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شكر وتقدير

هذه الوثيقة هي نتاج م�سروع مثري لالهتمام. وهو مثري لالهتمام ل�سببني، الأول اأنه يركز على العالقة الوثيقة ال�سلة بني تعليم 
الكبار والفقر، والثاين لأنه عبارة عن تعاون بني منطقتني خمتلفتني ومتنوعتني للغاية: منطقة ال�سرق الأو�سط ومنطقة جنوب 
�سرق اآ�سيا. لقد قام امل�ساركون خالل ور�ستي عمل بتبادل ومناق�سة اأ�ساليب تعليم الكبار اجليدة وحالة الفقر يف املنطقتني ب�سكل 
حيوي. وعليه، نتوجه بال�سكر اجلزيل لكل من �سارك يف ور�ستي العمل، وقدم بالتايل م�ساهمة كبرية يف امل�سروع والوثيقة التي 
انبثقت منه. حتمًا جميعهم جديرين بال�سكر وهم: جواد الق�سو�س، زاهي عازر، جنيب الدلني، كاترين ديني�س، اأركانا دويفيدي، 
اأوي جارتين�سالغر، جوان هيلمان، حممد حوراين، عال عي�سى، وحيد جربان، لونغ خيت، خامبون كيوفيفاكون، غ�سان قطاطي، 
اآمفون لوخام، �سوفيا مارتيل، نازاريت نازاريتيان، ماليكان فوتافي�سوك، جمدي القرم، نو�س �سلي�س، ايان �سوت�سيت، باف �سوكلي، 

فار �سوكني، هانغ ت�سان �سوفان، فورك �سوفان، م�سطفى �سرار�سرا، بيو فانا، كرين فانتاي، نونغ فوثا.

ا املوؤ�س�سات التي رحبت بنا خالل ور�ستي العمل وقدمت لنا فكرة حول ممار�ساتهم املتعلقة بتعليم الكبار والتي  نود اأن ن�سكر اأي�سً
ا يف اأجزاء من ور�ستي العمل وهم: جمعية رعاية �سوؤون الأ�سرة اخلريية يف الزرقاء ومدير اجلمعية اآمال وهدان؛  ا�ست�سافتنا اأي�سً
ومركز التعلم املجتمعي يف تايينغ يف منطقة جنوب نيكوم يف مقاطعة �سييم ريب؛ والحتاد الوطني جلمعيات اليوني�سكو يف ايابان 

وكمبوديا.

والذي  الوثيقة  الأ�سا�سي من  املمكن تطوير اجلزء  كان من  ملا  املنطقتني،  الكبار يف  تعليم  العديد من خرباء  من دون م�ساهمة 
يت�سمن اأمثلة حول املمار�سات اجليدة. هوؤلء اخلرباء هم: نانديتا بهات، اأنيتا بوركار، هانغ ت�سانغ �سوفان، مينو فاديرا، ليي فوثا، 
باريت�سارت ينجاي، ومرعي ب�سري. اأخرًيا ولي�س اآخًرا، نحن نقّدر كثرًيا اأعمال التحرير التي قام بها الربوفي�سور هرييربت هينزن 

والربوفي�سور كري�س دوك. �سكًرا جزياًل!

ني�سان 2020، جواد الق�سو�س، عال عي�سى، جوان هيلمان، نازاريت نازاريتيان، فانا بيو
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قد  العامل  حول  البلدان  من  العديد  يف  اأن��ه  ج��ًدا  الوا�سح  من 
ب�سكل  واملهم�سني  حًظا  الأك��ر  الفئات  بني  الفجوة  ازدادت 
كبري يف ال�سنوات الأخرية. تتمتع الطبقة الو�سطى املتنامية يف 
يكن  مل  بامتيازات  النا�سئة  والقت�سادات  البلدان  من  العديد 
يتمتع بها يف ال�سابق �سوى اأغنى الأغنياء يف املجتمع. ويف الوقت 
نف�سه، هناك العديد من الفقراء �سواء من املناطق احل�سرية 
تنمية،  اأي  نطاق  خارج  هم  ممن  والنائية  الريفية  املناطق  اأو 
فهم ل ينتفعون من اأي تقنيات حديثة كالتقنية الرقمية اأو من 
اأي تقدم حمرز نحو ما يطلق عليه »باحلداثة« اأو حتى بب�ساطة 

ل يتمتعون بحياة كرمية.

ملعاجلة  متاحة  ب�سيطة  حلول  توجد  ل  اأنه  ا  اأي�سً الوا�سح  ومن 
هذا املاأزق. يحتاج العامل الأكر تعقيًدا من اأي وقت م�سى اإلى 
جمموعة وا�سعة من اأ�سحاب امل�سلحة للعمل مًعا لإيجاد حلول 
والفقراء  �سعًفا  الأكر  الفئات  ُتخرج  اأن  �ساأنها  من  م�ستدامة 
�سركاء  مع  للتعاون  ن�سعى جاهدين  نحن  التهمي�س.  دائرة  من 
من احلكومات، واملجتمع املدين، والقطاع اخلا�س، ولكن يظل 
وتعليم  تعلم  يلعب  اأن  باإمكانية  كبار  كمعلمي  الرا�سخ  اإمياننا 
بني  الفجوة  وتقلي�س  املهم�سني  اأ�سا�سًيا يف متكني  دوًرا  الكبار 
الأغنياء والفقراء. جند يف جميع اأنحاء العامل ماليني الأميني، 
الذين  والأ�سخا�س  مبكر،  �سن  يف  امل��دار���س  من  واملت�سربني 
يفتقرون اإلى املعرفة واملهارات الالزمة لك�سب العي�س، واأولئك 
هوؤلء  املختلفة.  بلدانهم  يف  تطورات  اأي  عن  متاًما  املنقطعني 

هم الفئات امل�ستهدفة الأ�سا�سية لتعليم وتعلم الكبار.

»الهدف« حملي للغاية ولكنه عاملي فعاًل.
عندما  نعنيه  عّما  الت�سور  نف�س  القراء  جميع  لدى  يتكون  لن 
وتعليم  تعلم  مفاهيم  تختلف  الكبار.  وتعليم  تعلم  عن  نتحدث 
الكبار يف كثري من الأحيان من منطقة لأخرى ومن بلد لآخر 
تعلم  اأث��ر  على  تاأكيدنا  وي�ستند  نف�سها.  البلدان  داخ��ل  وحتى 
اليون�سكو  لتو�سيات  فهمنا  اإلى  املن�سور  هذا  يف  الكبار  وتعليم 
حول تعلم وتعليم الكبار ومفادها: »يت�سمن تعلم وتعليم الكبار 
جميع  م�ساركة  اإلى  تهدف  التي  والتعلم  التعليم  اأ�سكال  جميع 
الكبار يف جمتمعاتهم ويف عامل العمل.« وين�سب تركيزنا على 

امل�ستمر  التدريب  الأ�سا�سية؛  واملهارات  والكتابة  القراءة  تعلم 
والتطوير املهني؛ والتدريب من اأجل املواطنة الفاعلة من خالل 

ما ُيعرف با�سم التعليم املجتمعي اأو ال�سعبي اأو الليربايل.

 )SDG4( يتحدث الهدف الرابع من اأهداف التنمية امل�ستدامة
يف جدول اأعمال �سنة 2030 عن »�سمان التعليم اجليد ال�سامل 
والعادل، وتعزيز فر�س التعلم مدى احلياة للجميع.« وبالتايل، 
األ  يجب  الأعمال،  جدول  اأه��داف  حتقيق  اأجل  من  اأنه  مفاده 
يقت�سر التعلم على الأطفال وال�سباب. ولكن من الأهمية مبكان 
التفكري يف اأولئك الذين مل يتمكنوا من الو�سول ب�سكل كاٍف اإلى 
التعلم والتعليم يف املراحل الأولى من حياتهم. اإن العرتاف باأن 
حياة الكبار ت�سكل اإلى حدٍّ كبري اأطول فرتة حياة لالأ�سخا�س، 
اأمر منطقي  يجعل من زيادة ال�ستثمار يف تعلم وتعليم الكبار 

ومطلوب ب�سدة. 

اجلمعية  م�سروع  اإط���ار  �سمن  املن�سور  ه��ذا  تطوير  مت  لقد 
الأملانية لتعليم الكبار )DVV International( والذي مت تنفيذه 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط وجنوب �سرق اآ�سيا وجنوب اآ�سيا يف 
لتعليم  الأملانية  اجلمعية  داأبت   .2020 اإلى   2018 من  العامني 
الكبار يف هاتني املنطقتني على تعزيز تعليم الكبار من خالل 
التعاون الوثيق مع ال�سركاء املحليني لنحو ع�سر �سنوات، وب�سكل 
التعليمية  الحتياجات  وتلبية  خماطبة  على  عملت  خ��ا���س، 
م�ستدامة  هياكل  اأن�ساأت  فقد  بالتايل،  تهمي�ًسا.  الأكر  للفئات 
الفل�سطينية،  والأرا���س��ي  الأردن،  يف  �سيما  ل  الكبار  لتعليم 
الكبار  لتعليم  الأملانية  ولو�س، وكمبوديا، حيث يوجد للجمعية 
مكاتب قطرية اأو اإقليمية فيها. وقد قام الزمالء من اجلمعية 
الأملانية لتعليم الكبار و�سركائهم خالل ور�ستي عمل عقدتا يف 
عام 2019 مبناق�سة املمار�سات اجليدة املتعلقة مب�ساهمة تعلم 
وتعليم الكبار يف احلد من الفقر يف البلدان املعنية. هذا وقد 
قام امل�ساركون يف ور�سة العمل يف عّمان، الأردن، و�سيام ريب، 
ناق�سوا  حيث  الناجحة  الكبار  تعليم  مواقع  بزيارة  كمبوديا، 
دور تعلم وتعليم الكبار يف �سوء خلفية درا�سات الفقر، وقاموا 

بتحليل الأبعاد املختلفة للفقر يف كل من الأردن وكمبوديا.

مقدمة عامة
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متنوعة  جمموعة  اإلى  العمل  ور�ستي  خالل  امل�ساركون  تو�سل 
من الأمثلة حول ا�ستخدام تعلم وتعليم الكبار كطريقة مميزة 
م�ساريع  وه��ي   - بلدانهم  يف  امل�ساواة  ع��دم  م�سائل  ملخاطبة 
على  ق��ادرة  وكانت  البلدان  وخلفيات  �سياقات  بتنوع  تعرتف 
امل�ستوى  على  واأحياًنا  املحلي  امل�ستوى  على  كبري  تاأثري  اإحداث 
اإيجاد  على  النا�س  م�ساعدة  وبالتايل،  الوطني،  اأو  الإقليمي 

خمرج لهم من الفقر املدقع.

فح�سب،  اجليدة  املمار�سات  حول  اأمثلة  يوثق  ل  املن�سور  هذا 
ا، كما اأنه يو�سح الدور الذي يلعبه تعلم وتعليم  ولكن اأثرها اأي�سً
باأكر  يتعلق  العامل فيما  اأنحاء  املنطقتني ويف جميع  الكبار يف 
تاأثريات  اإلى جعل  ا  اأي�سً الفئات تهمي�ًسا واأقلهم حًظا. ويهدف 
تو�سيح  وب��ال��ت��ايل،  اأك���رب،  ب�سكل  مرئية  الكبار  وتعليم  تعلم 
بلدان  يف  متكني  كاأداة  الكبار  وتعليم  لتعلم  املختلفة  امل�سارات 
خمتلفة للو�سول اإلى نتائج من �ساأنها حتقيق املنفعة احلقيقية 
الأمد  طويلة  تكون  اأن  ميكن  والتي  املهم�سة،  والفئات  للفقراء 

ا. اأي�سً

ترتاوح الأمثلة حول املمار�سات اجليدة من �سياقات الالجئني 
يف  الجتماعي  النوع  على  املبني  العنف  ومناه�سة  الأردن،  يف 
الهند، اإلى توليد الدخل املتزايد يف لو�س، وهذه ت�سكل اجلزء 
املعقدة  امل�سكالت  حل  فاإن  ذلك،  ومع  املن�سور.  من  الأ�سا�سي 
يتطلب جمموعة وا�سعة من التدخالت املن�سقة ب�سكل جيد بني 
ا التفكري النقدي يف كافة  اأ�سحاب امل�سلحة، كما يتطلب اأي�سً
ب�سكل عام. هذا  التنمية احلايل  اإلى منوذج  اإ�سافة  املبادرات 
حول  النقدي  التفكري  �سياق  �سمن  الأمثلة  تقدمي  ا  اأي�سً ويتم 
و�سع الفقر يف الأردن وكمبوديا، وكذلك �سمن اخلطاب ال�سائد 
حول التعاون الإمنائي الدويل والدور الذي ميكن لتعلم وتعليم 
التفكري  على  ال��ُق��ّراء  ذلك  ي�سجع  اأن  ينبغي  يلعبه.  اأن  الكبار 
ب�سكل نقدي يف م�ساألة التعاون الإمنائي؛ وعدم قبول الإجابات 
الب�سيطة دائًما؛ وحتدي احلكمة ال�سائدة واملفاهيم التقليدية. 
ومع ذلك، ما زلنا نعتقد اأن تعلم وتعليم الكبار ي�سكل جزًءا من 
اإيجاد احللول امل�ستدامة مل�ساألة ا�ستفحال تهمي�س الأ�سخا�س يف 

جميع اأنحاء العامل ويف هاتني املنطقتني.

املتنوعة  الكبار  وتعليم  تعلم  نقدر طرائق  فاإننا  كبار،  كمعلمي 
واملرنة يف �سياق التنمية والتاأثري املرئي لها على حياة النا�س. 
اإمكانات  ال�سوء على  ت�سليط  ا  اأي�سً نريد  فاإننا  وب�سكل خا�س، 
تعلم وتعليم الكبار يف معاجلة الأبعاد املختلفة للفقر. وبعبارة 
اأخرى، نعتقد اأن جميع الأطراف امل�ساركة يف التعاون الإمنائي 
وحماربة الفقر يجب اأن تطرح ت�ساوؤلت م�ستمرة حول مبادراتها 
ونهجها، واأن تكون م�ستعدة للتكيف حيثما يكون ذلك �سرورًيا. 
وكقوة وا�سحة ومتاأ�سلة لتعلم وتعليم الكبار، فهي تتطلب وتعزز 
التفكري النقدي يف �سياقات التنمية. نحن نوؤمن باأن تعلم وتعليم 
الكبار من �ساأنه اأن يعود بالفائدة على الفئات املهم�سة، وهذا 
هو ال�سبب وراء م�ساركة مثل هذه الأمثلة. نحن نتعمد ت�سميتها 
ال�سائع  امل�سطلح  عن  ا  عو�سً اجليدة«  »املمار�سات  حول  اأمثلة 
يقني  على  نحن  وبينما  املمار�سات«.  »اأف�سل  وهو  ال�ستخدام 
من اأننا على الطريق ال�سحيح، اإل اأننا نعرتف بوجود م�ساحة 
حول  لالأفكار  جتميعنا  مب�ساركة  نختم  عليه،  وبناًء  للتح�سني. 
دور تعلم وتعليم الكبار يف �سياق التنمية وحماربة الفقر، ونقدم 

التو�سيات من اأجل التح�سني. 

املهم�سة  للفئات  الو�سول  يف  الكبار  وتعليم  تعلم  اإمكانات  اإن 
اأن  نوؤكد على هذا، علينا  وبينما  العي�س �ساملة.  وحت�سني �سبل 
ننجذب  واأل  نحددها،  التي  امل�سكالت  يف  نقدي  ب�سكل  نفكر 
دعونا  م�ستدامة.  غري  ورمب��ا  �سريعة  حلول  عن  للبحث  دائًما 
ن�سم قوتنا الفردية من اأجل ال�سالح العام انطالًقا من ثقتنا 

الكبرية يف تعلم وتعليم الكبار.
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على الرغم من امل�سافة اجلغرافية ال�سا�سعة بني الأردن وكمبوديا ومنطقتيهما، والختالفات بني اأ�ساليب احلياة وو�سائل العي�س 
ال�سائعة، اإل اأنه ميكن �سماع اأوجه �َسبه عّدة يف اأ�سوات الفقراء. ُيعد تدين م�ستوى التعليم، اأو عدم اإمكانية الو�سول اإلى التعليم، 
اأحد اأهم حمددات الفقر، كما اأنه يحول دون حتقيق نوعية حياة اأف�سل للفقراء ويحول دون بناء قدراتهم ليتمكنوا على الأقل من 
الهروب من الفقر املدقع. ت�سري هاتان الدرا�ستان اإلى اأن الفقراء قد ميتلكون املهارات الالزمة للتكيف واإدارة فقرهم، ولكنهم قد 

ل ميتلكون املهارات التي مُتّكنهم من التغلب على دورة الفقر.

اإن ال�ستماع اإلى الفقراء، وكذلك غري الفقراء، هو الأ�سا�س الذي تقوم عليه الُنُهج هنا. فقد مت تنفيذها با�ستخدام َنهٌج ت�ساركي 
فتح املجال اأمام الفقراء للتعبري عن واقعهم اخلا�س كما �سمح لآخرين فهم ق�سايا الفقر ب�سكل اأف�سل من منظور الفقراء اأنف�سهم 

- فالفقراء هم اأف�سل اخلرباء يف جمال الفقر.

