخلربات يف التعامل مع حتديات العمر،
حتت مظلة وزارة التنمية االجتماعية يف ث�لاث حمافظات والتعليم ،واالختالفات الثقافية واالقت�صادية للم�ستخدمني،
�أردنية ت�أثرت ب�شكل �أكرب ب�أزمة الالجئني ال�سوريني .مت تنفيذ وب�ن��اء الثقة واحل�ف��اظ على ال�سرية يف التعامل م��ع ق�ضايا
امل�شروع مع ثالث منظمات غري حكومية حملية ،وكان الهدف امل�ستفيدين ،وال�ق��درة على ممار�سة م�ه��ارات التوجيه لدى
من امل�شروع تعزيز التكامل االجتماعي واالقت�صادي من خالل ا�ستقبال امل�ستفيدين وعند االنتهاء من امل�شاركة يف امل�شروع
امل�شاركة والإدارة الذاتية للم�ؤ�س�سات املجتمعية ،وتقدمي
وذلك مل�ساعدة امل�ستفيدين يف التخطيط مل�ستقبلهم ال�شخ�صي.
اخل��دم��ات التعليمية م��ن خ�لال ثالثة حم��اور (تعزيز حمو
الأمية ،وثقافة الأ�سرة ،والتدريب املهني والتدريب على احلرف
اليدوية) �إلى جانب جل�سات التوجيه القبلية والبعدية ،ومن ثم
االنخراط يف املبادرات املجتمعية.
لقد َ َت َّكنَ امل�شروع يف الأع��وام من  2018-2013من تطوير
قدرات وهيكلية املنظمات غري احلكومية املحلية ،وت�أهيل 45
متطوعا كمي�سرين ،وتعزيز املعرفة واملهارات ورف��ع م�ستوى
ً
الوعي لدى  2,594م�ستفيدً ا ،مبا يف ذلك ،الالجئني ال�سوريني
والأردنيني الأقل ً
حظا من املجتمعات امل�ضيفة مبا�شرة ،و�إطالق
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من مشاريع تعليم الكبار إلى مراكز تعليم الكبار في
األردن

تعمل اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار يف الأردن منذ عام  2010والن�ساء وال��رج��ال الذين مل يح�صلوا على �أي تعليم مهني،
والالجئني ال�سوريني.
يف جمموعة متنوعة من امل�شاريع بدعم منها ويتم تنفيذها
بالتعاون مع م�ؤ�س�سات �شريكة خمتلفة .ومنذ ذل��ك الوقت،
دعمت اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار �أك�ثر من  30منظمة لقد مت �ضمن امل�شروع تطوير ق ��درات م��راك��ز تعليم الكبار
جمتمعية عامة �أو م�ؤ�س�سات املجتمع املدين بهدف تعزيز توفري امل�ستهدفة من حيث ا�ستخدام �أ�ساليب التدريب املنا�سبة
تعلم وتعليم الكبار يف �أجزاء خمتلفة من البالد .يف الأردن ،كما للكبار ،والت�شبيك ،وتقييم االحتياجات التعليمية والتنموية
هو احلال يف البلدان الأخرى ،غالبا ما تكون املنظمات املحلية با�ستخدام �أ�ساليب التعلم الت�شاركي ،وتوفري التدريب املهني،
ً
وتنفيذ مبادرات التنمية املجتمعية ،وما �إلى ذلك .هذا وتدعم
م� َّر َك��ة من قبل اجلهات املانحة ،واجلهات املانحة املُنفذة
َُ
اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار امل�ؤ�س�سات يف تطوير �أدوات
للم�شاريع تكون على ا�ستعداد لتقدمي الدعم امل��ايل .تقفز
الإدارة واملواد التعليمية اخلا�صة بها ،ومواد التدريب واملناهج.
املنظمات من مو�ضوع �إلى �آخر ،وبالتايل تفقد الرتكيز على وبالتوازي مع بناء القدرات ،تدعم اجلمعية الأملانية لتعليم
احتياجات املجتمع .بعد عدة �سنوات من التعاون بني اجلمعية الكبار تنفيذ �أن�شطة توليد الدخل وزيادة فر�ص العمل لل�شباب
الأملانية لتعليم الكبار و�ست منظمات جمتمعية ومراكز التنمية والكبار العاطلني ع��ن العمل ،والن�ساء وال��رج��ال ال��ذي��ن مل
املجتمعية� ،أ�صبحت حاجة ه��ؤالء ال�شركاء �إلى عملية حتول
يح�صلوا على �أي تعليم مهني ،والالجئني ال�سوريني.