ُتظهر الدرا�سات اأهمية فهم اأبعاد وتعقيدات الفقر. وهذا يعني لزوم معرفة املزيد عن ا�سرتاتيجيات التكيف واملواجهة للو�سول 
ّناع  اإلى فهم كاٍف لديناميات الفقراء يف التعامل مع الفقر. وهذا �سوف ي�سهم يف تطوير تدخالت اأف�سل، وتي�سري التعاون بني �سُ

القرار واملجتمع املدين و�سركاء التنمية، وبالتايل، �سوف ي�سمن اأن تكون ُنُهج تعليم الكبار اأكر كفاءة يف تقوية الفئات املهم�سة.

مقدمة حول دراسات الفقر

وضع الفقر في األردن وكمبوديا

كمبوديا: حمو الأمية يف 
امل�سانع

تعلم وتعليم الكبار يف 
الأردن

 Jordan River Foundation 

 UNESCO Cambodia/ Department Non-Formal Education, Ministry of Education, Youth and Sport
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جمدي القرم

املقدمة
يعترب الأردن بلد متو�سط الدخل، وقد ُقّدر عدد �سكانه بحوايل 
يف  القت�ساد  يواجه   .2018 عام  نهاية  يف  ن�سمة  مليون   10.3

املوازنة  يف  العجز  كا�ستمرار  التحديات  من  العديد  الأردن 
امل�ساركة  معدل  وانخفا�س  الت�سخم  معدل  وارتفاع  العامة، 
الطبيعية.  امل��وارد  ونق�س  ن��درة  اإل��ى  بالإ�سافة  القت�سادية، 
وبالكاد  الأحيان  بع�س  يف  القت�سادي  النمو  يتاأخر  وبالتايل، 
و�سول  عند  لل�سكان.  الجتماعي  ال��رف��اه  على  احل��ف��اظ  يتم 
الزوار اإلى عّمان، يبدو لهم للوهلة الأولى اأن الأردن بلد غني. 
فاملطار الفاخر، ولبا�س رجال الأمن، والإعداد املنظم للمطار 
ل يعك�سوا م�ستوى املعي�سة يف البالد. فقد مت بناء �سورة الراء 
ال�سخي  اخلليجي  الدعم  اأيام  منذ  وخا�سة  عدة  �سنوات  منذ 
القرن  من  ال�سبعينيات  يف  النفط  اأ�سعار  ازده��ار  طفرة  اأثناء 
مع  الأول  املواجهة  خط  ُيعد  الأردن  اأن  اإل��ى  اإ�سافة  املا�سي، 
الالزمة  الرتفيه  وو�سائل  والأ���س��واق  املرافق  جميع  اإ�سرائيل. 
بعناية  عّمان  ر�سم  مت  لقد  الغربية.  عّمان  يف  بكرة  متوفرة 
وب�سكل متعمد وبطريقة تف�سل بني الأغنياء والفقراء جغرافًيا. 
والأ�سواأ من ذلك، هو اأن العديد من الأردنيني الأكر حًظا مل 
ي�سبق لهم واأن زاروا اأي من مناطق عّمان الفقرية، وهم لي�سوا 
بحاجة لزيارتها. لهذا ال�سبب، تعتقد ن�سبة كبرية من الأردنيني 

باأن الفقر غري موجود يف بلدهم.

خلفية الدرا�سة ومنهجيتها
لقد مت اإجراء الدرا�سة ا�ستجابة لل�سروط املرجعية التي اأعلنت 
وعدم  الفقر  »�سور  الكبار:  لتعليم  الأملانية  اجلمعية  عنها 
معلومات  تقدمي  اإل��ى  الدرا�سة  وهدفت  الأردن.«  يف  امل�ساواة 
م�سندة بالأدلة حول و�سع الفئات املهم�سة و�سورتهم يف املجتمع 
منظور  من  وكذلك  اأنف�سهم  واملهم�سني  الفقراء  منظور  من 
متكاملتني  منهجيتني  الدرا�سة  تت�سمن  املجتمع.  يف  الأثرياء 
من  الأردن«  يف  والتهمي�س  الفقر  »ل�سور  نوعي  و�سف  لتقدمي 
وجهات نظر خمتلفة وبا�ستخدام مزيج من الدرا�سة امليدانية 
واملراجعة املكتبية. تت�سمن منهجية املراجعة املكتبية مراجعة 
الأدبيات املتعلقة بالفقر وعدم امل�ساواة يف الأردن يف ال�سنوات 
واملقالت  الكتب  درا�سة  ا�ستلزم  الذي  الأمر  املا�سية،  الع�سر 
منهجية  واعتمدت  ال�سلة.  ذات  والإح�سائيات  وال�سحف 
على  القائم  امل��ي��داين  البحث  على  امليدانية  احل��ال��ة  درا���س��ة 

املجتمع  اأف��راد  واإ���س��راك  امل�ساركة 
ومن  التخطيط.  عملية  يف  املحلي 
امل�ستخدمة  والأ���س��ال��ي��ب  الأدوات 
اجلماعية  املناق�سات  البحث،  يف 

املنظمة،  �سبه  وامل��ق��اب��الت  امل��ب��ا���س��رة،  وامل��الح��ظ��ة  امل��رك��زة، 
والبناء على معارفهم  اأفراد املجتمع  اإ�سراك  والتي تركز على 
ومهاراتهم املحلية. مت اختيار الفئة امل�ستهدفة من حي فقري يف 
منطقة الزرقاء ُيدعى جناعة، حيث يوجد يف احلي مزيج من 

املظهر احل�سري والريفي.

الفقر وعدم امل�ساواة يف ال�سرق الأو�سط
ُي�سري التقرير العاملي حول عدم امل�ساواة لعام 2018 اإلى اأن جميع 
مناطق العامل دون ا�ستثناء قد �سهدت ازدياد يف عدم امل�ساواة 
يف الدخل. وقد لوحظ اأعلى م�ستوى من عدم امل�ساواة يف منطقة 
ال�سكان على  %10 من  ال�سرق الأو�سط حيث ح�سل ما ن�سبته 
واأ�سار   .2017-1980 الأع��وام  خالل  القومي  الدخل  من   61%

الفجوة  الأو�سط بر�سد  ال�سرق  اهتمام دول  اإلى عدم  التقرير 
بني الأغنياء والفقراء، الأمر الذي يوؤدي اإلى املزيد من الف�سل 
ا  اأي�سً القت�سادي، وال�سيا�سي، وعدم ال�ستقرار. وي�سمل ذلك 
اخل�سخ�سة، وال�ستثمار، والنظام ال�سريبي، والإنفاق العام. 
وال��دول  املتحدة  لالأمم  الرئي�سي  الإمن��ائ��ي  الهدف  ف��اإن  ل��ذا، 
الأع�ساء للحد من عدم امل�ساواة لغاية عام 2030 هو من �سمن 

اأهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�سر.

الفقر يف الأردن
انخف�س  ثم   ،2002 عام   14.2% الأردن  يف  الفقر  معدل  بلغ 
ب�سكل طفيف اإلى %13 عام 2006، وعاد لريتفع ب�سكل طفيف 
عام   14.4% اإل��ى  اأخ��رى  وم��رة   2008 عام   13.3% اإل��ى  ا  اأي�سً
اإح�ساءات الفقر الر�سمية تراوحت  اأن  اإلى  2010، مما ي�سري 

بني %13 واأكر من %14 خالل ال�سنوات الع�سر املا�سية. ويف 
امل�سح الأخري لعام 2010، ا�ستند خط الفقر البالغ %14.4 اإلى 
عتبة الدخل البالغة 813.7 دينار اأردين للفرد يف ال�سنة )67.8 
دينار �سهرًيا )96 دولر اأمريكي( اأو ما يعادل 2.2 دينار اأردين 
يومًيا )3.1 دولر(. وقد قا�ست الدرا�سات الر�سمية ا�ستهالك 
ال�سعرات احلرارية باملقيا�س النقدي ا�ستناًدا اإلى خط الفقر، 
ولكن مل حتظى موؤ�سرات الفقر غري النقدي على نف�س القدر 

من الهتمام.

صور الفقر والتهميش من وجهات نظر مختلفة - حالة األردن
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خط  اأن  اإل��ى  ال��دويل  البنك  تقارير  ت�سري  دويل،  منظور  ومن 
الفقر يف الأردن، والذي يعود اإلى العام 2010، هو غري واقعي. 
وبح�سب تقديرات البنك الدويل، فاإن ما ل يقل عن %33 من 
واحد  ربع  خالل  الفقر  خط  حتت  يعي�سون  الأردنيني  ال�سكان 
من اأي عام على الأقل، وا�سًفا هذه الظاهرة »بالفقر العابر«. 
ب�  ق��ّدره  فقر  خط  ال��دويل  للبنك  حديث  تقرير  ا�ستخدم  وقد 
5.50 دولًرا للفرد يف اليوم )3.9 دينار اأردين(، اأو 165 دولًرا 

)117 ديناًرا( �سهرًيا، وهو اأعلى من خط الفقر الر�سمي املقّدر 
�سهرًيا. ن�سح  اأردنًيا  ديناًرا   67.8 والبالغ   )2010 �سنة  )م�سح 
البنك الدويل الأردن يف عام 2012 بزيادة عتبة الفقر واإعادة 

تقدير التغيريات يف الفقر.

ولكن، خط الفقر من املنظور املحلي خمتلف متاًما. فبالن�سبة 
بعدد  اعتبار  كل  وقبل  مبا�سر  ب�سكل  الفقر  يرتبط  للفقراء، 
عن  بعيًدا  الفقر  خ��ط  ير�سمون  اأن��ه��م  كما  الأ���س��رة،  اأف���راد 
التعريف الر�سمي. وعند �سوؤالهم حول املو�سوع، يقوم الفقراء 
الأ�سا�سية يف  املعي�سية  املتطلبات  ب�سيطة لأهم  بعملية ح�سابية 
�سوء الأ�سعار احلالية اإ�سافة اإلى احلد الأدنى من الحتياجات 
الغذائية وغري الغذائية، حيث ي�سلون بذلك اإلى اأرقام تتجاوز 
الأرقام الر�سمية بكثري. وت�سل اأرقامهم اإلى 200 دينار للفرد 
)300 دولر( على الأقل، وذلك دون اأخذ تكاليف الإيجار بعني 
 1000 ب�  اخلبز  لدعم  الأدن��ى  احلد  الفقراء  ويقدر  العتبار. 
ال�سهر  للفرد يف  دينار  اأ�سرة )200  لكل  دولر(  دينار )1400 
الواحد وفق تعريف الفقراء( وهو موؤ�سر وا�سح على اأن الفقر 
يف الأردن ي�سل اإلى هذا احلد ولي�س اأقل منه. مل تختلف اآراء 
احلد  وحتديد  الفقر  تعريف  يف  الفقراء  اآراء  عن  الأغنياء 
اأن  على  اتفقوا  فقد  املعي�سة.  متطلبات  لتلبية  املطلوب  الأدن��ى 
دعم اخلبز كان موؤ�سًرا اأف�سل خلط الفقر يف الأردن. اإ�سافة 
الفروق  تاأخذ  ل  احلكومة  اأن  اإل��ى  الفقراء  ي�سري  ذل��ك،  اإل��ى 
الأ�سرة  اأف���راد  ع��دد  وخا�سة  العتبار،  يف  لالأ�سرة  الفردية 
واأ�سبابه.  الفقر  لتعريف  رئي�سية  ال�سحي، كمحددات  والو�سع 
مييل الفقر وفجوة الفقر اإلى الرتفاع يف املناطق الريفية، ويف 
هذا  احل�سرية.  املناطق  يف  الفقراء  ثلثي  يعي�س  ذات��ه،  الوقت 
اأهمية البعد املكاين يف القيا�سات املختلفة  ي�سلط ال�سوء على 
الفقر عن  التي يزيد فيها معدل  الفقر  وت�سمية جيوب  للفقر، 
مل  الأردن.  يف  منطقة   20 حتديد  مت  الطريقة،  وبهذه   ،25%

يتم اأخذ خ�سائ�س الفقراء وموقعهم يف العتبار لدى �سياغة 
ال�سرتاتيجيات الوطنية التي ت�سعى للحد من الفقر، ويبدو اأن 

ال�سيا�سة الأردنية ت�ستهدف الفقراء على اأ�سا�س فردي.

عدم امل�ساواة يف الأردن
ما  اإلى حد  منخف�سة  الأردن  امل�ساواة يف  مقايي�س عدم  ُتعترب 
للفرد من حيث  املماثل  الن�سيب  الأخرى ذات  بالدول  مقارنة 
الناجت املحلي الإجمايل. وقد بلغ معدل عدم امل�ساواة يف الأردن 
وفق قيا�س ن�سيب الفرد من الإنفاق %33.7 من معامل جيني 
منظمة  لأع�ساء  امل�ستوى  حيث  من  مماثل  وه��و   ،2010 لعام 
التعاون القت�سادي والتنمية )OECD(، واأقل بكثري من عدم 
واململكة  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  الدخل  يف  امل�ساواة 
ا اأقل من عدم  املتحدة )والتي ت�سل اإلى حوايل %40(، واأي�سً
ال��دول  معظم  يف  للفرد  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  يف  امل�ساواة 
وتكون  الأعلى.  املتو�سط  الدخل  بلدان   - الأردن  من  القريبة 
من  بدًل  بالدخل  ُتقا�س  عندما  اأعلى  الدخل  امل�ساواة يف  عدم 
ال�ستهالك. ويبني التعليم والدخل العالقة النموذجية كما يلي: 
الأ�سر  الأفقر؛  اخلم�سية  ال�سرائح  يف  تعليًما  اأقل  اأ�سر  اأرب��اب 
الأكرب حجًما ممثلة متثياًل زائًدا يف اخلم�س الأدنى من الدخل؛ 
واأكر من ثلثي الأ�سر يف اخلم�س الأدنى من الدخل لديها ثالثة 

اأطفال اأو اأكر.

الدخل  يف  امل�����س��اواة  ع��دم  ب�ساأن  املحلية  النظر  وجهة  تعود 
الف�ساد  هو  اآخر  �سبب  اأي  يفوق  والذي  الأول  ال�سبب  ل�سببني: 
على م�ستوى الدولة، وبح�سب اآراء النا�س، فهو يعطي الفر�سة 
الفر�س. وهذا  تكافوؤ  الدخل على ح�ساب  لك�سب  لطبقة معينة 
ي�سمل عدم امل�ساواة يف احل�سول على التعليم اجليد واخلدمات 
اآراء الكثريين  ال�سحية والتوظيف، حيث ت�ستفيد النخبة وفق 
واحل�سول  ال�سحي،  القطاع  يف  والعمل  الدرا�سية،  املنح  من 
على اأف�سل الوظائف، مبا يف ذلك الوظائف الر�سمية الرفيعة. 
الكفاف  م�ستوى  على  فيح�سلون  حًظا،  الأق��ل  الأ�سخا�س  اأما 
ويعود  با�ستمرار.  الفخ  نف�س  عالقني يف  يبقون  وبالتايل  فقط، 
ال�سبب الثاين اإلى �سيا�سة احلكومة يف التعامل مع م�ساألة عدم 
كتف  على  اللوم  ي�سعون  الأ�سخا�س  معظم  اأن  حيث  امل�ساواة، 
احلكومة ب�سبب �سيا�ساتها ال�سعيفة وا�سرتاتيجياتها املتناق�سة 

يف التعامل مع الفقر وعدم امل�ساواة.

اأ�سباب الفقر يف الأردن
الفقر يف  اأ�سباب  اإلى  اأعاله  املذكورة  ا اخل�سائ�س  اأي�سً ت�سري 
اإلى  يعود  البالد  يف  الفقر  اأن  على  بو�سوح  يدل  مما  الأردن، 
تلبي  ل  والتي  املتدنية  الأج��ور  معدلت  رئي�سية:  ق�سايا  ثالث 
واحلالة  والبطالة،  ال�سرورية،  الأ�سا�سية  املعي�سة  تكلفة  �سوى 
ال�سحية لالأ�سر الفقرية. اإ�سافة اإلى ذلك، فاإن معدل امل�ساركة 
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الفقر.  مع�سلة  يف  ُي�سارع  مما  متدٍن،  للمواطنني  القت�سادية 
ويوؤدي �سعف التنمية القت�سادية يف الأردن اإلى تدين الأجور، 
ي�سجع  ل  ال��ذي  الأم��ر  لالآمال،  خميبة  وظيفية  فر�س  ووج��ود 

املواطنني على امل�ساركة يف الأن�سطة القت�سادية.

برنامج  وجود  عدم  يف  تتمثل  الأردن  يف  اأخ��رى  م�سكلة  هناك 
الأق��ل  للمواطنني  ف��وائ��د جم��دي��ة  ي��ق��دم  الج��ت��م��اع��ي  ل��ل��رف��اه 
ال�سغوط  اإلى  اإ�سافة  املتزايد  القومي  الدين  اأدى  لقد  حًظا. 
الأردن، يف حني  الت�سخم يف  ارتفاع معدلت  اإلى  القت�سادية 
اأن البلد غري جمهز للتعامل معه بال�سكل ال�سحيح. وقد ت�سببت 
اأزمة الالجئني ال�سوريني الأخرية يف عام 2011، والتي خلفتها 
ل��الأردن، حيث  املعاناة  املجاورة، يف  �سوريا  الأهلية يف  احلرب 
النزاع.  من  هرًبا  البالد  اإل��ى  ال�سوريني  املدنيني  اآلف  تدفق 
الذين  املواطنني  غالبية  اأن  الأردن  يف  ال��درا���س��ات  ووج���دت 
يعي�سون يف فقر يعي�سون اإما اأقل من خط الفقر بقليل اأو فوقه 
الأردن  بالفقر يف  التي حتيط  التقلبات  اإلى  ي�سري  بقليل، مما 
حيث يرتاجع العديد من املواطنني با�ستمرار حتت خط الفقر 

بعد ارتفاعهم عنه قلياًل لفرتة وجيزة.

للفقر  العامة  الأ�سباب  اأن  امليدانية  احلالة  درا�سة  اأظهرت 
فر�س  وقلة  املعي�سة،  تكاليف  ارتفاع  هي  الدرا�سة  لعينة  وفًقا 
العمل لأرباب الأ�سر، وتدين م�ستوى دخل الأ�سرة، وتدين اأجور 
العاملني، وعدم توفر م�سدر دخل ثابت، وحجم الأ�سرة الكبري. 
اإجماع  هناك  كان  للفقر،  الجتماعية  الأ�سباب  مناق�سة  لدى 

حول ما يلي:

�سوء    هي  للفقر  الرئي�سية  الأ�سباب  اأحد  اأن  الن�ساء  َتعترب 
اإدارة الرجال ملوارد الأ�سرة.

عايل    تعليم  اإلى  الو�سول  اإمكانية  و�سعف  التعليم  �سعف 
اجلودة.

اإلى    اأدى  العمل  �سوق  يف  امل��راأة  تناف�س  اأن  الرجال  ي��رى 
البطالة والفقر.

اأو    املعيل  وف��اة  اأو  كاملر�س  الأ�سرة  يف  خا�سة  حالة  وج��ود 
الطالق.

التعليم    فر�س  اإل��ى  الو�سول  يف  امل�ساواة  وع��دم  الف�ساد 
والعمل.

والأغنياء  للفقراء  كانت  الفقر،  عن  امل�سوؤولة  للجهة  بالن�سبة 
اإجماع بني  الدرا�سة وجود  اأظهرت  وجهات نظر خمتلفة. فقد 
الدرجة  يف  هي  الأردن  يف  الفقر  م�سوؤولية  اأن  مفاده  الفقراء 

الأولى خطاأ احلكومات، وذلك ب�سبب ال�سيا�سات املتعلقة بغالء 
الأغنياء  يتفق  اأخ��رى،  ناحية  ومن  الوظائف.  ونق�س  املعي�سة 
دعمها  وعدم  املجال  هذا  يف  احلكومة  تلعبه  الذي  الدور  على 
حيث  من  ا  اأي�سً الفقراء  على  اللوم  ي�سعون  اأنهم  اإل  للفقراء، 
�سوء اإدارتهم ل�سوؤونهم املالية وكذلك لأنهم ل يقبلون الوظائف 
الوظائف  بع�س  قبول  )اأي عدم  الهزمية  ثقافة  ب�سبب  املتاحة 

لعتبارها خُمزية(. 

اآليات التكيف ال�سعيفة
الفقرية  الأ�سر  اإليها  تلجاأ  التي  الأ�ساليب  تنوع  الدرا�سة  بينت 
للخروج من دائرة الفقر، من بينها التخطيط لالإنفاق والتقنني 
والتقليل من امل�ستلزمات ال�سرورية، حيث اأنهم يعطون الأولوية 
جاذبية  الأكر  ال�سلع  اأرخ�س  وتعترب  اجلودة.  من  بدًل  لل�سعر 
والأكر رغبة يف ال�سراء، وبالتايل، ي�سبح البحث عن الَت�َسوُّق 
املوؤ�س�سة  من  فيت�سوقون  لهم،  بالن�سبة  اأولوية  ذو  الرخي�س 
اأو  املدنية،  ال�ستهالكية  واملوؤ�س�سة  الع�سكرية،  ال�ستهالكية 
يطلبون امل�ساعدة من الأقارب واجلمعيات اخلريية، اأو يقومون 
تتوفر  ل  عندما  الئتمانية  البطاقة  بوا�سطة  ال�سراء  بعمليات 
لديهم ال�سيولة. يحاول النا�س احل�سول على فر�س عمل لئقة؛ 
ويحاولون احل�سول على تعليم جماين؛ وتناول الأطعمة املجففة 
واإ�سالح  ا�ستخدام  ك��رة  اإل��ى  ويلجوؤون  املنزل؛  يف  امل�سنعة 
املالب�س؛ والنخراط يف اأن�سطة مدرة للدخل من داخل املنزل؛ 

وا�ستخدام التطبيب الذاتي )طب الأع�ساب(.

من وجهة نظر الفقراء، اأظهرت الدرا�سة 
بع�س التناق�سات من حيث اأهمية التعليم، 
فغالبية الأ�سر اأفادت باأن التعليم هو العامل 

الرئي�سي الذي من �ساأنه اأن ُيخرج الأ�سرة من 
دائرة الفقر.
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توفر اجلمعيات الدّوارة الحتياجات الطارئة؛ تتزوج الإناث يف 
�سن مبكرة؛ ي�سوم النا�س اأحياًنا للتقليل من تناول الوجبات؛ 

وتن�سب اأولوية التعليم على الذكور على ح�ساب الإناث.

تعليم الكبار
تربط درا�سات عدم امل�ساواة هذه التعليم ب�سكل مبا�سر بعدم 
التي  الأ�سر  يف  الفقراء  اأفقر  وجدت  فقد  الدخل.  يف  امل�ساواة 
يكون فيها الوالدين اأقل تعليًما )دون م�ستوى الثانوية(، بينما 
اإلى  اإ�سافة  �سهادة جامعية.  باحل�سول على  الفقر  تقل فر�س 
حري�سون  املتعلمني  الآب��اء  اأن  ال�سابقة  الدرا�سات  ُتبني  ذلك، 
على توفري التعليم لأبنائهم. ومن وجهة نظر الفقراء، اأظهرت 
فقد  التعليم،  اأهمية  حيث  من  التناق�سات  بع�س  الدرا�سات 
الذي  الرئي�سي  العامل  هو  التعليم  ب��اأن  الأ�سر  معظم  اأف��ادت 
ميّكن الأ�سرة من اخلروج من دائرة الفقر. ولكن بع�س الأ�سر 
مل تعترب التعليم اأولوية للفقراء، فالعمل بالن�سبة لهم ياأتي يف 
الإناث غري �سروري.  تعليم  يعتربون  اأنهم  كما  الأولى،  املرتبة 
ال�سرتاتيجية  التعليم هو  اأن  الأثرياء  اأخرى، يرى  ناحية  ومن 
اإلى  الفتقار  ويعتربون  الفقر،  حدة  من  للتخفيف  الرئي�سية 
ذلك،  ومع  النا�س.  من  العديد  فقر  وراء  رئي�سًيا  �سبًبا  التعليم 
عايل  تعليم  اإل��ى  الو�سول  اإمكانية  اأن  الأ���س��ر  معظم  ذك��رت 

يعي�س  حيث  فاملدار�س  الفقرية،  لالأ�سر  متاحة  غري  اجل��ودة 
الفقراء لي�ست ذات نوعية جيدة مقارنة باملدار�س والتعليم يف 
الفقراء  تناف�س  دون  يحول  بدوره  وهذا  الكربى،  واملدن  عّمان 
على الوظائف املُتاحة يف وقت لحق، وبالتايل، يزيد من عدم 

امل�ساواة.

املناق�سة
وعدم  الفقر  حول  النظر  وجهات  اأن  على  وا�سح  دليل  هناك 
ا  امل�ساواة ل تختلف فقط بني الفقراء والأثرياء، واإمنا هناك اأي�سً
فجوة متزايدة بني ما يعتقده الفقراء و�سيا�سة احلكومة. يبدو 
اأوًل، اإظهار  اأن احلكومة تريد اإظهار ثالثة اأهداف متناق�سة. 
ال�ستمرار يف احل�سول  اأجل  امل�ساواة من  والعوز وعدم  الفقر 
على  الأف���راد  ق��درة  اإظ��ه��ار  ثانيًا،  الدولية.  امل�ساعدات  على 
الأ�سعار وال�سرائب.  الإي��رادات من خالل رفع  دفع املزيد من 
الجتماعي  بالأمن  يتمتع  م�ستقر  كبلد  الأردن  اإظهار  ثالثًا، 
والقت�سادي جلذب املزيد من ال�ستثمارات الدولية. يجب اأن 
العتبار.  بعني  الثالثة  الأه��داف  هذه  الفقر  اإح�ساءات  تاأخذ 
ا اإلى  نحن نقبل هذه النتائج والإح�ساءات، اإل اأننا نحتاج اأي�سً

ال�ستماع للفقراء اأنف�سهم وما يقولونه هم عن الفقر.

التو�سيات
يف �سوء هذه النتائج، يو�سى مبا يلي:

ينبغي ن�سر اإح�ساءات وتعريفات الفقر دون تدخل �سيا�سي.  
واخل�سائ�س    للفقر  احلقيقية  الأ�سباب  العتبار  يف  الأخذ  الفقر  من  للحد  الوا�سحة  احلكومية  لال�سرتاتيجية  ينبغي 

الفردية.
يجب دعم اآليات التكيف التي يلجاأ اإليها الفقراء ب�سكل اإيجابي، وخا�سة الآليات القت�سادية التي متكنهم من احل�سول   

على دخل كاٍف.
احلاجة اإلى برامج تثقيفية وتوعوية حول اإدارة موارد الأ�سرة واختيار البدائل املنا�سبة.  
ينبغي توفري الدعم لربامج تعليمية عالية اجلودة للفقراء، ول �سّيما يف املناطق الريفية.  
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خيت لونغ و�سوت�سيت اإيان

املقدمة
الريفية  املناطق  ميثالن  جمتمعني  على  الدرا�سة  هذه  ركزت 
املهم�سة  الفئات  و���س��ورة  و�سع  فهم  من  للتمكن  واحل�سرية 
نظر  وجهات  بالعتبار  الأخذ  خالل  من  املجتمع  يف  والفقراء 
خمتلفة يف التحليل، ول �سيما من الفقراء واملهم�سني اأنف�سهم، 
واملجموعات »الرية« ن�سبًيا من جمتمعات اأخرى. هذا البحث 
مهم لأنه يعك�س �سورة الفقر من اأجل الو�سول اإلى فهم اأف�سل 
و�سي�ستفاد  ومظاهرهما.  املعقدة  امل�ساواة  وعدم  الفقر  جلذور 
ح كيف ميكن للتعاون  من نتائج هذا البحث يف اإعداد دليل ُيو�سّ
ّناع القرار واملجتمع املدين و�سركاء التنمية اأن ي�سهم يف  بني �سُ
املهم�سني.  الأ�سخا�س  تقوية  تعمل على  الكبار  تعليم  ُنهج  جعل 
و�سورة  حالة  على  قائمة  اأدل��ة  تقدمي  اإل��ى  الدرا�سة  وتهدف 
وجهات  اأخذ  خالل  من  وذلك  املجتمع  يف  والفقراء  املهم�سني 
واملهم�سني  الفقراء  من  �سّيما  ول  التحليل،  يف  خمتلفة  نظر 

اأنف�سهم والفئة »الرية« ن�سبًيا يف املجتمعات.

ال�سياق الكمبودي
مت تطوير الهيكل القت�سادي يف كمبوديا وتغيريه نحو اقت�ساد 
ال�سوق احلر بعد انتهاء النزاع العنيف وذلك من خالل اتفاقية 
الأطراف  َع عليها جميع  َوقَّ التي   1991 لل�سالم يف عام  باري�س 
املتحاربة. ومنذ ذلك الوقت، باتت كل من ال�سيا�سة والقت�ساد 
الأجنبية  امل�ساعدات  وزيادة  وباإمكانهما جذب  ا�ستقراًرا  اأكر 
بعد  م��ا  ك��دول��ة  كبري.  ب�سكل  املبا�سر  الأج��ن��ب��ي  وال�ستثمار 
ال�سراع، �سهدت كمبوديا على مدى عقد من الزمان تطورات 
واحتلت  القت�سادي،  للنمو  اأداء  حققت  حيث  معتادة،  غري 
املرتبة ال�ساد�سة، وكانت واحدة من 46 دولة فقط ممن زادت 
عاًما   14 مدار  وعلى  املتو�سط  يف  �سنوًيا  للفرد   7% ن�سبته  ما 

متتالية )البنك الدويل، 2010(.

ومع ذلك، ل تزال كمبوديا يف حالة فقر وفًقا للتقارير ال�سادرة 
ب��رن��ام��ج الأم���م امل��ت��ح��دة الإمن��ائ��ي )UNDP( وم��ب��ادرة  ع��ن 
يف  قدرت  والتي   )OPHI( الب�سرية  والتنمية  للفقر  اأوك�سفورد 
عام 2018 اأن ما ن�سبته %35 من الكمبوديني ل يزالون يعي�سون 
يف فقر، و%79 من جمموع ال�سكان الذين يعي�سون يف املناطق 
للفقر.  معر�سون  ه��م  متدنية،  معي�سية  مب�ستويات  الريفية 
وبالتايل، هناك حاجة ملعاجلة بع�س القيود احلرجة مثل عدم 
وال�سدمات  املناخ،  تغري  و�سدمات  القت�سادي،  ال�ستقرار 
الفقر  على  الق�ساء  اأج��ل  من  والبطالة  كاملر�س  اخلارجية 

ب�سكل فّعال. ويف حال الف�سل يف الت�سدي لهذه 
العديد  �سيعر�س  ب�سكل �سحيح، فهذا  امل�سائل 

الذين  الكمبوديني  الفقرية للخطر )%70 من  الأ�سر �سبه  من 
يك�سبون اأقل من 3 دولرات يف اليوم(. هوؤلء �سيكونون يف خطر 

و�سيعودون ب�سرعة اإلى الفقر.

العقدين  م��دار  على  احل�سر  اإل��ى  الريف  من  الهجرة  �سكلت 
املا�سيني زيادة يف ن�سبة �سكان املناطق احل�سرية من 15.7% 
يف عام 1998 اإلى %21.4 يف عام 2013. وكان ال�سبب الرئي�سي 
املال  لك�سب  احلاجة  هو  احل�سرية  املناطق  اإلى  النتقال  وراء 
لإعالة الأ�سر وتلبية احتياجاتهم، حيث اأن هناك نق�س يف فر�س 
العمل يف القرى اأو املناطق املجاورة لها. يتم توظيف غالبيتهم 
اأنهم  الوا�سح  اأو ذوي مهارات متدنية. ومن  َمَهَرة  كعّمال غري 
كانوا يبحثون عن فر�س عمل يف املناطق احل�سرية رغم اأنهم 
اأ�سرهم  باأن الهجرة قد ل حت�سن من و�سعهم وو�سع  يدركون 

واأنها غالًبا ما تت�سمن العديد من امل�ساكل.

ر من قبل احلكومة غري خمطط  يف الواقع، اإن عمليات التح�سّ
يتعر�س معظم  ال�سبب،  ولهذا  �ساملة.  وغري  وغري منظمة  لها 
املناطق  اأر�س يف  اأو قطعة  ل�سراء منزل  الغ�س  اإلى  الأ�سخا�س 
اإلى  ال�سيئة  املنطقة  هذه  مثل  يف  العي�س  اأدى  وقد  الع�سوائية. 
العديد من امل�ساكل الرئي�سية لالأ�سخا�س املهاجرين، كالفتقار 
احل��ي��ازة،  واأم���ن  ال���ك���وارث،  وخم��اط��ر  التحتية،  البنية  اإل���ى 
الفقراء.  ت�ستهدف  التي  وال�سيا�سات  احل�سرية،  واخلدمات 
يف  احل�سر  �سكان  من   55% ن�سبته  ما  يزال  ل  ال�سبب،  ولهذا 
زي��ادة  من  الرغم  وعلى  فقرية.  اأح��ي��اء  يف  يعي�سون  كمبوديا 
اإل  الريفية،  املناطق  مع  مقارنة  املناطق احل�سرية  دخلهم يف 
اأنهم ما زالوا غري قادرين على حتمل تكاليف املعي�سة املرتفعة 
يف املناطق احل�سرية. بدون وجود خيار اأف�سل، فهم م�سطرون 
اإلى موا�سلة معي�ستهم يف اأو�ساع منتق�سة، هذا واإن معظمهم 

ل يخطط اأبًدا للعودة اإلى مناطقهم الريفية.

املنهجية
جمعها  مت  التي  واملعلومات  البيانات  اإلى  الدرا�سة  هذه  ت�ستند 
خالل  ومن  امليداين  العمل  اأثناء  خمتار  بحث  فريق  قبل  من 
مراجعة الأدبيات. هذا البحث نوعي وقد َبَنى على الأ�سئلة التي 
بناًء  الدرا�سة  موقعي  اختيار  مت  البيانات.  جلمع  تطويرها  مت 
 )TOR( املرجعية  ال�سروط  يف  عليها  املن�سو�س  املعايري  على 
للبحث والتي تطلبت متثياًل للمناطق الريفية واحل�سرية. وقد 

صور الفقر والتهميش - حالة كمبوديا
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متكن الفقراء والأثرياء ن�سبًيا من حتديد هذه املناطق لتنفيذ 
الدرا�سة. ت�سمنت منهجية الدرا�سة مراجعة الأدبيات، وتوليد 
الأخالقية،  البحث  واعتبارات  والتحليل،  والتفكري  البيانات، 

والقيود والتحديات، وعر�س النتائج الأولية.