لالنتقال من م�شروع �إل��ى نهج م�ؤ�س�سي وا�ضحة .با�ستخدام
النهج امل�ؤ�س�سي ،هدفت اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار �إلى �سيكون �أي ت�أثري للفقر حمدودًا �إذا ما حتدثنا فقط عن مراكز
تعزيز ت�أ�سي�س البنى التحتية لتعلم وتعليم الكبار والتي توفر تعليم الكبار .ولكن الفقر ق�ضية �أكرث تعقيدً ا .يتم تعريف الفقر
خدمات تعلم وتعليم الكبار بنا ًء على احتياجات �أع�ضاء املجتمع � ً
أي�ضا من خ�لال حمدودية �أو انعدام الو�صول �إل��ى خدمات
تعليمية ذات جودة عالية .ونتيجة لذلك ،ال ي�ستطيع الفقراء
وكل جمتمع بذاته.
الو�صول �إلى وظائف الئقة ،وال ميكنهم بدء �أي ن�شاط اقت�صادي
تدعم اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار يف هذه املرحلة وتتناول من �ش�أنه �أن ي�ساعدهم على حت�سني نوعية حياتهم .ومع ذلك،
ب�شكل مبا�شر �أرب��ع منظمات جمتمعية وثالثة مراكز تنمية فمن خالل توفري خدمة تعلم وتعليم الكبار امل�ستدامة� ،أ�صبحت
جمتمعية تعمل ب�شكل جزئي كمراكز لتعليم الكبار .وت�شارك امل�ؤ�س�سات تتحمل م�س�ؤولية توفري الفر�ص التعليمية للأ�شخا�ص
� ً
أي�ضا منظمات خمتلفة ك�أ�صحاب م�صلحة من بينها منظمات الأقل ً
حظا .ومن خالل تنويع م�صادر التمويل ،ت�ستقطب مراكز
جمتمعية حملية خمتلفة ،وم�ؤ�س�سات التدريب املهني ،وبلديات ،تعليم الكبار امل�ساعدات ملجموعة متنوعة من الأن�شطة التعليمية
و�شركات �صغرية ،وم�ؤ�س�سات تعليمية ،ومنظمات دولية �أخرى ،للفقراء .من ناحية �أخ��رى ،كمزودين خلدمات تعلم وتعليم
ووزارة التنمية االجتماعية ،ووزارة التخطيط والتعاون الدويل .الكبار امل�ستدامة يف جمتمعاتهم ،ميكن ملراكز تعليم الكبار �أن
وت�ستهدف مراكز تعليم الكبار ال�شريكة الفئات الأ�ضعف يف تكون �أماكن لل�شمولية واحلوار ،حيث جتمع ممثلني عن خمتلف
الفئات االجتماعية والعمرية م ًعا حتت �سقف واحد.
عملها ب�شكل �أ�سا�سي مثل ال�شباب والكبار العاطلني عن العمل،
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االنخراط في تسويق األعمال الصغيرة في تايالند

�أحد الربامج البارزة ملكتب التعليم غري النظامي وغري الر�سمي
( )ONIEيف تايالند هو التعليم من �أجل تنمية املهارات املهنية.
املتعلمون على ا�ستعداد لتعلم �أي �شيء من �أجل زيادة دخلهم .تُق ّدم
دورات التدريب املهني �أحد احللول .يجتمع �أع�ضاء من املجتمعات
املحلية يف جمموعات مكونة من �ستة �إلى ع�شرة �أ�شخا�ص ويطلبون
من معلميهم يف مراكز التعلم املجتمعي تنظيم دورات مهنية
ق�صرية حول مو�ضوعات خمتلفة وف ًقا الهتماماتهم .ترتاوح مدة
ال��دورات ما بني ثالث �ساعات وثالثني �ساعة ح�سب املو�ضوعات
املعنية ،والتي ت�شمل حفظ الطعام والطهي والن�سيج و�صنع املنتجات
املحلية و�إ�صالح الهواتف املحمولة والر�سم .ال ت�ستغرق ال��دورة
وقتًا طوي ًال نظ ًرا لأن معظم املتعلمني لديهم �أ�شغالهم ووظائفهم
امللتزمني فيها.
�إن التحدي الذي يواجه امل�شاركني بعد انتهاء الدورة هو الت�سويق
تُباع املنتجات فقط �ضمن جمموعة �صغرية يف القرية .يتوقع ONIE
�أن يتمكن امل�شاركون من ك�سب املزيد من املال من خالل �إنتاج وبيع
منتجاتهم يف جميع �أنحاء البالد ولي�س فقط يف قريتهم .لذلك،
يهدف امل�شروع �إلى م�ساعدة املتعلمني على ا�ستخدام التكنولوجيا
الرقمية (الهواتف الذكية والإنرتنت) ك�أدوات لبيع منتجاتهم.
.