القيود والتحديات
الأ�سر  من  للمقارنة  قابلة  عينة  على  العثور  ال�سعب  من  كان 
الرية وال�سباب الأثرياء للم�ساركة يف العملية يف كلتا املنطقتني 
واملدر�سة،  العمل  ج���داول  م��ع  البحث  تعار�س  ب�سبب  وذل��ك 
ا عن املناق�سة.  وبالتايل، فقد قاموا بامل�ساركة يف املقابلة عو�سً
مل نتمكن من حتديد موعد للقاء اأ�سخا�س بالغني يعيلون اأ�سًرا 
عاًما.  و45   18 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  ممن  بن�ساط  اقت�ساديًا 
ب�سكل عام، كانت عملية تنفيذ الدرا�سة �سل�سة على الرغم من 
اأنه قد مت مقابلة اأفراد الأ�سرة املُعالني فقط الذين يقيمون يف 
واملر�سى،  الإعاقة،  ذوي  والأ�سخا�س  ال�سن،  كبار  مثل  املنزل 
والأطفال. مل يتم الو�سول لالأ�سر الرية يف املناطق احل�سرية 
اإجراء مناق�سات جماعية  ولكن متكنا من  امل�ساركة،  اأجل  من 
املعلومات  على  للح�سول  فردية  ومقابالت   )FGD( مركزة 

)KII( مع الأثرياء ن�سبًيا يف املنطقة النائية.

نتائج الدرا�سة
ت�سورات الفقراء الذاتية

اأنف�سهم  اع��ت��ربوا  الفقراء  من  للدرا�سة  امل�ستجيبني  معظم 
تع�ساء، ودونيني، و�سعفاء، ومميز �سدهم، ومعر�سني للخطر. 
الفقرية  الأ�سر  من  امل�ستجيبني  بع�س  فاإن  ذلك،  اإلى  اإ�سافة 
ب�سورة  واأ�سبابه اجلذرية  الفقر  معنى  يتمكنوا من حتديد  مل 
املادة فح�سب،  لي�سوا فقراء  اأنهم  يثبت  الذي  الأمر  �سحيحة، 
ويف  ا.  اأي�سً املنطقية  والأفكار  العامة  املعرفة  يف  فقراء  واإمن��ا 
عملهم  طرق  على  الفقراء  عقليات  اأث��رت  فقد  الفقر،  �سياق 
واأمناط حياتهم. ومع ذلك، فقد اأعربوا عن رغبتهم يف اإخراج 
ذلك  فعل  من  يتمكنوا  مل  ولكنهم  الفقر  براثن  من  اأنف�سهم 
ب�سبب افتقارهم ملهارات حمددة، وتقدمهم يف ال�سن، وب�سبب 
املر�س، وتدين م�ستوى تعليمهم. والأ�سواأ من ذلك، بع�سهم مل 
يتمكن من العثور على وظائف والبع�س الآخر يعي�س مبفرده من 
دون اأفراد الأ�سرة. اآخرون مل يتمكنوا من العمل لأن اأطفالهم 
اأو اأحفادهم ما زالوا �سغاًرا جًدا، الأمر الذي يزيد من الأعباء 

على هوؤلء الأمهات واجلّدات الفقريات.

ت�سورات حول الفقراء
اإلى  ع��ادة  يفتقرون  الفقراء  اأن  الأث��ري��اء  راأي  ا�ستطالع  بني 
املدار�س،  يف  اأطفالهم  بدعم  يلتزمون  ول  النقدي،  التفكري 

واأق��ل  الهموم  من  خالية  تكون  ما  غالًبا  حياتهم  اأمن��اط  واأن 
اأ�سرهم  لتنجية  كاٍف  ب�سكل  اأو  بجد  يعملون  ل  واأنهم  توفرًيا، 
مع  التعامل  خمتلفة  بطرق  الأثرياء  يحاول  بينما  الفقر،  من 
العمل،  من  الفقراء  يعود  عندما  مثاًل،  حياتهم.  يف  امل�سكالت 
فاإنهم يق�سون وقتهم بالأكل وال�سرتاحة فقط. وغالًبا ما يكر 
العنف الأ�سري يف الأ�سر الفقرية وغالًبا ما يكون لديها العديد 
والبع�س مدمن على  يتعاطى املخدرات،  البع�س  الأطفال.  من 
اأعمالهم،  لبدء  املال  لراأ�س  الفقراء  يفتقر  والكحول.  القمار 
وللمال لدعم تعليم اأطفالهم، وملهارات حمددة لك�سب العي�س. 
ول يزال اأفراد الأ�سرة املُعالون الذين ل يعملون لك�سب الدخل 
وتقليل  املنزلية  الأعمال  يف  كثرًيا  امل�ساعدة  على  قادرين  غري 
اأو زراعة اخل�سار.  نفقات الأ�سرة من خالل تربية احليوانات 
ا  فهم غالًبا ما ي�سرتون الأطعمة واخل�سراوات من ال�سوق عو�سً
الفقراء  يقع  ذلك،  من  والأه��م  منزلًيا.  وزراعتها  طهيها  عن 
يتباهون مبمتلكاتهم مثل �سراء  الديون، وغالًبا ما  ب�سهولة يف 
النارية  وال��دراج��ات  التلفزيون  اأج��ه��زة  من  جديدة  م��ارك��ات 
والهواتف املحمولة بينما يقرت�سون الأموال من البنوك اأو من 
اأو  اأرا�سيهم  يبيعون  كانوا  واأحياًنا،  ال�سغرية.  امل�ساريع  متويل 

مزارعهم من اأجل امتالك مثل هذه املقتنيات.

اأمناط الفقر - الأ�سباب اجلذرية للفقر واآثاره
تعتمد معظم الأ�سر الفقرية على وظائف تت�سم بتدين املهارات 
اأو  البناء،  مواقع  اأو  الرتفيه،  اأعمال  اأو  الألب�سة،  م�سانع  يف 
تتطلب  ل  الوظائف  هذه  مثل  لأن  ال�سغرية  الزراعة  م�ساريع 
تعليًما عالًيا اأو خربة عملية مهنية. ويتم توظيفهم كُعمال ترفيه 
اأو ُنُدل اأو ُعّمال نظافة اأو ُحّرا�س اأمن اأو ُعّمال يف م�سنع األب�سة 
اأو ُعّمال بناء. ووجدت الدرا�سة اأن فرًدا واحًدا على الأقل من 
البناء.  مواقع  اأو يف  لالألب�سة  يعمل يف م�سنع  الفقرية  الأ�سرة 
اخلا�سة  اأعمالهم  بتاأ�سي�س  قاموا  فقد  ذل��ك،  اإل��ى  بالإ�سافة 
والبيئة  املو�سم  على  تعتمد  منتظم  غري  دخل  ذات  اأعمال  اأو 
يف  الأطعمة  بيع  الأعمال،  هذه  اأهم  وت�سمل  ِبُقراهم.  املحيطة 
اأو  الأ�سماك،  و�سيد  التدوير،  اإع���ادة  م��واد  وجمع  ال�سوارع، 

البحث عن اخل�سروات يف املناطق املحيطة بالقرية.

حت�سني  يف  الأ�سرة  اأف��راد  م�ساركة  يف  نق�س  الدرا�سة  وجدت 
�سبل العي�س، حيث اأنهم اعتمدوا على م�سدر دخل واحد فقط. 
كان معظم الفقراء يف املناق�سات اجلماعية املركزة من الفئات 
العمل حتى  ي�ستطيعون  ول  املنازل  يبقون يف  �سًنا ممن  الأكرب 
اأو تربية احليوانات وذلك  ولو قلياًل يف زراعة حديقة �سغرية 
لأنهم يعانون من م�ساكل �سحية اأو يقومون برعاية اأحفادهم. 
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بالتايل، ل ميكنهم ك�سب الدخل لإعالة ودعم اأ�سرهم.

املناطق  يف  الفقراء  جميع  يعاين  ال�سعبة،  ظروفهم  ب�سبب 
الريفية واحل�سرية من م�ساكل �سحية �سيئة مثل ارتفاع خماطر 
التغذية، وذلك ب�سبب عدم اهتمامهم  انتقال الأمرا�س و�سوء 
اأ�سباب  وتكمن  املغذية.  لالأطعمة  وافتقارهم  الوقاية  ب�سبل 
من  للعديد  الفقراء  اإجن��اب  يف  ال�سعبي  امل�ستوى  على  الفقر 
الأطفال، وانت�سار العنف الأ�سري، وتعاطي املخدرات، والإدمان 
على القمار والكحول. لقد اأثرت ب�سكل كبري الق�سايا ال�ساملة 
وعقلية  املهارة،  متدنية  الوظائف  نحو  والجن��ذاب  النا�سئة، 
الفقر على الفقراء وا�ستمرت يف دفع اأطفالهم اإلى ترك املدر�سة 
يف  لال�ستثمار  م�ستعدين  غري  الفقراء  معظم  ُمبّكرة.  �سٍن  يف 
اأو لأطفالهم، وال�سبب وراء ذلك  اأكان ذلك لأنف�سهم  التعليم، 
اأنهم ركزوا تفكريهم وعقليتهم على اأنهم فقراء وعلى اأنهم لن 
اأو وظيفة جيدة. هناك  تعليٍم عاٍل  يتمكنوا من احل�سول على 
قلة قليلة فقط من الفقراء ممن لديهم التزام قوي للعمل من 
اأجل دعم اأطفالهم يف اإنهاء مرحلة الثانوية على الأقل، فهم قد 
اأدركوا ال�سعوبات التي يواجهونها يف العثور على عمل، وبالتايل، 
لي�سوا  هم  ذلك،  ومع  ُخطاهم.  اتباع  لأبنائهم  يريدون  ل  هم 
قادرين على تاأمني املال الالزم لتحقيق اأهدافهم لأن وظائفهم 
على  العثور  ال�سهل  من  بالتدهور.  تاأخذ  و�سحتهم  اآمنة  لي�ست 
وظائف ذات مهارات متدنية، ولكن ل ميكن �سمان ا�ستمرارها 
املتدنية  املهارات  الوظائف ذات  اأ�سهمت  ولقد  لفرتات طويلة. 
اإلى ت�سييق اآفاق وعقلية جيل ال�سباب، حيث اأفاد امل�ستجيبون 
للعمل  �سيتوجهون  باأنهم  املثال،  �سبيل  على   9-7 ال�سفوف  يف 
يف م�سانع الألب�سة اأو مواقع البناء مثل اآبائهم يف حال منعهم 
اآباوؤهم من ا�ستكمال تعليمهم املدر�سي. وعلى الرغم من �سهولة 
العثور على وظائف ذات مهارات متدنية، اإل اأن معظم الفقراء 
ممن  الفردية  واملقابالت  امل��رك��زة  اجلماعية  املناق�سات  يف 
اأفادوا باأنهم واجهوا �سعوبات يف  35 �سنة  تزيد اأعمارهم عن 
احل�سول على مثل هذه الوظائف خا�سة يف م�سانع الألب�سة، 

ومواقع الرتفيه، ومواقع البناء.

اآليات التكّيف من اأجل البقاء
باأن  اأم��ل  وكلهم  التعليم  قيمة  ي��رون  الفقراء  غالبية  ي��زال  ل 
اأف�سل،  يتمكنوا من اخلروج من براثن الفقر وتاأمني م�ستقبل 
حيث اأنهم اأعربوا عن رغبتهم يف اإر�سال اأطفالهم اإلى املدر�سة 
ل�ستكمال املرحلة الأ�سا�سية على الأقل. ولكن يف اأ�سواأ احلالت، 
والتوجه  مبكرة  �سٍن  يف  املدر�سة  ترك  اإلى  اأطفالهم  �سي�سطر 
العي�س. يف نهاية املطاف، ا�سطر هوؤلء  اأجل ك�سب  للعمل من 
اأ�سا�سي يف م�سانع الألب�سة واأماكن  اإلى العمل ب�سكل  الأطفال 

الأخ��رى  اخليارات  اخل��ارج.  اأو يف  امل��دن  البناء يف  اأو  الرتفيه 
للبحث  امل��دن  اإل��ى  الريفية  املناطق  من  النتقال  هي  اأمامهم 
عن فر�س اأف�سل، حيث يهاجر ما ل يقل عن 3-5 اأ�سر فقرية 
تف�سل حماولتهم يف  املدينة كل عام عندما  اإلى  من كل قرية 
واحلفاظ  امل��دن  يف  العي�س  من  يتمكنوا  ولكي  م�ساكلهم.  حل 
على اأ�سرهم، فهم يختارون اأعماًل غري منتظمة ل تدر عليهم 
�سوى دخٍل �سئيل. وت�سمل هذه الأعمال جمع املواد من القمامة 
الوجبات اخلفيفة يف  اأو  الأطعمة  وبيع  التدوير،  اإعادة  لغايات 
ال�سوارع، و�سيد الأ�سماك، واإيجاد بع�س اخل�سروات من القرى 

املحيطة بهم.

ومع  الريفية،  املناطق  يف  العي�س  يف  امل�ستجيبني  بع�س  ا�ستمر 
ذلك، فقد عملوا بجد من اأجل جناة اأ�سرهم من براثن الفقر. 
ا �سغرية مزروعة اأرز، فهم  بالن�سبة لأولئك الذين ميتلكون اأر�سً
ل يزالون يقومون مبثل هذه الأعمال )اأي تربية احليوانات، اأو 
العمل يف بناء البيوت اأو زراعة الأرز / اخل�سروات وح�سادها( 
ُنهم من  كِّ مقابل مبلغ �سغري من املال )يدفع يومًيا اأو �سهرًيا( مُيَ
�سراء الأرز والطعام ودفع تكاليف درا�سة اأطفالهم. ب�سكل عام، 
املجتمعات  من  وال�سلطعون  الأ�سماك  �سيد  على  يعي�سون  هم 
جوز  اأو  النخيل  مثل  منزلًيا  َعة  نَّ املُ�سَ املنتجات  وبيع  املحيطة، 
الق�س(  مكان�س  اأو  النخيل  �سكر  اأو  النخيل  )ع�سري  الهند 
والبحث عن بع�س اخل�سروات )مثل نبتة جمد ال�سباح اأو زنبق 

املاء الأبي�س اأو نبتة امليموزا املائية اأو براعم اخليزران(.

عدم امل�ساواة والإق�ساء الجتماعي
لحظت الدرا�سة عدم امل�ساواة بني الأغنياء والفقراء يف نواحي 
داخل  والتنمية  والقت�سادية  وال�سيا�سية  الجتماعية  امل�ساركة 
الفقراء  بني  الختالف  ا  اأي�سً الدرا�سة  ولحظت  جمتمعاتهم. 
والفئات الرية فيما يتعلق باملعرفة والعقلية والظروف املعي�سية 
الفقراء  امل�ساواة هذه على  اأ�سباب عدم  تقت�سر  والفر�س. ول 
من  وذلك  احَلوَكَمة  اأو  املجتمع  ُنُظم  من  تنبع  ولكنها  اأنف�سهم 
وال�سحية  التعليمية  اخل��دم��ات  اإل��ى  الو�سول  اإمكانية  حيث 
املال  )راأ���س  املايل  والدعم  الجتماعية  واحلماية  واملعلومات 
اإلى  احَلوَكَمة  �سوء  اأدى  لقد  اإلى ذلك(.  وما  املهارات،  وتنمية 
تق�سيم و�سع الفقراء والأغنياء يف املجتمع. ففي معظم الأوقات، 
بالفقراء،  اإلى اخلدمات مقارنة  الو�سول  للفئات الرية  ميكن 
املعي�سة  وظ��روف  والعقلية  املعرفة  حيث  من  خمتلفون  وه��م 
اجلماعية  املناق�سات  خ��الل  الفقراء  بع�س  َع��ربَّ  والُفَر�س. 
املَُرّكزة واملقابالت الفردية عن ا�ستيائهم ب�سبب جتاهلهم يف 
اأثناء  واحدة  ليلة  ملدة  امل�ست�سفى  خارج  واإبقائهم  امل�ست�سفيات 

تلقيهم العالج.
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اإمكانية الو�سول اإلى خدمات تعلم وتعليم الكبار
على الرغم من اأن برامج تعلم وتعليم الكبار ملنظمات املجتمع 
وتنفيذها  ت�سميمها  مت  ق��د  احلكومية  والقطاعات  امل��دين 
�سيما  ول  ال�سعبية،  القواعد  قبل  من  قليلة  وُملكية  مب�ساركة 
الفقراء وجمال�س البلديات واأ�سحاب امل�سلحة املعنيني، اإل اأن 
الفقراء ل يزالون غري قادرين على امل�ساركة يف اأن�سطة برنامج 
تعلم وتعليم الكبار وذلك ب�سبب التحاقهم بف�سول اإ�سافية مع 
معلميهم من ال�سباح حتى امل�ساء لإمتام معرفتهم يف الف�سول 
واملقابالت  املُ��َرّك��زة  اجلماعية  املناق�سات  وخ��الل  العامة. 
الفردية، اأعرب العديد من ال�سباب الفقراء امللتحقني باملدار�س 
�سبل  لتح�سني  الالزمة  واملهارات  املعرفة  اإل��ى  افتقارهم  عن 
الأ�سول  اأو  للممتلكات  افتقارهم  اإلى  بالإ�سافة  اأ�سرهم  عي�س 
الأ�سا�سية الالزمة لإن�ساء اأو اإيجاد عمل لئق لتاأمني مل�ستقبلهم.

الفقراء  ال�سباب  عليها  يح�سل  التي  املهنية  املهارات  معظم 
املحلي  ال�سوق  لحتياجات  فقط  وت�ستجيب  متنوعة  لي�ست 
على  ال�سيارات  واإ���س��الح  التجميل،  و�سالونات  كاخلياطة، 

�سبيل املثال. فهم لي�س لديهم اخليار حل�سور هذه الأنواع من 
التدريبات، وبع�سهم ل ي�ستطيع الن�سمام اإلى التدريب لزيادة 
مهاراتهم ب�سبب التزامهم بالدرا�سة والتدريب لب�سعة اأ�سهر اأو 
اأكر من دون تقا�سي اأي راتب. بالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن الف�ساد 
يف عملية انتقاء امل�ساركني ي�سكل عائًقا م�ستمًرا اأمام الفقراء 

الذين ل يتم اختيارهم.

املهني  التدريب  برامج  املنظمات غري احلكومية  بع�س  اأوقفت 
تدريجًيا،  املانحون  ان�سحب  اأن  بعد  املحلية  املجتمعات  يف 
بينما تقدم بع�س املنظمات غري احلكومية اجلديدة براجمها 
وخا�سة  املجتمع،  يزال  ل  امل�ستهدفة.  املحلية  املجتمعات  اإلى 
ال�سباب، بحاجة اإلى مثل هذه الربامج الهامة. عدا عن ذلك، 
وال�سلطات  احلكومية  غري  واملنظمات  املجتمع  خم��اوف  ف��اإن 
وكفاءة  بفعالية  تتعلق  املعنيني  امل�سلحة  واأ�سحاب  املحلية 

وا�ستدامة الربامج. 

التو�سيات
متكني الفقراء من خالل منحهم م�ساحة للح�سول على عمل ماهر مع التدريب يف مهنة جديدة )تدريب وممار�سة(   

وتوليد املزيد من الدخل لأ�سرهم من خالل تقدمي منح �سغرية لأفراد الأ�سرة لتنفيذ اأن�سطة حت�سني �سبل العي�س مثل 
حديقة �سغرية لزراعة اخل�سروات، وتربية احليوانات، والأعمال ال�سغرية واحلرف اليدوية وما اإلى ذلك. 

تعزيز الفهم واملمار�سة فيما يتعلق بحدائق اخل�سروات املنزلية، وتربية احليوانات، واإن�ساء الأعمال التجارية الزراعية   
املحلية  احَلوَكَمة  اإلى حت�سني  والدعوة  املناخ،  تغري  بالعتبار  تاأخذ  التي  الزراعة احلديثة  وتقنيات  الأغذية(،  )جتهيز 

اجليدة والتي من �ساأنها اأن حت�سن قدرة اأفراد املجتمع وعمل ال�سلطة املحلية يف نظام الري.
ال��ولدات،    بني  واملباعدة  الإجنابية،  ال�سحة  م�سائل  حول  واملعرفة  الفهم  تعزيز  بهدف  التوعية  برامج  ودمج  تطوير 

والقمار،  الكحول  اإدمان  واآثار  الطفل،  وحماية  الأ�سري،  والعنف  اجلن�سني،  بني  وامل�ساواة  الأولية،  ال�سحية  والرعاية 
والوقاية من املخدرات.

وتنفيذ    املوارد،  وتعبئة  امليزانية،  واإدارة  الت�سغيلية،  الإدارة  املجتمعي )CLC( يف  التعليم  مراكز  قدرة مديري  حت�سني 
الربامج، وذلك من خالل النمذجة وتطوير اآلية تدقيق للتحقق من ر�سد وتقييم مراكز التعلم املجتمعي للمعايري، وتغيري 

الأثر وال�ستدامة. 
ينبغي ملراكز التعلم املجتمعي اأن تعمل على تطوير اآليات واأدوات خا�سة بها لإجراء بحوث منتظمة، كما عليها اأن تعمل على   

حتديث القوائم املختلفة من املهارات املهنية مبا يتما�سى مع الطلب طويل الأمد للوظائف يف �سوق العمل ولالأفراد. ويجب 
ا تداول املعلومات حول التدريبات على نطاق وا�سع يف جميع اأنحاء املجتمعات حتى ت�سل اإلى الفقراء واملهم�سني.  اأي�سً

اإليها وا�ستخدامها لتنفيذ اأن�سطة براجمهم، كما    ينبغي ملراكز التعلم املجتمعي اأن تكون اأماكن ميكن للجميع الو�سول 
امل�سلحة  واأ�سحاب  املحلية،  احلكومية  واملوؤ�س�سات  احلكومية،  غري  املنظمات  جميع  بني  تن�سيقًيا  دوًرا  تلعب  اأن  يجب 
املعنيني من خالل الجتماعات وامل�ساركة والتعاون، وذلك ل�سمان فاعلية وكفاءة وجودة براجمهم وتدخالتهم املجتمعية 

والتعاون يف تعبئة املوارد.
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تعلم  دور  اأهمية  على  والتاأكيد  اإثبات  اإلى  املن�سور  هذا  يهدف 
وتعليم الكبار، لي�س فقط يف م�ساعدة الأفراد واملجتمعات على 
تغيري  يف  ا  اأي�سً واإمن��ا  الفقر،  دائ��رة  من  للخروج  طرق  اإيجاد 
ت�سوراتهم وفهمهم للفقر والروة والقمع والتمكني والتهمي�س 
ال�ستثمار  من  العديدة  ال�سنوات  من  الرغم  على  وال�سلطة. 
اأ�سكال خمتلفة  توفري  الدويل، مبا يف ذلك  الإمنائي  والتعاون 
من تعلم وتعليم الكبار، ل يزال العامل، وبدون �سك املنطقتان 
اللتان تناولهما هذا املن�سور، ي�سهد انتكا�سات كبرية من حيث 
وتقلي�س  املجتمعات  ومتكني  الفقر  من  للحد  املبذولة  اجلهود 
م�ساهمتني  الف�سل  هذا  ُيَقّدم  والفقراء.  الأغنياء  بني  الفجوة 
املثرية  والُنُهج  املعقد  ال�سياق  خماطبة  اإلى  ت�سعيان  تاأمليتني 

للجدل التي تبذل عليها اجلهود.

�سرط  امل�ستدامة...  التنمية  اأج��ل  من  امل�ستدام  »التحرر  يف 
ال�سرق  منطقة  جتربة  ع��ن  ع��ازر  زاه��ي  يتحدث  اأ���س��ا���س��ي«، 
القهر  اإيديولوجية  �سياق  يف  الكبار  وتعليم  تعلم  يف  الأو�سط 
وعالقتها بالقت�ساد. بينما تنجح برامج تعلم وتعليم الكبار يف 
العديد من احلالت يف م�ساعدة الفقراء على اإيجاد طرق بديلة 
للعي�س والتكيف مع اأو�ساعهم، اإل اأنها ل تزال تف�سل يف دعمهم 
يف تغيري حياتهم. فهي تخدعهم وتغريهم يف »اللتفاف« حول 
اأن يقبلوا ويكونوا �سعداء  الأ�سباب الأ�سا�سية لتهمي�سهم، وهي 
باأقل واأب�سط الطرق للبقاء على قيد احلياة، وبالتايل، ُت�سهم يف 

اإطالة اأمد تهمي�سهم وقهرهم. 

يت�ساءل عازر عن هذه ال�سلة املوؤذية بني الق�سايا القت�سادية 
الكبار الذي  والتنمية امل�ستدامة من ناحية، وروح تعلم وتعليم 
يهدف اإلى حترير النا�س واملجتمعات من ناحية اأخرى. ولتحقيق 
التغيري املن�سود، يقرتح عازر وجوب حترير تعلم وتعليم الكبار 
مهاراتهم  لبناء  بحاجة  م��وارد  اأنهم  على  الكبار  اعتبار  من 
اأن  بدًل من ذلك، يجب  اأمورهم القت�سادية.  لتح�سني  الفنية 
ينظروا اإلى اأنف�سهم على اأنهم ب�سر - كيانات كاملة يجب فهم 
وتلبية احتياجاتها وتطلعاتها وتفاعالتها مع واقعها. عالوة على 
ذلك، ينتقد عازر الفرتا�س ال�ساذج - ورمبا املق�سود - باأن 
التنمية  على  املرتكز  الكبار  وتعليم  لتعلم  واح��ًدا  عاملًيا  نهًجا 
امل�ستدامة وعلى احلفاظ على »القت�ساد الرمادي« �سوف يحل 
م�ساألة الفقر. ولهذا ال�سبب، فهو يبني الف�سل الوا�سح ملثل هذا 
النهج يف العامل العربي، لي�س فقط من قبل احلكومات، ولكن 

ا. من قبل املجتمع املدين اأي�سً

يف  دويفيدي  اأر�سانا  تو�سح  الهندية،  التجربة  اإل��ى  ا�ستناًدا 
ا�ستخدام  الكبار« �سرورة  تعليم  النوع الجتماعي -  »الفقر - 
العد�سة الن�سوية لفهم الفقر والتهمي�س وعالقات القوة، نظًرا 
يناق�س  حني  ويف  للب�سرية.  احلالية  والظروف  التنمية  لتاريخ 
الفقراء  اإيقاع  يف  الرمادي«  »القت�ساد  ا�ستخدام  كيفية  عازر 
يتم  كيف  دويفيدي  تناق�س  تهمي�سهم،  مع  التكيف  �سرك  يف 
ا�ستخدام امل�ساحات الرمادية يف كل ناحية من نواحي احلياة، 
مبا يف ذلك القت�ساد، »لإخفاء« وتعزيز تهمي�س اجلن�س الأكر 

�سعًفا بالأ�سا�س.

الجتماعي  وال��ن��وع  للفقر  امل���زدوج  ال��ع��بء  دوي��ف��ي��دي  ت�سف 
الن�ساء  وخا�سة  للغاية،  ال�ساق  الفقراء  واق��ع  يف  املت�سمن 
التي  التقليدية  بالأعراف  تلتزم  جمتمعات  هناك  والفتيات: 
التمييزية  املمار�سات  جانب  اإل��ى   - امل��راأة  قيمة  عن  تتغا�سى 
القرار  �سنع  يف  امل�ساركة  وع��دم  امل��رياث  من  احل��رم��ان  مثل 
القت�سادات  �سياق  هناك  ثم  ذلك.  اإل��ى  وما  الأ���س��رة،  داخ��ل 
اإمكاناتهم  على  �سيطرة  اأي  من  الفئات  لبع�س  حرماًنا  الأكر 
ثالث،  ومبعنى  وامل�ستقبل.  وامل��زاي��ا  وال��ق��رارات  القت�سادية 
هناك عدم قناعة باأن ال�ستثمار يف تعليم جيد النوعية، خا�سة 
للن�ساء، وب�سكل خا�س اأكر يف تعلم وتعليم الكبار غري الر�سمي، 
التي  الطريقة  ا  اأي�سً بل  امل��راأة  واقع  فقط  لي�س  يغري  اأن  ميكن 
تعمل بها املجتمعات وتتطور. وبالتايل، تنتقد دويفيدي التوجه 
مثل  ال�سيقة  النواحي  على  الرتكيز  يف  للحكومات  العاملي 
ّكن  التثقيف ال�سحي للمراأة بدًل من اتباع نهج اأكر �سمولية مُيَ
املراأة من اإثراء حياتها وامل�ساركة يف حتدي الهياكل الجتماعية 

وتغيريها.

يوفر هذان البندان التاأمليان منظورات اجتماعية واقت�سادية 
وجندرية )منظورات مبنية على النوع الجتماعي(: لي�س فقط 
اجتاهات  يف  الكبار  وتعليم  تعلم  يعمل  ومل��اذا  كيف  تف�سري  يف 
للت�سدي  اأف�سل  طرق  تطوير  من  للتمكن  ا  اأي�سً ولكن  معينة، 
تاأثريه  الكبار، والتنوع يف  لعدم امل�ساواة يف توفري تعلم وتعليم 
على مكونات خمتلفة من املجتمعات. ويف �سوء هذه التاأمالت 
املن�سور  هذا  من  التالية  الأق�سام  ت�ستعر�س  لها،  وال�ستجابة 
وت�سلط ال�سوء على اأمثلة حول املمار�سات اجليدة لتعلم وتعليم 
الكبار، ثم تنتقل بنا اإلى التو�سيات للم�سي ُقُدًما يف ُنُهج تعلم 
الأ�سباب  وتعالج  املهم�سني  اإل��ى  �ست�سل  التي  الكبار  وتعليم 

الكامنة وراء عدم امل�ساواة اجل�سيمة.

»إخفاء الفقراء« - عندما تكون مكافحة الفقر حرب خاسرة: تأمل 
نقدي حول التعاون اإلنمائي وتعلم وتعليم الكبار
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اأر�سانا دويفيدي

اإلى املهم�سني - املمار�سات اجليدة يف تعلم  تاأمالت: الو�سول 
وتعليم الكبار

اإجراوؤه لر�سم خريطة لت�سورات  الذي مت  البحث  اأكد جُمدًدا 
اخلرافات  من  العديد  وجود  على  املجتمع  طبقات  عرب  الفقر 
واملعتقدات الرا�سخة التي يعاين منها املجتمع حتى يومنا هذا. 
ا على الدور الذي ميكن اأن يلعبه برنامج  ولكن البحث اأكد اأي�سً
حمو اأمية متني يف معاجلة الأ�سباب اجلذرية للفقر واخلرافات 

والت�سورات املغلوطة عن الفقراء.

غري املرئيني: الف�ساءات والفقر
تعود الت�سورات امل�سو�سة يف املقام الأول اإلى عدم مرئية الفقراء 
يف الف�ساءات العامة، والأماكن الهامة مثل الأنظمة احلكومية. 
ويتم هذا ب�سكل مق�سود من خالل الت�سميم املعماري للمدن 
واأماكن العمل. يعي�س الفقراء يف اأحياء فقرية بعيًدا عن املواقع 
املركزية املت�سلة واملدجمة ب�سكل جيد. وبالتايل، فاإننا نتفاعل 
اخلدمات  م��ن  حم���دودة  م�ساحات  �سمن  فقط  الفقراء  م��ع 
ال�سديد.  ال�سلطة  اخ��ت��الل  �سياقات  �سمن  معهم  ونتعامل 
الفقري  ال�سخ�س  كان  اإذا  والعجز  الهرمي  الت�سل�سل  يت�ساعد 
املرتبطة  اجلندرية  الت�سورات  ب�سبب  وذل��ك  ام���راأة،  املعني 
فلي�س  وبالتايل،  لعملها.  املن�سوبة  والقيمة  وقدراتها  بقيمتها 
من امل�ستغرب األ يكون عمل املراأة غري مرئي فح�سب، بل تعمل 
املراأة يف الغالب يف القوى العاملة غري املرئية يف قطاع العمل 
البيانات،  الن�ساء غري مرئيات يف  اأن  املُنظم. وهذا يعني  غري 
وبالتايل يف ال�سيا�سات. وفًقا لالأمم املتحدة يف عام 2015، تعمل 
الن�ساء ثالث �ساعات من اأ�سل كل اأربع �ساعات من العمل غري 
املاأجور بينما يقوم الرجال بثلثي العمل املاأجور. ب�سكل عام، من 
املُرجح اأن تعمل الن�ساء يف مهن اأكر ه�سا�سة من الرجال، فهن 
يعملن يف وظائف غري ر�سمية قد يتعر�سن خاللها لال�ستغالل 
عندما  وحتى  قانونية.  حماية  اأي  دون  العمل  من  الف�سل  اأو 

حت�سل املراأة على اأجر مقابل عملها، فيكون ذلك اأقل من اأجر 
املتو�سط  الن�ساء يف  اأجور  تقل  العاملي،  ال�سعيد  وعلى  الرجل. 
عن اأجور الرجال بن�سبة %24. وبالتايل، يف طريقة عمل دورة 
الفقر، يلعب النوع الجتماعي )اجلندر( دوًرا حتمًيا يف كل من 
الن�ساء جزًءا  تكون  اأن  احتمالية  تقل  وبينما  والنتيجة.  ال�سبب 
اأجوًرا  يتقا�سني  ا  اأي�سً فهن  والالئق،  املاأجور  العمل  �سوق  من 
اأقل ويتم التمييز �سدهن من حيث اأدائهن لوظائف ذات مرتبة 

واأجور اأعلى يف حال ُكّن قد ح�سلن عليها.

فهم  من  اأِح���دُّ  ل  فاأنا  »اجل��ن��در«،  م�سطلح  اأ�ستخدم  عندما 
امل�سطلح على اأ�سا�س الثنائية البيولوجية للرجل واملراأة، ولكني 
اأ�سمل بذلك كل من يعترب نف�سه امراأة، بغ�س النظر عن هويتهم 
البيولوجية. جميع الن�ساء، �سواء بيولوجًيا اأو من حيث التعريف 
الجتماعية  املعايري  املجتمع  يقبل  حًظا.  اأق��ل  ه��ن  ال��ذات��ي، 
الأجنا�س  وتواجه  الجتماعي،  النوع  على  القائمة  والثقافية 
ال�سحة  ف��ر���س  على  احل�سول  حيث  م��ن  التمييز  املهم�سة 
والتعليم واملوارد و�سبل العي�س. وفًقا لتقرير الأمم املتحدة لعام 
2010، متيل فجوة الدخل بني الن�ساء والرجال لأن تكون اأو�سع 

يف البلدان الآ�سيوية مقارنة باأمريكا الالتينية والدول املتقدمة. 
ويف اأربعة من اأ�سل �ستة بلدان يف اآ�سيا واملحيط الهادي ممن 
تتوفر لديها البيانات، يقل متو�سط اأجر املراأة يف قطاع الت�سنيع 
بن�سبة %70 من اأجر الرجل. ويف حني اأن عدد الن�ساء اللواتي 
الن�ساء  فاإن  الرجال،  لعدد  منه  اأكرب  الفقر  خط  حتت  يقبعن 
ا من الفقر وقلة املوارد ب�سكل خمتلف. على �سبيل  يعانني اأي�سً
املثال، تكون الن�ساء اأكر عر�سة من الرجال يف ما يقارب ثلثي 
ا اأن  جميع البلدان لنعدام الأمن الغذائي. ووجد التقرير اأي�سً

الن�ساء اأكر عر�سة للجوع من الرجال عند حدوث الأزمات.