تتمثل �سيا�سة التنفيذ ملكتب  ONIEبالرتكيز على ت�شجيع جميع
القطاعات يف املجتمع على كافة امل�ستويات للم�شاركة يف توفري
التعليم والأن�شطة من خالل التعليم غري النظامي يف جميع �أنحاء
البالد ،مثل تطوير ال�سيا�سات واملناهج وتطوير الدورات .وميكن
توفري خدمة الواي فاي والإنرتنت جما ًنا يف مراكز التعلم املجتمعي
املنتقاة يف تايالند .حتت املظلة الكبرية ل�سيا�سة تايالند ،4.0
تعقد وزارة الرتبية والتعليم �شراكات مع كل من القطاع احلكومي
واخلا�ص .وتوفر وزارة جمتمع االقت�صاد الرقمي بع�ض الدعم من
ميزانيتها لتغطية الأمور اللوج�ستية و�سلك الكابل وبع�ض �أجهزة
الكمبيوتر .وتدعم �شركة توتال �آك�س�س لالت�صاالت العامة املحدودة
(� )Total Access Communication Public Company Limitedأو
 DTACاملوظفني الفنيني يف التدريبات بينما يدير مكتب ONIE
التدريب يف مراكز التعلم املجتمعي .ت�شمل املجموعات امل�ستهدفة
�أع�ضاء املجتمع الراغبني يف تعلم كيفية ا�ستخدام الهواتف الذكية
و�إن�شاء �صفحة معجبني يف الفي�سبوك �أو �إن�شاء تطبيق للإعالن عن
منتجاتهم وبيعها .وميكن للراغبني يف التقدم للح�صول على تدريب
�ضمن جمموعات �أو ب�شكل فردي دون �أي قيود من حيث اجلن�س
والعمر والتعليم وما �إلى ذلك.

�إقليم من � 77إقليم .ثان ًيا ،يقوم املدربون من الأقاليم بتدريب
املزيد من املعلمني على م�ستوى املنطقة مبعدل مدر�س واحد لكل
منطقة .يرتاوح عدد املناطق من � 4إلى  32منطقة لكل �إقليم .هناك
 928منطقة يف جميع �أرج��اء البالد .ثال ًثا ،يقوم كل من املدربني
الإقليميني ومعلمي املناطق بتدريب املعلمني على م�ستوى املناطق
الفرعية (يوجد  7,424منطقة فرعية يف جميع �أنحاء تايالند).
يرا ،يتم �إحلاق القرويني ( 30متعل ًما لكل منطقة فرعية) يف
�أخ� ً
دورتني تدريبيتني على الأقل ،حيث ينفذ التدريب معلمي املناطق
الفرعية بدعم من الأقاليم واملناطق .ويق�سم مكتب  ONIEالتدريب
�إلى عدة م�ستويات لت�سهيل الأمر ،حيث ميكن للمدربني ،وب�سهولة
�أكرب ،تزويد املتدربني مبثال يتنا�سب مع و�ضع حياتهم احلقيقي.
عندما يتم تنظيم التدريب لعدد كبري من املتدربني ،يكون هناك
حتد �آخر يتمثل يف انخفا�ض �سرعة الإنرتنت.
ٍ
وهكذا ،يتعلم املتعلمون كيفية ا�ستخدام الهواتف الذكية ،وكيفية
�إن�شاء �صفحة معجبني على الفي�سبوك ،وكيفية التقاط ال�صور
ل�ل�إع�لان ع��ن منتجاتهم ،واال�ستعالم ع��ن ل��وائ��ح التجارة عرب
الإنرتنت ،مبا يف ذلك كيفية البحث عن املعلومات �أو التحقق من
�أ�سعار املنتجات املماثلة ملنتجاتهم .وبهذه الطريقة ي�صبح من
املمكن للقرويني بيع منتجاتهم املحلية عرب الإنرتنت يف جميع �أنحاء
البالد .تُ�ستخدم مراكز التعلم املجتمعي كمكان للتعليم ،كما �أنها
توفر بع�ض امل�ساحة ال�ستخدامها ك�صالة لعر�ض منتجات املتعلمني.
ونحن ن�سميها مراكز التجارة عرب الإنرتنت ( )OOCCالتابعة
ملكتب  ،ONIEوميكن للنا�س الرتدد �إليها لال�ست�شارة والإعالن عن
التجارة عرب الإنرتنت.
بالتايل ،ي�صبح ب�إمكان املتدربني ك�سب املزيد من املال عن طريق
بيع منتجاتهم عرب الفي�سبوك والتطبيقات عرب الإنرتنت .وميكنهم
� ً
أي�ضا التعرف على جميع القوانني واللوائح اخلا�صة بالتجارة
عرب الإنرتنت .الآن ،ميكنهم بيع املنتجات واخلدمات ع�شر مرات
�شهر ًيا على الأقل �أو احل�صول على دخل �إ�ضايف ال يقل عن 2,000
بات (ح��وايل  64دوال ًرا �أمريك ًيا) �شهر ًيا للفرد ،وبالتايل ،تنمو
�أعمالهم التجارية ب�شكل تدريجي.