الإن�سانية يف حياة كرمية  النا�س من حقوقهم  الفقر  ل يحرم 
الأمان  بعدم  عميق  اإح�سا�س  توليد  اإلى  يوؤدي  اإنه  بل  فح�سب، 
ا اإلى جميع القرارات املالية غري العقالنية  والتوتر، ويوؤدي اأي�سً

»الفتيات والن�ساء يف �سن الإجناب اأكر عر�سة من الأولد والرجال للعي�س يف اأ�سر فقرية )حتت خط 
الفقر الدويل( حيث تعي�س 122 امراأة من الفئة العمرية 25-34 عاًما يف اأ�سر فقرية مقابل 100 

رجل من نف�س الفئة العمرية.«
حتويل الوعود اإلى اأفعال: امل�ساواة بني اجلن�سني يف جدول اأعمال التنمية امل�ستدامة لالأعوام 2030-2018

الفقر - النوع االجتماعي - تعليم الكبار
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امل�سائل  ه��ذه  الن�ساء  وتخترب  النف�سية.  ال�سحة  وم�ساكل 
يفتقرن  ممن  اقت�سادًيا  املهم�سات  وخا�سة  حّدة  اأكر  ب�سكل 
اأ�سرهن  داخ��ل  وال��ق��رارات  املالية  امل��وارد  على  ال�سيطرة  اإل��ى 
الن�ساء من عملية �سنع  العديد من  اإق�ساء  يتم  وجمتمعاتهن. 
كل  من  واحدة  اأن  حيث  اأ�سرهن  داخل  القت�سادية  القرارات 
الرئي�سية.  املنزلية  امل�سرتيات  ب�ساأن  راأي  لها  لي�س  ن�ساء  ثالث 
ل ي�سمن القانون يف %28 من دول العامل نف�س حقوق املرياث؛ 
املمار�سات  ولكن  البلدان  من   52% يف  احلقوق  نف�س  وي�سمن 
%20 فقط  التمييزية �سد املراأة ل تزال موجودة؛ وي�سمن يف 
من البلدان نف�س احلقوق للن�ساء والرجال يف مرياث املمتلكات. 
وال�سيطرة على  اإلى  الو�سول  الن�ساء على  قدرة  فاإن  وبالتايل، 
تهمي�س  يتم  حني  ويف  نظرائهن.  من  بكثري  اأق��ل  تكون  امل��وارد 
تهمي�س  يتم  الأو���س��ع،  املجتمعي  ال�سياق  يف  الفقراء  الرجال 
العبء  يواجهن  حيث  الفقرية  املجتمعات  داخل  حتى  الن�ساء 
النظر  ال�سروري  من  ل��ذا،  واجلندر.  الفقر  من  لكل  امل��زدوج 
من خالل عد�سة النوع الجتماعي لفهم الفقر ب�سكل عام ومن 

حيث الفوارق الب�سيطة. 

يف  حا�سًما  دوًرا  النموذج  هذا  �سمن  التعليم  يلعب  اأن  ميكن 
معاجلة مواطن ال�سعف وال�ستغالل املرتبطة بالفقر. وميكننا اأن 
نرى باأن الن�ساء والأ�سخا�س من اجلن�س غري الثنائي قد حرموا 
تاريخًيا من الو�سول اإلى تعليم عايل اجلودة، ول �سيما فر�س 
تعلم الكبار. عندما تكون املراأة فقرية، فعدا عن عدم متكنها من 
ا عدم قبول  الو�سول اإلى فر�س التعليم اجليد، يكون هناك اأي�سً

اجتماعي لحتياجاتها التعليمية. التعليم هو اأول �سحية للفقر 
وخا�سة بالن�سبة للفتيات ولحًقا للن�ساء، فهو ل ُيهدد احلياة على 
عك�س اجلوع واملر�س، وما اإلى ذلك. يف حني قد يكون من املمكن 
ال�ستغناء عن التعليم يف �سياق البقاء الأ�سا�سي، ل يكون الأمر 
اأ�سا�سي  اإذا ما اعتربنا احلق يف حياة كرمية كمعيار  �سحيًحا 
تعليم عايل اجلودة هو �سرط م�سبق  اإن احلق يف  اإن�سان.  لكل 
ن�ستثمر  ل  وعندما  للفقر.  اجلذرية  الأ�سباب  ملعاجلة  اأ�سا�سي 
يف نوعية جيدة من التعليم ويف خلق ظروف مواتية من خالل 
التعليم، وخا�سة تعلم وتعليم الكبار، فاإننا بذلك ن�سمح حللقة 
الفقر املفرغة بال�ستمرار والتو�سع. التعليم هو اأقوى ا�سرتاتيجية 
وطبقاته  وطوائفه  املجتمع،  تغيري  على  القدرة  لديها  منفردة 

الجتماعية، والعالقات بني اجلن�سني.

مع  يعمل  والتعليم،  الجتماعي  للنوع  امل��وارد  مركز  نريانتار، 
الن�ساء من املجتمعات الأكر تهمي�ًسا مثل الداليت والقبائل يف 
املناطق الريفية النائية يف الهند. خالل 25 عاًما من اخلربة، 
من  ط��رق:  بعدة  الأم��ي��ة  حمو  مع  الن�ساء  تعامل  �سهدنا  فقد 
اإلى  احلكومية،  الإع��ان��ات  يف  ال�سرعية  بح�س�سهن  املطالبة 
الحتجاج على رداءة جودة البناء يف موقع املدر�سة. كما اأنهن 
يف  التنقل  حرية  على  للتفاو�س  الأمية  حمو  ا  اأي�سً ي�ستخدمن 
املنزل، والأجور يف مكان العمل، ويجدون ال�سجاعة لتحدي زوج 
ا الحرتام املُكت�سب حديًثا كنتيجة  عنيف، كما ي�ستخدمون اأي�سً

لتعليمهم للمطالبة بامل�ساركة ال�سيا�سية. 

 Office of the Non-Formal and Informal Education (ONIE), 
Ministry of Education, Thailand
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تعليم الكبار والفقر والقت�ساد الليربايل اجلديد
غالًبا ما يتم الإغفال عن ال�سلة ما بني تعليم الكبار والفقر. 
ملعظم  تذكر  اأهمية  ذو  الكبار  وتعليم  تعلم  مر�سوم  يعترب  ول 
احلكومات حول العامل. ومن ناحية اأخرى، ل يوجد طلب على 
برامج تعلم الكبار خا�سة واأن من لديهم �سوت ل يعتربون تعلم 
ا عن ذلك،  ة للتدخل للحد من الفقر. عو�سً الن�ساء ناحية ُمهمَّ
الأمومة  وخا�سة  امل��راأة،  �سحة  على  تركز  قوية  حركة  ن�سهد 
ا  وال�سحة الإجنابية )الأجندة الذكورية لالإجناب(، ونرى اأي�سً
تركيًزا قوًيا على �سبل العي�س، والقرو�س ال�سغرية، وم�ساركة 
القوى العاملة )لتحقيق الأجندة القت�سادية للعوملة(. ولكن ل 
توجد حركة لتعليم الن�ساء، اأو التعليم لإثراء حياة املراأة وقدرتها 
على امل�ساركة يف العمليات الجتماعية وحتدي هياكل ال�سلطة 
والَهَرمّية واجلندر. فاملراأة املَُمّكنة، كما اأظهرت ثالثة عقود من 

عملنا، متكنت من اإيجاد طرق للخروج من دائرة الفقر.

الأكر  املجتمعات  من  الن�ساء  مع  العمل  يف  جتربتنا  اأظهرت 
للتاأكيد على حقوقهن،  الن�ساء  باأنه عندما يتم متكني  تهمي�ًسا 
ل�سالح  وهيئاتها  احلكومة  مع  التفاو�س  على  يعملن  فاإنهن 
ب��اي وم��ام��ت��ا ج���زًءا من  ب��اي وه���اري  ب��ان  جمتمعاتهن. ك��ان 
نريانتار،  الأمية يف  برنامج حمو  �ساركت يف  ن�سائية  جمموعة 
ويف  قريتهم.  يف  الأ�سا�سية  املدار�س  جودة  مراقبة  قررن  وقد 
اإحدى زياراتهم، لحظن بناء ف�سل درا�سي اإ�سايف يف املدر�سة. 
وكونهن عامالت بناء باأجر يومي، فهن يعرفن الن�سب الالزمة 
لقد  جيدة.  نوعية  ذو  ببناء  للخروج  وال��رم��ل  الأ�سمنت  م��ن 
لحظن اأن الف�سل الدرا�سي كان ُيبنى مبواد منخف�سة اجلودة 
عن  ع���رّبَن  فقد  وبالتايل  الأ�سمنت،  م��ن  منخف�سة  وبن�سبة 
اعرتا�سهن بقولهن اإنها م�ساألة تتعلق بحياة اأطفالهن. فماذا لو 
انهار الف�سل الدرا�سي؟ مل يكن مزاج املقاول ي�سمح لال�ستماع 
لهن واأر�سلهن قائاًل »اأننت يا ن�ساء ل تعرفن �سيًئا«. ولكن هوؤلء 
الن�سوة ُكّن على يقني مما يفعلنه. لقد ُعدَن يف اليوم التايل مع 
املزيد من الن�ساء من مركز حمو الأمية لالحتجاج على املقاول، 
ولكنه مل يوقف البناء اأو يح�سن من جودته. وبعد ذلك، ا�ستكت 
الن�ساء لل�سلطات العليا، اإل اأن الرد ا�ستغرق وقًتا طوياًل. وحتى 
بداأ  املوقع.  بالعمل يف  كان  لأٍي  الن�ساء  ت�سمح  ذلك احلني، مل 
املقاول بتهديدهن قائاًل ب�سورة روتينية: »�ستختفني جميعكن 
حتدت  للحرق.«  متاحة  تكون  لن  جثثكن  وحتى  واح��د،  يوم  يف 
التفتت  اأن  اإل��ى  احتجاجهن  ووا�سلن  التهديدات  كل  الن�ساء 

املقاول.  عمل  واإنهاء  املوقع  بزيارة  وقاموا  ملطلبهن  ال�سلطات 
ببناء  قام  ال��ذي  قريتهن  من  مقاوًل  الن�ساء  اختارت  بعدها، 
ف�سول درا�سية عالية اجلودة لأطفالهن. ووقد اكت�سبت الن�ساء 
هذه الثقة من حمو الأمية الذي مكنهن من املطالبة بحقوقهن 

وال�سغط على الأنظمة لال�ستجابة لحتياجاتهن.

اإن حمو الأمية من منظور ن�سوي ل مينح املراأة القدرة على �سق 
ا يف التفاو�س  طريقها يف النظام فح�سب، واإمنا ي�ساعدها اأي�سً
على احلركة داخل املنزل، والتاأكيد على حقها يف العمل خارج 
�سن  يف  منزلها  من  كافيتا  هربت  عاًما،  ع�سرون  قبل  املنزل. 
الرابعة ع�سر لالن�سمام اإلى برنامج حمو الأمية ال�سكني الذي 
وتدربت  تخرجت،  اأن  اإل��ى  درا�ستها  وا�سلت  نريانتار.  تديره 
الوحيدة  الإعالمية  القناة  الآن  تراأ�س  وهي  �سحفية،  لتكون 
تكن  مل  لهريا«.  »خرب  الهند  يف  املهم�سات  الريفيات  للن�ساء 
رحلتها �سهلة، فقد تعر�ست للعنف الأ�سري، ثم انف�سلت عن 
والكتابة  القراءة  على  قدرتها  وب�سبب  حلمها.  لتحقيق  زوجها 
م�سوؤولية  تويل  من  متكنت  ل�ساحلها،  الأم��ر  هذا  وا�ستخدام 
من  التعليم  َنها  َمكَّ املالية.  ال��ق��رارات  ذل��ك  يف  مب��ا  حياتها، 
حتقيق التغيري يف الدور الذي تطمح اأن تلعبه، وك�سر القوالب 
النمطية املتعلقة بالنوع الجتماعي داخل جمتمعها واأ�سرتها. مل 
تخرج جميع الن�ساء الالتي �ساركن يف برنامج حمو الأمية من 
كبرًيا يف حياتهن  فرًقا  اأحدثن  قد  ولكنهن  كلًيا،  الفقر  دائرة 

وجمتمعاتهن من خالل تقدمي اأمثلة حول البدائل. 

اإن حمو الأمية من منظور النوع الجتماعي وبا�ستخدام املبادئ 
الن�سوية للتعلم والتعليم لديه القدرة على تغيري الطريقة التي 
جمرد  اأن  حيث  نيوليربايل،  �سياق  يف  الفقر  معاجلة  بها  يتم 
والإنفاق  الك�سب  على  القدرة  اأو  الأ�سول  اإن�ساء  على  القدرة 
وميكن  الفقر.  من  للحد  رئي�سية  اأ�سكال  اأنها  على  اإليها  ُينظر 
اأن  الجتماعي  النوع  منظور  من  املُنفذة  الكبار  تعليم  لربامج 
والثقافية  وال�سيا�سية  الجتماعية  النواحي  الواقع  يف  تخاطب 
من  للحد  �سمولية  نتيجة  اإل��ى  ي��وؤدي  مما  للفقر  والقت�سادية 

الفقر من خالل متكني املراأة.
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زاهي عازر

الكبار  تعليم   « مثل  البديلة  امل�سطلحات  ا�ستخدام  ��ُل  اأَُف�����سِّ
والو�سول اإلى الفقراء« لتحل حمل تعبريات مثل »تعليم الكبار 
ا التوقف عن ا�ستخدام جميع  ُل اأي�سً والتفاعل مع الفقراء.« واأَُف�سِّ
التعبريات مثل »مكافحة الفقر« و«التنمية امل�ستدامة« حيث اأنها 
تعك�س انت�ساًرا اقت�سادًيا يقودنا بعيًدا عن »الفقر« الذي نرغب 
يف »معاجلته« من خالل تعليم الكبار وال�سغط نحو التغيري، وهو 

نف�س التغيري الذي يحظى اليوم ب�سدى اقت�سادي ومايل.

اأُقّدُم املنطقة العربية و�سعوبها كمثال ن�سعى جاهدين لفح�سه 
ا�ستنتاجات  با�ستخال�س  نبداأ  اأن  نحتاج  ومو�سوعية.  بدقة 
حول »حمدودية« نتائج جميع املبادرات املنفذة عاملًيا واملتعلقة 
»بالتعليم« اأو »التنمية امل�ستدامة« اأو »احلد من الفقر«. وجتدر 
الإ�سارة اإلى اأننا ن�ستخدم كلمة - حمدودية« لتجنب ا�ستخدام 

كلمة »ف�سل«. 

القت�ساد )الرمادي( غري الر�سمي واأيديولوجياته
لقد اأ�سبح من الوا�سح يف الوقت احلا�سر اأن القت�سادات غري 
العربية.  املنطقة  يف  الزدي��اد  يف  اآخ��ذة  الرمادية  اأو  الر�سمية 

وت�سكل هذه القت�سادات الآن ما يقارب %50 اأو اأكر يف عدد 
النواحي  كافة  عن  النظر  وب�سرف  العربية.  املجتمعات  من 
ال�سلبية لهذه الظاهرة، ما يهمنا الآن هو درا�سة مدى ن�ساطها 
يف املجتمعات التي ُنطّبق فيها تعلم وتعليم الكبار. مييل النا�س 
يف مثل هذه املجتمعات اإلى اإيجاد طرق جديدة للعي�س والبحث 
م�ستويات  من  الأدن���ى  احل��د  �سمن  حتى  واملتعة  البهجة  عن 
املعي�سة، الأمر الذي يطيل من اأمد تهمي�سهم وقهرهم. اأكر ما 
يهمنا هو اأن نلتم�س طريقنا يف حتديد الأيديولوجية الجتماعية 
التي تنبثق منها جميع امليول التي متلكها املجموعات املهم�سة 
ي�سمى  م��ا  داخ���ل  تتخفى  عندما  وح��ت��ى  عملها.  يف  الن�سطة 
با�ستمرار  اأنف�سهم  املهم�سون  يبنيه  الذي  الرمادي  بالقت�ساد 
ميتدحون  فاإنهم  م��ن��ه،  عي�سهم  ويك�سبون  معه  ويتفاعلون 
والفقر  والقهر  العزلة  مع  التعامل  من  ليتمكنوا  اأيديولوجياته 
وتعليم  تعلم  ر�سالة  ب�سفتنا حاملي  علينا،  يتوجب  والتهمي�س. 
الذي نختربه من  ال�سغط  ونفكر يف مقدار  نتوقف  اأن  الكبار، 
هذه  يف  ب�سدة  نحتاجها  التي  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  اأج��ل 

املرحلة التاريخية.

املنطقة  يف  الكبار  وتعليم  لتعلم  ج��اد  م�سعى  كل  ويف  ال��ي��وم، 
العربية، علينا اأن نطرح اأ�سئلة اأعمق تركز على ما يلي:

التحرر المستدام من أجل التنمية المستدامة... شرط أساسي

 Family and Childhood Protection Society
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)غري .11 املوازية  القت�سادات  اأيديولوجيات  ظهور  ا�ستمرار 
الر�سمية اأو الرمادية( وتزايد تعقيداتها يف معظم البلدان 
من  خمتلفة  واأ�سكال  الأمية  يف  تزايد  ي�سحبها  العربية 
الفقر والقهر. مل تتمكن معظم الدول من احلد من هذا كله 
على الرغم من كافة النظريات واملحاولت وال�ستثمارات 

- ملاذا؟
كربنامج .21 الكبار،  وتعليم  تعلم  اأن  حقيقة  نتجاوز  كيف 

ونهج، منا�سب جلميع ال�سياقات الجتماعية والقت�سادية 
يف طبيعتها املتنوعة واملحددة والقت�سادية؟ كيف نتجاوز 
حقيقة اأن تعلم وتعليم الكبار، ب�سكل عام، هو بديل اأو يعمل 
ب�سكل مواٍز مع برامج املدار�س احلكومية التي اأثبتت عدم 

جناحها؟
ما هي طرق التعامل الإيجابي مع القت�سادات الرمادية، .31

التي  الرا�سخة  الأي��دي��ول��وج��ي��ات  الع��ت��ب��ار  يف  الأخ���ذ  م��ع 
تدعمها؟

هل ميكن ملمار�سة تعلم وتعليم الكبار وللعاملني فيه جتاوز .41
مفهوم التعلم من خالل الربامج الثابتة وحتقيق املزيد من 
الفئات  مع  التفاعل  ر  ُتَي�سِّ التي  والعملية  الب�سرية  املرونة 
اخلاطئة  املفاهيم  وتعالج  الرمادي  القت�ساد  يف  املهم�سة 

لديهم؟
كيف ميكننا حترير تعلم وتعليم الكبار من عقلية »الربامج .51

الأيديولوجية  مع  التفاعل  من  ليتمكن  البديلة«  املدر�سية 
من  ال��ع��دي��د  ي��وج��د  واملهم�سني؟  ال��ف��ق��راء  ب��ني  ال�����س��ائ��دة 
ممن  حم��ددة  جغرافية  مناطق  يف  العقلية  هذه  اأ�سحاب 
�سبه  هيئات  ي�سكلون  وه��م  تغيري،  دون  معتقداتهم  ظلت 

متكاملة ف�سلت معظم املبادرات يف اخرتاقها.
املداخل .61 اإحدى  القت�سادية  املهارات  ت�سبح  اأن  اأجل  من 

اأن  الرئي�سية لتعلم وتعليم الكبار، كيف نتعامل مع حقيقة 

ل  واملن�سقني  امل�سرفني  معظم 
من  الأدنى  احلد  ميتلكون حتى 

هذه املهارات؟

التحرر... تعلم وتعليم الكبار
اإلى جميع .71 الو�سول  للتمكن من 

لتعلم  مي��ك��ن  ك��ي��ف  املتعلمني، 
عملية  اجتياز  الكبار  وتعليم 
التفكري  ع��وائ��ق  م��ن  ال��ت��ح��رر 
منو  اإل���ى  وال��و���س��ول  التقليدية 
وامل��ن��ه��اج؟  الق��ت�����س��اد  م�ستوى  على  وامل���ب���ادرات  ال��وع��ي 
ق��درات  ببناء  يتعلق  ال��ذي  امل�ستوى  ذل��ك،  اإل��ى  بالإ�سافة 

امل�ساركني يف مثل هذه العملية التعليمية؟ 
الوعي .81 لرفع  الكبار  وتعليم  تعلم  ا�ستخدام  ميكننا  كيف 

حتر�سها  التي  القت�سادية  املعرفة  احتكار  جتاوز  باأهمية 
على  للحفاظ  فقط  ت�سعى  ال��ت��ي  الُنخبة  م��ن  جمموعة 
القت�سادية؟  الأن�سطة  من  امل�ستمدة  الرئي�سية  امل�سالح 
مما ل �سك فيه اأن امتالك النا�س لهذه املعرفة مُيّثل بداية 
الق�ساء على مثل هذه الحتكارات، ويكون كذلك اخلطوة 

الأولى نحو التغيري احلقيقي. 
الكبار .91 وتعليم  تعلم  يقدمه  ال��ذي  املبتكر  النهج  يفرت�س 

اإل��ى  بالإ�سافة  املتعلمني  ب��ني  وحياتية  نظرية  تفاعالت 
على  للتغلب  ال��الزم��ة  القت�سادية  باملهارات  جتهيزهم 
ال�سابقة.  التقليدية  الربامج  قدمتها  التي  الزائفة  املعرفة 
اإن اكت�ساب مثل هذه املعرفة يف القت�ساد لأمٌر �سروري، 
التعلم  عملية  يف  ومنهج  تعليمية  كوحدة  ت�سمينها  ويجب 
باأكملها. ومع ذلك، يتوجب على من ي�سممون مناهج تعلم 
د يف ممار�ساتهم، فالب�سر  وتعليم الكبار اعتماد نظام ُمَوحَّ
عبارة عن كيانات كاملة لها احتياجات مماثلة. كيف ميكن 
اإميان  يكن هناك  اإذا مل  الكبار  وتعليم  تعلم  مناهج  طرح 
د، ول توجد هناك حماولة لتطبيق  باأهمية وجود نظام ُمَوحَّ

مكوناته وفًقا لحتياجات املتعلمني؟
هناك جانب واحد من اأيديولوجية القت�سادات الرمادية .101

للغاية،  عمليني  اأ�سخا�س  املهم�سني  من  جعل  وعواقبها 
وبالتايل م�ستدامني. يعتمد تعلم وتعليم الكبار على اخلربة 
املهارات  اكت�ساب  م�ستوى  على  وخا�سة  التعلم،  عملية  يف 
باأي  وبالتايل،  احلوار.  جمموعات  خالل  من  القت�سادية 
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التاأكيد  التعليمية مع  العملية  طريقة ميكن تقدمي مكونات 
على فكرة اأن »التعليم يزداد من خالل التجربة«؟

الكفاءة يف القت�ساد
بثلثني هي .111 التعلم  امل��راأة يف  اأن زيادة م�ساركة  ل �سك يف 

ظاهرة �سببها القت�سادات الرمادية. هناك حتًما اأ�سباب 
تنفيذ  ميكننا  كيف  بالتايل،  الزيادة.  ه��ذه  وراء  عديدة 
جتارب التنمية املثمرة ا�ستجابة لحتياجات املتعلمات من 
اأجل البدء يف خربات تعلم مبتكرة حُتدث تغيريات جذرية 

يف الفكر ال�سائد وُتلفت انتباه الرجال املعار�سني؟
ال�سعب .121 من  الرمادية  القت�سادات  اأيديولوجية  جتعل 

اأن  املهم�سة. يجب  املجتمعات  للغاية عقلًيا وج�سدًيا دخول 
ُندرك اأن ال�ُسّكان، من اأجل حماية اأنف�سهم يف جمتمعاتهم 
القا�سية، يعرفون غريزًيا كيف يتجاهلون ما يرونه دخياًل 
حتديات  الكبار  وتعليم  تعلم  يواجه  وهكذا،  بيئتهم.  على 
املحلية  امل���ب���ادرات  وت��ط��وي��ر  امل��ن��اه��ج  ت�سميم  يف  ك��ب��رية 
التعلم  عملية  فيه  ت��دور  حم��وًرا  ي�سبح  بحيث  ومواكبتها 
برمتها. وهذا يثري الت�ساوؤل التايل الذي نحتاج اإلى اإجابة 
يف  الن�سطة  املحلية  القيادات  ودعم  بناء  ميكننا  كيف  له: 
عملية  اأبعاد  كافة  تدعم  ركائز  مبثابة  لتكون  جمتمعاتنا 

التعلم، و�سوًل اإلى مبادرة التنمية نف�سها؟

من خالل جميع الأ�سئلة التي مت طرحها اأعاله، يبدو اأن مفاهيم 
وعواقبها  التقليدية  العقليات  من  الكبار  وتعليم  تعلم  حترير 
ومواكبة  الربامج  يف  القت�سادية  التنمية  دمج  اإلى  واأبعادها، 
اأ�سا�سية  �سروط  كلها  مبادراتهم،  مراحل  جميع  يف  املتعلمني 
�َسة يف الدول العربية  لتحقيق تفاعل حقيقي مع املجتمعات املَُهمَّ

وحول العامل.

بوجود فكرة اإمكانية اإيجاد احلل، ت�سعى العديد من املنظمات 
الدولية جاهدة لتب�سيط غري مقبول لالأمر وتعزيزه، وهذا من 
�ساأنه اأن ينقل جمتمعاتنا من ف�سل اإلى اآخر وباأ�سكال خمتلفة. 
تواجه املبادرات التي تهدف اإلى الو�سول اإلى »النمو التدريجي 
مبعناها  التنمية  م�سطلح  ا�ستخدام  )لتجنب  وال��رتاك��م��ي« 
القت�سادات  عبء  حتت  تعي�س  التي  املجتمعات  يف  ال�سائع( 
وتبداأ  امل�ستويات.  جميع  على  العقبات  من  العديد  الرمادية 
للحقائق  دقيق  فهم  تكوين  يف  املتمثل  بالتحدي  العقبات  تلك 

و�سوًل  والأيديولوجية،  وال�سيا�سية  والقت�سادية  الجتماعية 
وتعليم  تعلم  ف�سل  وراء  الكامنة  الأ�سباب  حتليل  �سعوبة  اإل��ى 
م على اأنه برنامج ملحو الأمية، بعيًدا  الكبار، والذي ل يزال ُيَقَدّ

عن الأ�سكال احلقيقية للتعليم واملهم�سني.

ل �سك اأنه يف هذا الوقت الذي اأدى فيه وجود احلروب والعنف 
ظل  ويف  �سعوبة،  ي��زداد  واقع  خلق  اإلى  املبا�سر  وغري  املبا�سر 
الدولة  اأجهزة  معظم  يف  الذاتي  والنقد  النقد  مفاهيم  غياب 
وبني اأفراد املجتمع املدين ل�سوء احلظ، بالكاد حتقق املجتمعات 
يف معظم الدول العربية اأي تنمية. ومع ذلك، فمن خالل التاأمل 
�سعبية،  احتجاجات  وتلتها  �سبقتها  التي  العربية  الثورات  يف 
اإمياننا  زاد  فقد  وه��ن��اك،  هنا  النتائج  عن  النظر  وب�سرف 
بالإمكانات املتوا�سعة للفئات املهم�سة يف معظم املجتمعات. اإن 
وما  ال�ستثمار  اأن  يعتقدون  ملن  خا�سرة  معركة  الفقر  حماربة 
ال�سعارات  احت�ساب  دون  احلل؛  هو  امل�ستدامة  بالتنمية  ي�سمى 
الرنانة بل الفارغة التي تنهار اأمام التح�سينات الأيديولوجية 

القوية التي يحتمي بها الفقراء واملهم�سني.

بدون اأدنى �سك، يتوجب على الن�سطاء الأمناء يف ممار�سة تعلم 
وتعليم الكبار اأن يعملوا بجد لتحقيق فهم �سامل للواقع، و�سياغة 
روؤية جديدة لُنُهجهم. �سوف يدركون من خالل ذلك اأن احلل 
يبداأ بهم ليكونوا قادرين على مواكبة املهم�سني، والعمل معهم 
وميكنهم  القت�سادية.  وغري  القت�سادية  املبادرات  دعم  على 
ا تزويد املهم�سني ب�سكل متوا�سع باملعرفة التي يحتاجونها  اأي�سً
بحيث  الكاملة،  اإمكاناتهم  حتقيق  على  م�ساعدتهم  اأجل  من 
يحدث تغيري �سامل فعلي يف حياتهم وحياة املقربني اإليهم. وبعد 
ال�سم  مل�ستوى  يرتقي  اأن  الكبار  وتعليم  لتعلم  ميكن  هذا،  كل 
الذي يحمله، ونحن بدورنا ن�سبح تدريجًيا اأكر وعًيا بحقيقة 

اأن التحرير امل�ستدام هو �سرط اأ�سا�سي للتنمية امل�ستدامة.
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اإن امل�ساهمني يف هذا املن�سور - وهم معلمو كبار �ساركوا ل�سنوات عديدة بن�ساط يف جهود تطوير تعلم وتعليم الكبار يف ال�سرق 
الأو�سط وجنوب اآ�سيا وجنوب �سرق اآ�سيا واأملانيا - على قناعة قوية بالفائدة والحتياج الكبريين ل�ستمرار تعلم وتعليم الكبار. هذه 
القناعة القوية ُمتجّذرة 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 �َسَلَّط الف�سل ال�سابق ال�سوء على بع�س 
التحديات الأ�سا�سية التي يواجهها تعلم وتعليم الكبار يف معاجلة الفقر والتهمي�س، ُتعترب الأمثلة التالية مبثابة دليل على عنا�سر 

النجاح املختلفة والُنُهج املُبتكرة للت�سدي لتلك التحديات. 

ح يف مقدمة هذا املن�سور، فقد مت تنظيم ور�ستي عمل مب�ساركة ممثلني عن مكاتب اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار  كما هو ُمو�سّ
اإليها  تو�سلت  التي  والنتائج  النقدية  التاأمالت  �سوء  ويف  الكبار.  وتعليم  تعلم  جمال  يف  الوطنية  ودوائرها  و�سبكاتها  و�سركائها 
احلالتني الدرا�سيتني يف الأردن وكمبوديا، قدمت وناق�ست جمموعة ور�سة العمل بدقة وب�سكل نقدي العديد من ممار�سات تعلم 
وتعليم الكبار وفق جمالت تخ�س�سها. مت توثيق هذه الأمثلة يف الأ�سهر التالية كما متت مناق�ستها با�ستفا�سة وب�سكل نقدي مرة 
اأخرى يف ور�سة عمل ثانية. وقد مت تقدمي ثالثة ع�سر مثاًل حول املمار�سات اجليدة من املناطق املذكورة اأعاله مبا يتما�سى مع 
ح الأمثلة التالية الدور املهم الذي يلعبه تعلم وتعليم الكبار، لي�س فقط يف  الطبيعة املتنوعة والوا�سعة لتعلم وتعليم الكبار. ُتو�سّ
ا يف تعزيز احلوار والتكافل الجتماعي، ومتكني  املجالت التقليدية مثل تعزيز املهارات التقنية والتوظيف وحمو الأمية، واإمنا اأي�سً
التي  الهياكل الجتماعية  وتعزيز  النظامي  الكبار غري  وتعليم  تعلم  الإن�ساين على  الطابع  واإ�سفاء  واملجتمعات، وحتويل  الأفراد 

تدعم مثل هذا الَتَحوُّل. 

بينما ت�سرتك الأمثلة التالية حول املمار�سات اجليدة يف العنا�سر الرئي�سية للنجاح والفعالية وال�ستجابة و / اأو البتكار يف امل�ساريع 
والربامج املنتقاة، ل تزال هناك بع�س الق�سايا الهامة والأ�ساليب والواقع ال�سعب الواجب مراعاتها يف املمار�سات اجليدة لتعلم 

وتعليم الكبار، وهذه قد مت تناولها يف املالحظات اخلتامية لهذا املن�سور.

أنسنة تعلم وتعليم الكبار - عندما تكون مكافحة الفقر قضية 
رابحة: التمكين والتكافل االجتماعي جنًبا إلى جنب مع محو األمية 

والمهارات الفنية

 DVV International
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نقل  مبداأ  على  الهندية  اآزاد  ملوؤ�س�سة  الرتبوي  النموذج  يعتمد 
املهارات التحويلية. ي�ستخدم النموذج َنهًجا قائًما على احلقوق 
كز على التعلم الذاتي والتفكري النقدي اإلى جانب املهارات  وُيَرّ
ا النموذج الرتبوي على املتعلم وعلى امل�ساركة  الَفّنية. وُيَرّكز اأي�سً
وي�ستند اإلى مبادئ تعلم الكبار. نحن ندرك اأن الن�ساء غالًبا ما 
يكون لديهن م�ساحات قليلة للم�ساركة يف منازلهن، فقد تلقى 
مت  لذلك،  املدر�سة.  يف  حم��دوًدا  ر�سمًيا  تعليًما  منهن  العديد 
ت�سميم وحداتنا بطريقة تفاعلية، تاأخذ يف العتبار اأن الن�ساء 
قد تلقني تعليًما ر�سمًيا حمدوًدا، اإل اأنها تعترب جتارب حياتهن 
باأنه يتعني على املراأة  ا  اأي�سً للتعلم. وتدرك  هي م�سادر مهمة 
املنزيل  والعمل  الرعاية  اأعمال  وتدبري  الأ�سرة،  مع  التفاو�س 
لتتمكن من امل�ساركة يف التدريب. ويف بع�س الأحيان، قد ت�سطر 
الن�ساء اإلى اأخذ فرتات راحة من عملية التعلم ومتابعتها لحًقا. 
ومن هنا، فاإن الوحدات التدريبية مرنة، بحيث ميكن للمتعلمني 

التنقل بني الوحدات وتناولها وفًقا لقدرتهم على امل�ساركة.

م�ساحات  التعلم،  ا، كجزء من عملية  اأي�سً اآزاد  موؤ�س�سة  تخلق 
وحداتها  خ��الل  من  وامل�ساركة  وال�سداقة  للت�سامن  للن�ساء 
 Badlav Ka« التفاعلية وم�ساحات التبادل، مثل اجلل�سات حول
Safarnama«، اأو »م�ساركة ق�س�س التغيري«. وُت�سارك املتعلمات 

يف هذه اجلل�سات كيف ا�ستطعن دمج املعلومات حول احلقوق 
وبالتايل  اخلا�سة،  حياتهن  يف  والتمكني  الجتماعي  والنوع 
تبني مثل هذه  اليومية.  تغيريات يف حياتهن  اإحداث  ا�ستطعن 
اأنهن  الن�ساء  تدرك  حيث  الت�سامن،  من  �سبكات  امل�ساركات 
واأنه  اأماكنهن  يف  والظلم  امل�ساواة  عدم  �سد  جميًعا  يكافحن 

ميكنهن التعلم من جتارب بع�سهن البع�س. 