ينظم مكتب  ONIEدورت�ين �أ�سا�سيتني لتدريب كل من املدربني
والقروين وهما حمو الأمية الرقمية والتجارة االلكرتونية� .أو ًال،
يقوم مكتب  ONIEبتدريب امل��درب�ين مبعدل م��درب واح��د لكل
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المواطنة العالمية  -المسؤولية العالمية  -العمل
العالمي :ألمانيا

العوملة والهجرة وتغيري املناخُ :يخاطب التعلم العاملي التحديات
وال�ت�ط��ورات االجتماعية والبيئية وال�سيا�سية واالقت�صادية
العاملية التي ت�ؤثر على حياتنا اليومية .تدعم اجلمعية الأملانية
لتعليم الكبار م�شروع التعلم العاملي يف مراكز تعلم الكبار
( )AECيف تطوير وتنفيذ الأن�شطة املتعلقة بالتعلم العاملي منذ
عام  .1977ويهدف امل�شروع �إلى متكني الأ�شخا�ص من �إيجاد
توجهاتهم يف العامل املُ َع َول ،ولي�صبحوا مدركني مل�س�ؤولياتهم
كمواطنني عامليني ،ولتحديد الطرق التي ميكنهم من خاللها
امل�ساهمة يف ال�سالم العاملي والعدالة وامل�ساواة والرفاهية،
وبالتايل ،احلد من الفقر يف نهاية املطاف.
متاما مثل املو�ضوعات املعينة
املجموعات امل�ستهدفة متنوعة ً
والأ�ساليب التعليمية .فامل�شاركون هم طالب مدار�س ،ومدربني
( ،)multipliersوكبار من خمتلف الأعمار .يتم ت�صور وتنظيم
�أحداث التعلم العاملي من قبل كل من مراكز التعلم ال�شعبية
( ،)VHSومراكز تعلم الكبار الأملانية .تقدم اجلمعية الأملانية
لتعليم الكبار الدعم امل��ايل ملراكز تعليم الكبار �إ�ضافة �إلى
امل���ش��ورة ح��ول امل��و��ض��وع��ات ،والأ��س��ال�ي��ب ،و��ش��رك��اء التعاون
املحتملني ،كما توفر املواد الدرا�سية واملن�شورات .يتم متويل
الربنامج من قبل �شركة  ،Engagement Globalبدعم من
الوزارة الفيدرالية للتعاون االقت�صادي والتنمية (.)BMZ
منذ عام � ،2014شارك ما يقارب � 17,000شخ�ص يف �أكرث من
 600حدث تعليمي عاملي �ضمن هذا الربنامج .ترتاوح �أ�شكال
هذه الأحداث من املحا�ضرات �إلى ور�ش العمل �إلى الرحالت
وال��زي��ارات الدرا�سية وعمل امل�شاريع .ولتقدمي فقط بع�ض
الأمثلة احلديثة ن�سب ًيا:
ن �ظ �م��ت �إح� � ��دى م ��راك ��ز  VHSيف � �ش �م��ال ���ش ��رق �أمل��ان �ي��ا

( )Vorpommern- Rügenور�شة عمل للكتابة لكبار ال�سن،
حيث َم َّك َنت احل�ضور من الرتكيز على مو�ضوع «حقوق املر�أة
يف جميع �أنحاء العامل» ملدة �ستة �أ�شهر .ثم �أخ��ذ كبار ال�سن
عملهم يف جولة ق��راءة �إقليمية .وقدمت  VHSكولون دورة
تعليمية للمعلمني يف املتاحف ،حيث ط ّور امل�شاركون يف الدورة
�أ�ساليبهم التعليمية اخلا�صة يف معر�ض ملمو�س حول ظروف
العمل يف �صناعة الن�سيج وذلك من �أجل زيارة املعر�ض الح ًقا
مع طالبهم .ويف حدث �آخر لـ  VHSيف �شرق �أملانيا ()Görlitz
�شارك فيه الطالب لعدة �أيام ،مت طرح �سل�سلة من املو�ضوعات
متحورت حول حقوق الإن�سان و�إنتاج الكاكاو وتغري املناخ .ومن
ناحية �أخ��رى� ،أم�ضى  46م�شار ًكا يف  VHSيف جنوب غرب
�أملانيا ( )Inzigkofenممن ترتاوح �أعمارهم بني  31و 81يومني
يف العمل ب�شكل مكثف على �أهداف التنمية امل�ستدامة للأمم
املتحدة.
�ساهمت هذه الأحداث ،كل منها بطريقته اخلا�صة ،يف �صقل
فهم امل�شاركني للت�أثريات التي حتدثها �أفعالهم يف �أماكن �أخرى
من العامل ،كما �أظهرت لهم كيف ميكن لكل فرد �أن ي�ساهم
ب�أفعاله للو�صول �إلى عامل �أكرث �إن�صا ًفا و�إلى تنمية م�ستدامة.
ُي ّثل �إثبات الأثر يف مثل هذا النوع من العمل الرتبوي حتد ًيا:
�أكدت �شابة يف تقييم لها لق ّمة مناخية كانت قد ح�ضرتها عن
طريق املحاكاة ب�أنها تعلمت عن الرتابط بني حماية املناخ على
ال�صعيدين الوطني والدويل ،ثم متكنت بعدها من فهم كيفية
ت�أثري �سلوكها اال�ستهالكي على املناخ العاملي ب�شكل �أف�ضل.
وم��ع ذل��ك ،يكاد يكون من امل�ستحيل الت�أكد من كيف ومتى
ملتزما وف ًقا لذلك،
يت�صرف هذا الفرد بعد ذلك� ،أو ي�صبح
ً
�سواء كان م�ستهل ًكا �أو مواط ًنا �سيا�س ًيا �أو يف توا�صله مع الزمالء
والأ�صدقاء.
يف �أملانيا ،كما هو احلال يف �أجزاء �أخرى من العامل ،ف�إن الوعي
بال�ش�ؤون العاملية يف تزايد .يت�ساءل املزيد من النا�س عن �أ�صل
و�إنتاج امل��واد الغذائية واملالب�س والأث��اث واملنتجات الأخ��رى،
وه��م �أ�صبحوا على ا�ستعداد لدفع �أ�سعار �أعلى للمنتجات
ال�صديقة للبيئة والتي حتمل عالمات التجارة العادلة �أو غريها
من العالمات التي ت�شري �إلى املعايري االجتماعية .وقد �ساهم
التعلم العاملي بالت�أكيد يف ه��ذا االجت��اه ،ولكن هناك فجوة
تتعلق بالإ�سناد ال ميكن جت�سريها ،وتلعب العديد من العوامل
الأخرى دو ًرا يف هذا التطور .وبالطبع ،ميكن ر�ؤية امل�ؤ�شرات
الأخرى لنجاح �أحداث التعلم العاملية يف عدد امل�شاركني وتكرار
الأحداث الناجحة.
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الخاتمة

احلد من الفقر وتعليم الكبار والتعاون التنموي
كما ر�أينا ،للفقر �أبعاد خمتلفة ،فهو موجود يف البلدان املتقدمة
والنامية ،وله ت�صورات خمتلفة ،كما �أن هناك طرق خمتلفة
تتعامل فيها البلدان مع هذا التحدي العاملي .ومع ذلك ،ف�إن
الفقر يف البلدان النامية له �آثار �أكرث دراماتيكية وهو � ً
أي�ضا
�أكرث انت�شا ًرا .معظم الدول النامية لديها بنية حتتية وموارد
حمدودة للغاية للتعامل مع الفقر .ونتيجة لذلك ،لطاملا خاطب
التعاون الإمنائي م�س�ألة احلد من الفقر بطرق خمتلفة.
�إن ال ُن ُهج احلالية مو�ضع ت�سا�ؤل على نطاق وا�سع :هناك �أ�سئلة
م�شروعة حول مدى حتقيق جهود التنمية يف جميع �أنحاء العامل
للتغيري احلقيقي .لقد �شاركت البلدان يف عمليات التنمية
على مدار عقود ،ولكن ال يزال امل�ستفيدون بعيدون كل البعد
عن البلدان املتقدمة من حيث امل�ؤ�شرات الرئي�سية ،مث ًال :من
منظور جودة اخلدمات الطبية وغريها ،وتوافر الوظائف التي
تتطلب �إنتاجية عالية وم�ستويات جيدة من الرواتب ،واال�ستثمار
يف التعليم واملوظفني امل�ؤهلني ت�أهي ًال عال ًيا .ال يزال الفقر يف
جميع هذه املناطق ميثل �أحد التحديات الرئي�سية يف معظم
دول «اجلنوب العاملي».
يلعب تعلم وتعليم الكبار دو ًرا مه ًما يف التعاون الإمنائي .يتلقى
املزارعون تدري ًبا حول امل�شاريع الزراعية التي تُق ّدم �أ�ساليب
الزراعة احلديثة .ويف امل�شاريع ال�صغرية ومتناهية ال�صغر،
يخ�ضع امل�شاركون لربامج تدريبية ليتمكنوا من �إن�شاء و�إدارة
الأع�م��ال التجارية .وحتى امل�شاريع املخ�ص�صة لبناء البنية
التحتية يف البلدان النامية ت�شمل مكونات لت�أهيل املوظفني
واخل�براء املحليني .وهناك � ً
أي�ضا برامج تُعنى ب�شكل مبا�شر
ببناء وتطوير قدرات الفئات املهم�شة مثل الالجئني والعاطلني
عن العمل والأميني ،وما �إلى ذلك .ويف مثل هذه احلالة الأخرية
خا�صة ،غال ًبا ما ُينظر �إلى تعلم وتعليم الكبار على �أنه م�سار
بديل لأنظمة التعليم الر�سمي.



ومع ذلك ،ف�إن هذا الت�صور غري مكتمل ،حيث �أن تعلم وتعليم
الكبار يت�ضمن العديد من املهام .يتمثل �أحد �أبعاد تعلم وتعليم
الكبار يف �إتاحة الظروف ال�ستعادة الفر�ص ال�ضائعة يف امل�سار
التعليمي .ولكنه �أك�ثر من ذلك بكثري ،فهو يعمل � ً
أي�ضا على
التدريب امل�ستمر وت�أهيل العاملني ،و ُي�سهم يف تطوير اخلطاب
فر�صا
امل��دين حول الق�ضايا املتداولة يف املجتمعات ،ويوفر ً
لإثراء الرتبية الثقافية .ميكن لتعلم وتعليم الكبار جمع خمتلف
ممثلي املجتمع م ًعا لزيادة التفاعل بينهم وتقلي�ص الفجوات
االجتماعية واالقت�صادية والثقافية ،وبالتايل امل�ساهمة يف احلد
من الفقر وبناء التما�سك االجتماعي .يف جميع �أنحاء العامل،
يتم ا�ستثمار موارد كبرية يف املكونات التعليمية لربامج التنمية
املحلية ،وبرامج حمو الأمية ،وبرامج النوع االجتماعي ،وبرامج
زيادة فر�ص العمل ،وما �إلى ذلك ،من خالل التعاون الإمنائي
وامل�شاريع الإن�سانية .هذه كلها �أمثلة لربامج تعلم وتعليم الكبار،
ومع ذلك ،يتم تنفيذها كم�شاريع ً
عو�ضا عن اعتبارها مفاهيم
تعليمية �شاملة .ناد ًرا ما يكون هناك فهم وا�ضح لتعلم وتعليم
الكبار على �أن��ه جزء ال يتجز�أ من نظام تعليمي وتعلمي ،بل
ُيعترب جمموعة من الإج��راءات ق�صرية املدى .غال ًبا ما ينظر
امل�شاركون �إلى الربامج على �أنها فر�ص للح�صول على منافع
مثل املال ،وتغطية تكاليف ال َت َن ُّقل وتكاليف الوجبات� ،أو املنافع
العينية مثل الأطعمة والأدوات التي ميكن بيعها ،وما �إلى ذلك.
قلما ُينظر �إلى تنفيذ امل�شروع على �أنه �أمر تعليمي وم�ستدام ،بل
ُينظر له ك�شيء متاح الآن يوفر فر�صة على املدى الق�صري فقط.
ومع ذلك ،ف�إن جمموعة متنوعة من برامج تعلم وتعليم الكبار
تُقدم دع ًما حقيق ًيا يف جمال تطوير املهارات املهنية ،ومهارات
ال�ق��راءة والكتابة ،ومتكني امل��ر�أة وحتريرها .توفر امل�شاركة
فر�صا متزايدة للأ�شخا�ص لالندماج
يف تعلم وتعليم الكبار ً
يف االقت�صاد املحلي .هناك �أمثلة ملمو�سة حول التغيري الذي
�أحدثه تعلم وتعليم الكبار يف حياة النا�س .والدليل على ذلك
موجود يف هذا التقرير وموجود � ً
أي�ضا يف الق�ص�ص ال�شخ�صية

«�إن الق�صة التي ن�ستخدمها يف التعامل مع ق�ضايا الفقر ال ت�صف دائ ًما التحديات التي
نواجهها وال ُت�سهم دائ ًما يف احللول»

زاهي عازر
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لآالف الأ�شخا�ص امل�شاركني والنجاحات املحققة يف م�شاريع
خمتلفة .وبالرغم من ذلك ،من ال�سهل � ً
أي�ضا �أن جند �أمثلة
حول ق�ص�ص فا�شلة ،حيث تختفي النجاحات عندما ينتهي
امل�شروع ومتويله.
اجلهات الفاعلة وال ُن ُهج
تلعب منظمات املجتمع املدين جن ًبا �إلى جنب مع امل�ؤ�س�سات
العامة دو ًرا رئي�س ًيا يف توفري تعلم وتعليم الكبار للفئات الأقل
ً
حظا .يحدث تعلم وتعليم الكبار �ضمن �إطار التعاون الإمنائي
يف منظمات املجتمع املدين :يف مقراتها ،وبنا ًء على براجمها
التدريبية ،وبوا�سطة مدربيها ومي�سريها .ت�شارك � ً
أي�ضا
امل�ؤ�س�سات العامة ،ومع ذلك ،ف�إن العديد من اجلهات الفاعلة
لي�ست على دراية كافية باملفاهيم الأو�سع لتعلم وتعليم الكبار،
حيث �أنها تتناول ب�شكل �أ�سا�سي �أجزائها فقط ،وعلى �سبيل
املثال ،دورات حمو الأمية والتدريب املهني .الحظنا يف الآونة
الأخ�يرة زي��ادة يف ال��دور ال��ذي يلعبه القطاع اخلا�ص خا�صة
يف توفري التدريب املهني .ومع ذلك ،ف�إن هذه امل�شاركة لي�ست
منتظمة ،وتتخذ �شك ًال خمتل ًفا من م�شروع �إل��ى �آخ��ر ،ومن
م�ؤ�س�سة �إلى �أخرى ،ومن مانح �إلى �آخر.
ما ينق�صنا هو فهم م�شرتك لتعلم وتعليم الكبار .يف بع�ض
البلدان ،يعني تعلم وتعليم الكبار ب�شكل �أ�سا�سي برامج حمو
الأمية والتي يتم تنفيذها حتت مظلة ال��وزارات وتُعنى فقط
بف�صول حمو الأمية .ويف بع�ض البلدان ،يتم عقد الف�صول
يف امل��دار���س ويتم تنفيذها من قبل معلمي امل��دار���س الذين
يفتقرون عادة �إلى امل�ؤهالت الالزمة لتدريب الكبار .تُظهر
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الإح�صاءات احلديثة املتعلقة بامل�ؤ�شر  4.3.1التابع للهدف
من �أهداف التنمية امل�ستدامة معدل م�شاركة ال�شباب والكبار
يف التعليم والتدريب الر�سمي وغري النظامي ح�سب اجلن�س يف
الإثني ع�شر �شه ًرا املا�ضية .وبالرغم من ذلك ،ال توجد بيانات
حول امل�شاركة يف تعلم وتعليم الكبار يف معظم البلدان .توجد
البيانات ب�شكل رئي�سي يف الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي
وبع�ض الدول الأخرى الأع�ضاء يف منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية (.)OECD

4

مت عر�ض جمموعة متنوعة م��ن الأ�ساليب التي ُت��ار���س يف
م�شاريع تعلم وتعليم الكبار يف الأمثلة ال�سابقة .وغال ًبا ما
ت�ستند ه��ذه الأ�ساليب �إل��ى االحتياجات الفردية واخل�برات
ال�سابقة للم�شاركني فيما يتعلق بالأمور التي �ساعدتهم لي�س
فقط على اكت�ساب املهارات ولكن يف تطوير قدراتهم ملمار�سة
تلك املهارات .وتت�ضمن الأمثلة حول م�شاريع تعلم وتعليم الكبار
تلك التي مت تطويرها بنا ًء على احتياجات الن�ساء يف الهند،
جم��اورات  -م�شروع اجلوار يف غزة ،وم�شروع التعليم املهني
املتنقل ( )VETيف جمهورية الو���س الدميقراطية ال�شعبية،
وم�شاريع حمو الأمية يف م�صر وكمبوديا ،وم�شاريع الالجئني
ال�سوريني والأردنيني الأقل ً
حظا .وهذه جميعها تُظهر �إمكانات
ُن ُهج تعلم وتعليم الكبار الت�شاركية القائمة على �أ�سا�س احلوار
على �أنها �أدوات قوية لتمكني وحترير الفئات املهم�شة .هناك
الآالف من م�شاريع تعلم وتعليم الكبار التي مت تنفيذها يف
العديد من البلدان من قبل منظمات كبرية و�صغرية ،حملية
إقناعا .ومع
ودولية ،والتي تُظهر نتائج مماثلة �أو حتى �أكرث � ً
ذلك ،ال يتم تنفيذ تعلم وتعليم الكبار ب�شكل منهجي.

 Family and Childhood Protection Society
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التو�صيات:
ُ 1.يعد تعلم وتعليم الكبار �أحد �أكرب مكونات التعاون الإمنائي ،ومع ذلك ،فهو لي�س معروف على هذا النحو ،بل ُينظر �إليه
م�ستداما .هذا يقلل من �أثره الإيجابي يف امل�شاريع التنموية .يجب االعرتاف
على �أنه �إجراء �إ�ضايف ولي�س مكو ًنا تعليم ًيا
ً
بتعلم وتعليم الكبار َك ُم َك َّون منف�صل للتنمية وللتعاون الإمنائي ،الأمر الذي �سيتيح لنا �إمكانية احل�صول على �آليات قيا�س
�أف�ضل لت�أثريه ،و�سي�سمح لنا � ً
أي�ضا با�ستخدامه ب�شكل �أكرث فعالية يف التعاون الإمنائي.
�2.إن تعلم وتعليم الكبار هو قطاع تعليمي مرتبط ب�شكل قوي ب�سوق العمل ،والتنمية االجتماعية ،وتطوير املجتمع احلديث
واملدين ،وجماالت �أخرى من احلياة املجتمعية .وعلى الرغم من الدور املهم الذي ميكن �أن يلعبه تعلم وتعليم الكبار يف
حياة وتنمية املواطنني واملجتمع� ،إال �أنه ال يتم �إيالء االهتمام الكايف له .ال توجد �أطر عمل وطنية يف العديد من البلدان
النامية ،ولي�س من الوا�ضح من هي اجلهات الفاعلة يف جمال تعلم وتعليم الكبار ،وال توجد معايري ومتطلبات وا�ضحة
للجودة فيما يتعلق بتنفيذ تعلم وتعليم الكبار.
3.الهدف  4من �أهداف التنمية امل�ستدامة هو�« :ضمان تعليم جيد و�شامل ومن�صف ،وتعزيز فر�ص التعلم مدى احلياة
للجميع ».التعلم مدى احلياة لي�س و�ص ًفا حدي ًثا فاخ ًرا لنظام التعليم الر�سمي ،بل يعني الفر�ص التعليمية طوال احلياة.
يحتاج املجتمع الدويل �إلى �إيالء املزيد من االهتمام من �أجل قيا�س وحتقيق �أهدافه اخلا�صة �ضمن الهدف  4من �أهداف
التنمية امل�ستدامة.
4.من املهم عند تنفيذ برامج تعلم وتعليم الكبار �ضم ممثلني من جمموعات خمتلفة وخا�صة تلك التي تعي�ش يف فقر وف ًقا
للجن�س والعمر والأقليات العرقية والدينية ،وما �إلى ذلك ،وال�سعي من �أجل و�صول اجلميع �إلى تلك الربامج .يجب �أال
ُينظر �إلى امل�ؤ�س�سات التي تنفذ تعلم وتعليم الكبار على �أنها م�ؤ�س�سات للفقراء فقط ،حيث �أن تعلم وتعليم الكبار هو جزء
ال يتجز�أ من التعلم مدى احلياة للجميع ،كما �أن الإدماج يعترب عن�صر مهم ل�ضمان التما�سك االجتماعي.
5.هناك حاجة �إلى مزيد من االهتمام مبا ميكن �أن يقدمه تعلم وتعليم الكبار ،مبا يف ذلك ،تنمية املهارات االقت�صادية
والرقمية .يعد عن�صر التحرر يف تعلم وتعليم الكبار �أم ًرا حا�س ًما لإحداث تغيري حقيقي يف حياة النا�س .وميكن حتقيق
الإدماج احلقيقي فقط من خالل التحرر التعليمي واالقت�صادي.
6.يلعب املجتمع املدين دو ًرا حا�س ًما يف توفري تعلم وتعليم الكبار للفقراء .ومن املهم � ً
أي�ضا جذب ممثلني عن �أ�صحاب
امل�صلحة الآخرين ،ال �سيما القطاع اخلا�ص ،وخا�صة فيما يتعلق بتنفيذ م�شاريع تعلم وتعليم الكبار لزيادة قابلية التوظيف.
ويجب � ً
أي�ضا االعرتاف بامل�س�ؤولية العامة لتعلم وتعليم الكبار كالعب رئي�سي يف قطاع التعليم.
7.من املهم �إتاحة �إمكانية الو�صول �إلى تعلم وتعليم الكبار .هناك �أمثلة على القيام بذلك من خالل �أنواع خمتلفة من
م�ؤ�س�سات تعليم الكبار ،مثل مراكز تعليم الكبار ،ومراكز التعلم املجتمعية ،ومراكز التعلم ،وما �إلى ذلك .هناك � ً
أي�ضا
�أمثلة واعدة تتعلق ب�إن�شاء مراكز تدريب متنقلة والتي تزور بدورها املجتمعات النائية لتوفري فر�ص التعلم فيها.
8.يف �أو�ضاع الأزمات ،مثل �أزمة الالجئني ال�سوريني التي تواجهها الأردن من بني دول اجلوار الأخرىُ ،يعد تعلم وتعليم
الكبار �أحد الأدوات مل�ساعدة الأ�شخا�ص املت�ضررين على �إيجاد طريقة للتكيف مع �أو�ضاع حياتهم اجلديدة .تُق ّدم
م�ؤ�س�سات تعلم وتعليم الكبار املُحرتفة خدمة تعليمية هامة لالجئني ميكن من خاللها َ َ
ت ُّنب العديد من الأخطاء يف
عملية دمج الالجئني.
َ
ُ
9.هناك حاجة �إلى قاعدة بيانات مل�شاريع وبرامج تعلم وتعليم الكبار املب َتك َرة لتكون ُمتاحة للعديد من املنظمات .يوجد
يف جميع �أنحاء العامل العديد من الأمثلة كتلك التي ا�ستعر�ضناها يف هذه الورقة ،والتي ميكن �أن تُلهم معلمي الكبار يف
البلدان املختلفة وفيما بينها.
 10.من املهم اال�ستثمار ب�شكل قوي يف تعلم وتعليم الكبار ،ول�ضمان اال�ستدامة ،من املهم � ً
أي�ضا اال�ستثمار يف هياكل قوية
لتعلم وتعليم الكبار ،عل ًما ب�أن هذه الهياكل قد تختلف من منطقة �إلى �أخرى ومن بلد �إلى �آخر .هناك � ً
أي�ضا حاجة �إلى
�أ�س�س وهياكل متينة مدعومة من قبل احلكومات املعنية واملجتمع املدين ،و�إن �أمكن ،القطاع اخلا�ص ،من �أجل حتقيق
الأثر القوي واملرئي لتعلم وتعليم الكبار يف جميع احلاالت.
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