يت�سمن حمتوى التدريب املهارات الالزمة ملنح املراأة ال�سوت 
التدريب  وي�سمل  متمكنة.  حمرتفة  لت�سبح  والأدوات  والثقة 
املرور، و�سبكات  واإ�سارات  النظرية حول قواعد  املعرفة  الفني 
خرائط  مثل  التفاعلية  الأدوات  ا�ستخدام  وكيفية  ال��ط��رق، 
اإلى  ال�سيارات،  غيار  بقطع  الفنية  واملعرفة  ملدنهن،  غوغل 
جانب جل�سات القيادة على الطرق لتمكينهن من اأن ي�سبحن 
الفني  التدريب  جانب  اإلى  ويوجد  ومتمكنات.  اآمنات  �سائقات 
منهاج م�ستمر حول الوعي باحلقوق وتطوير الذات، يتم تقدميه 
من خالل وحدات خمتلفة. وهذا ي�سمل التدريب على احلقوق 
واجلن�س  القانونية،  واحلقوق  الجتماعي،  النوع  على  املبنية 
جمال  يف  الذاتية  التنمية  على  والتدريب  الإجنابية،  وال�سحة 
التوا�سل والت�سال، والدفاع عن النف�س، والإ�سعافات الأولية، 
متكن  خمتلفة  مبكونات  الوحدات  هذه  وتقدم  ذلك.  اإلى  وما 
واإمنا يف  املنزل،  لي�س فقط يف  �سلطتهن  الن�ساء من ممار�سة 
اأماكن العمل والأماكن العامة من خالل زيادة ثقتهن باأنف�سهن. 

تعليم مهارات  »اإطار  للتدريب  النهج  اآزاد هذا  ت�سمي موؤ�س�سة 
اإطار  بالعتبار  وياأخذ   .)GJSE( العادلة«  الجتماعي  النوع 
املبني على  التحويل  والتعليم  التدريب  املراأة يف  GJSE حقوق 

النوع الجتماعي، والذي يرتكز على احلقوق ومينحهن ال�سلطة 
وجود  ل�سمان  املنا�سرة  على  ُيرّكز  كما  كمتعلمات،  للم�ساركة 
اأنظمة دعم م�ستدامة لت�سهيل م�ساركة املراأة يف الأ�سواق. تدافع 
موؤ�س�سة اآزاد عن اإطار تعليم مهارات النوع الجتماعي العادلة 
الزمان،  التي امتدت لعقد من  انطالًقا من خرباتها اخلا�سة 
جمزية  عي�س  �سبل  يف  الن�ساء  ودع��م  لبدء  اأ�سا�سية  وك���اأداة 

وبكرامة.

نساء على عجالت - الهند

 Meena Vadera

1
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العي�س  ك�سب  �سبل  اإحالة  م�سارات  تفعيل  م�سروع  متويل  مت 
املفو�سية  قبل  م��ن  امَل���ِرن  التدريب  خ��الل  م��ن  للنقد  كبديل 
اإلى  امل�سروع  الالجئني. يهدف  ل�سوؤون  املتحدة  ال�سامية لالأمم 
حت�سني �سبل عي�س الالجئني يف املناطق احل�سرية والأردنيني 
الأقل حًظا من خالل التدريب والتوجيه والإحالة اإلى اخلدمات 
يف  النق�س  تعالج  التي  الأن�سطة  تنفيذ  خالل  ومن  امل�ستمرة، 
املهارات وتعزز التوظيف والعمل احلر يف عّمان والعقبة واإربد 
والكرك والزرقاء. عالوة على ذلك، يهدف امل�سروع اإلى حت�سني 
الأقل حًظا  اعتماد الالجئني يف املناطق احل�سرية والأردنيني 
على الذات من خالل تقوية مهاراتهم وقدراتهم على العمل يف 
�سبل  حت�سني  خالل  ومن  اخلا�س.  حل�سابهم  العمل  اأو  وظيفة 
العي�س، �سي�سبح امل�ساركون واأ�سرهم تدريجًيا يف هذا امل�سروع 

اأقل اعتماًدا على النقد واأ�سكال امل�ساعدات الأخرى.

خم�س  يف  املحلي  املجتمع  اأف��راد  قبل  من  امل�سروع  هذا  مم  �سُ
حمافظات يف الأردن بهدف حت�سني اأو�ساعهم املالية، اإما من 
خالل اإتاحة الفر�سة اأمامهم لبدء اأعمالهم التجارية اخلا�سة 

اأو من خالل اإحلاق الأفراد املوؤهلني يف �سوق العمل. 

حول  بجل�سات  ت��ب��داأ  م��ت��ع��ددة  اأن�سطة  م��ن  امل�����س��روع  يتكون 
وتتمثل  املحلي.  املجتمع  اأفراد  تخاطب  التي  امل�سروع  توجهات 
اخلطوة الثانية يف ت�سجيل اأفراد املجتمع املهتمني يف امل�ساركة 
بربنامج بناء القدرات. وللتاأكد من مالئمة الربنامج التدريبي 
يف  ال�سغري  الأع��م��ال  وتنمية  املحلية  العمالة  لح��ت��ي��اج��ات 
ق�سم  وكان  ال�سوق.  لتقييم  درا�سة  تنفيذ  مت  فقد  املحافظات، 
التدريب وال�ست�سارات يف موؤ�س�سة نهر الأردن، وهو عبارة عن 
جمموعة من املدربني اخلرباء يف املجالت املتعلقة مبحو الأمية 
واإدارة الأعمال ال�سغرية والتوجيه والإر�ساد، م�سوؤوًل عن تنفيذ 
برنامج بناء القدرات. وقد غطى التدريب مو�سوعات متعمقة 
 ،)SME( ال�سغر  ومتناهية  ال�سغرية  امل�ساريع  ب��اإدارة  تتعلق 
واإثراء معرفة امل�ساركني باملفاهيم والآليات والأدوات الالزمة 
امل�سروع،  حياة  دورة  يف  املعرفة  واإك�سابهم  اأعمالهم،  لإدارة 
با�ستخدام  وذل��ك  املجتمع،  احتياجات  حتليل  على  وال��ق��درة 

ا لذلك.  قوالب م�سممة خ�سي�سً

اإ�سافة اإلى برنامج بناء القدرات، فقد مت تنفيذ تدريب توجيهي 
يهدف اإلى اإعداد ُموّجهني خمت�سني ورفع كفاءاتهم ومهاراتهم 

يف تقدمي التوجيه والدعم واملتابعة لأ�سحاب الأعمال ال�سغرية 
م�ساريعهم.  وا�ستدامة  جناح  فر�س  لتعزيز  ال�سغر  ومتناهية 
ا�ستند برنامج تقييم القدرات على تقييم الحتياجات التدريبة، 
مت  وقد  حمرتفون،  تعليم  م�سممو  طورها  تدريبية  مادة  وهي 
التحليل والت�سميم والتطوير والتنفيذ والتقييم  اتباع منهجية 
)ADDIE( يف ت�سميم وتكييف برامج بناء القدرات التفاعلية 
على  بناًء  امل�ستهدفة  الفئات  احتياجات  وتخاطب  تعك�س  التي 
تقييم الحتياجات التدريبية. بالإ�سافة اإلى ذلك، مت ا�ستخدام 
اأدوات تقييم حمددة )قبل وبعد( وا�ستطالعات الر�سا ل�سمان 

كفاءات ومالءمة املدرب واملحتوى التدريبي وبيئة التدريب. 

عمل امل�سروع على دعم ما يلي:
49 م�ستفيًدا لبدء اأو لتو�سيع م�ساريعهم ال�سغرية ومتناهية   

ال�سغر )SME(. »تدريب رائع اأ�سار اإلى كافة احتياجاتنا 
بتناغم تام واأثر يف معرفتنا باملهارات احلياتية واملوا�سيع 

املتعلقة بالعمل« - مرمي.
مقابالت    ره��اب  من  اأع��اين  »كنت  م�ستفيد.   50 توظيف 

مهارة  ومار�ست  اأك��ر  اأفهم  �سرت  اأين  مبا  الآن،  العمل. 
املقابالت �سمن اأجواء ُوّدية، بداأ خويف يتال�سى« - ازدهار.

52 م�ستفيد للعمل حل�سابهم اخلا�س يف جمالت الزراعة   

والبناء.
اخلياطة    جمال  يف  اخلا�س  حل�سابها  تعمل  م�ستفيدة   91

والتطريز واحلرف اليدوية.

تفعيل مسارات إحالة سبل كسب العيش كبديل للنقد 
من خالل التدريب الَمِرن - األردن 2

 Jordan River Foundation 
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مثل م�سروع »تعزيز التكامل الجتماعي والقت�سادي من خالل 
ا الالجئني ال�سوريني والأردنيني  التعلم،« تناول هذا امل�سروع اأي�سً
برنامج  فقد مت متويله �سمن  وكم�سروع جتريبي،  الأقل حًظا. 
والنازحني  ال�سوريني  لالجئني  ال�سمود   -  )QUDRA( »ُقدَرة 
والعراقية.«  ال�سورية  لالأزمتني  ا�ستجابة  امل�سيفة  واملجتمعات 
ا�ستهدف امل�سروع 45 من ال�سباب والالجئني ال�سوريني والأردنيني 
الأقل حًظا. وقد عمل هذا امل�سروع على جتربة التعاون ما بني 
املهني  التدريب  وموؤ�س�سة  املحلية  احلكومية  غري  املنظمات 
)VTI(، وهي موؤ�س�سة متخ�س�سة يف التعليم والتدريب املهني، 
مت  الذي  العملي  التدريب  مكّون  جتريب  على  ا  اأي�سً عمل  كما 
تنفيذه يف ال�سركات ال�سغرية ومتناهية ال�سغر )SME( املحلية.

فريري  اأمية  َنهج حمو  اإلى  امل�سروع  ا�ستند  التوجيه:  جل�سات 
املتجدد من خالل تقنيات متكني املجتمع )REFLECT(. يف�سح 
ال�سابقة  خرباتهم  مل�ساركة  امل�ساركني  اأمام  املجال  الَنهج  هذا 
وحتليل و�سعهم احلايل والتعلم منه. وقد متكن امل�ستفيدون من 
امل�سروع خالل اجلل�سة التعريفية من حتديد حتدياتهم ال�سخ�سية 
متكن  اجلل�سة،  هذه  خالل  ومن  الفر�س.  حتديد  اإلى  اإ�سافة 
امل�ستفيدون من تطوير مهارات التفكري النقدي، وتعلموا كيفية 
تلبية احتياجاتهم للمعرفة واملهارات املتطلبة يف �سوق العمل. وقد 
مت اإحلاق امل�ساركني مبا�سرة بعد ت�سجيلهم يف جل�سات حوارية 
حتليل  احل��وارات  من  الهدف  وكان  موؤهلون.  رون  ُمَي�سِّ ي�ّسرها 
الو�سع املعي�سي با�ستخدام اأدوات جتمع بني فل�سفة باولو فريري 
التعليمية واأدوات التقييم ال�سريع بامل�ساركة للتعلم الجتماعي. 
التوجيهية مناق�سة بع�س املو�سوعات  مت خالل هذه اجلل�سات 
ب�سكل جماعي، مثل امل�ساكل والعقبات يف الو�سول اإلى �سوق العمل 
والنخراط فيه. اأّدت عملية حتليل وت�سخي�س الأو�ساع اإلى تو�سيع 
فهم امل�ساركني مل�سائل التهمي�س، والتي تعود جزئًيا اإلى نق�س 
املعرفة واملهارات الالزمة للمناف�سة. لذلك، طّور امل�ساركون من 
خالل اجلل�سات التوجيهية م�ساراتهم التدريبية اخلا�سة التي 

ُت�سهم يف زيادة قدراتهم التناف�سية يف �سوق العمل.

اجلل�سات  نتائج  على  بناًء  املهارات:  على  التدريب   - التعليم 
التوجيهية، مت حتديد م�سارات ودورات املعرفة للم�ساركني من 
خالل جمموعات منا�سبة وم�سممة لهذا الغر�س �سمن برامج 
تنفيذ  عن  امل�سوؤولة  املهني  التدريب  موؤ�س�سة  قامت  التدريب. 
بناًء  القائمة  الدورات  وتكييف  بتعديل  املهني،  التدريب  حمور 
لتطوير  كافة اجلل�سات  ت�سميم  املجموعة. مت  احتياجات  على 
هذه  خالل  متت  للعمل.  اجلاهزية  وزي��ادة  التوظيف  مهارات 
التدريب املهني  للت�سجيل يف موؤ�س�سة  اإحالة امل�ساركني  املرحلة 

يف ثالث تخ�س�سات: عمل املعجنات واحللوى، �سيانة الأجهزة 
يوًما،   36 التدريب  ا�ستغرق  والت�سويق. وقد  اخللوية، واملبيعات 
للمناهج  وفًقا  احرتافًيا  تقنًيا  تدريًبا  امل�ساركون  خالله  تلقى 
وبعدها،  لة.  املَُعدَّ املهني  التدريب  موؤ�س�سة  ودورات  الدرا�سية 
العمل  على  مرتكز  عملي  تدريبي  برنامج  يف  املتدربون  �سارك 

بالتعاون مع اأ�سحاب العمل وملدة �سبعة اأيام.

التوجيه الالحق - ال�ست�سارات والإح��الت املهنية الفردية: 
على  وال��ت��دري��ب  التوجيه  جل�سات  امل�ساركون  اأك��م��ل  اأن  بعد 
َزة لفر�س العمل، ح�سلوا على التوجيه املهني من  املهارات املَُعزِّ
َمت لهم هذه اجلل�سات  خالل جل�سات التوجيه الفردية. وقد َقدَّ
الإر�سادية نظرة ثاقبة حول الفر�س املتاحة، ومقدمي خدمات 
التوظيف،  ومكاتب  ال�سغرية،  القرو�س  وخدمات  التوظيف، 
وما اإلى ذلك. كما �ساعدتهم هذه اجلل�سات على تطوير خطط 
اإلى  الإح��الت  تنظيم  الوقت،  نف�س  ويف  اخلا�سة،  لأعمالهم 
حول  تدريٍب  يف  امل�ساركون  انخرط  ال�سلة.  ذات  املوؤ�س�سات 
مهارات ريادة الأعمال ملدة ع�سرة اأيام، كما خ�سعوا لختبارات 

التقييم، والت�سبيك، وممار�سة املهنة.

على  وح�سلوا  م�سارًكا   45 اأ�سل  من   44 الخ��ت��ب��ارات  اجتاز 
�سهادات معرتف بها؛ واجتاز 26 م�سارًكا امتحان ممار�سة املهنة 
ومت  املهارة؛  من  معني  م�ستوى  ممار�سة  �سهادة  على  وح�سلوا 
خالل اأ�سهر من انتهاء الدورة توظيف 23 م�سارًكا، وابتداأ ثالثة 
بالتايل، فقد متت جتربة  العمل حل�سابهم اخلا�س.  م�ساركني 
ال بني املنظمات غري احلكومية املحلية وموؤ�س�سة  الَفعَّ التعاون 

التدريب املهني يف توفري خدمات تعليم الكبار بجودة عالية. 

مشروع ُقدَرة »تنمية المهارات الشاملة )اإلرشاد 
َية، االنتقال إلى سوق العمل  المهني، المهارات الَفنِّ

وتوليد الدخل( في سياق أزمة الالجئين السوريين«
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يف �سياق عامل العمل الذي يت�سم ب�سرعة التغيري، مُتثل اأنظمة 
عنا�سر  املنا�سبة   )TVET( واملهني  التقني  والتدريب  التعليم 
لي�ست  لو���س  ال�سدد،  ه��ذا  ويف  التعليم،  قطاع  يف  اأ�سا�سية 
قبل  م��ن  املهني  للتدريب  عالية  اأول��وي��ة  اإي���الء  يتم  ا�ستثناء. 
اإعداد  جانب  اإلى  ذلك،  ومع  التنمية.  يف  وال�سركاء  احلكومة 
املتخ�س�سني ل�سوق العمل الر�سمي، ل يزال من ال�سعب توفري 
يف  يعملون  الذين  الأ�سخا�س  لغالبية  املهارات  على  التدريب 
القت�ساد غري الر�سمي، والذين عادة ما يتواجدون يف املناطق 

الريفية النائية.

يهدف هذا امل�سروع اإلى ك�سر حواجز التعليم والتدريب التقني 
والفني التقليدي من خالل تقدمي دورات تدريبية للقرويني على 
املهارات املتطلبة، با�ستخدام اأع�ساء هيئة التدري�س واخلربات 
واملواد من املدار�س الر�سمية. مت تنفيذ امل�سروع بالتعاون الوثيق 
والريا�سة،  التعليم  وزارة  واملهني يف  التقني  التعليم  اإدارة  مع 
الأملانية  واجلمعية   ،)GIZ( الدويل  للتعاون  الأملانية  واملوؤ�س�سة 

لتعليم الكبار )DVVI( يف الأعوام من 2010 اإلى 2018.

من  الفقرية  املناطق  يف  القرويني  احتياجات  امل�سروع  ُيَلبي 
ثلثي  يزال  ل  املهنية.  املهارات  حيث  من  لو�س 
ال�سكان يعي�سون يف املناطق الريفية؛ ما يقارب 
ترتفع  عرقية  اأقليات  اإل��ى  ينتمون  منهم   40%

مرحلة  بعد  املدر�سي  الت�سرب  معدلت  بينها 
التعليم الأ�سا�سي، وتفتقر اإلى اإمكانية اللتحاق 
منهم  العظمى  الغالبية  تعمل  املهني.  بالتدريب 
اإ�سافة  الر�سمي،  غري  والقت�ساد  الزراعة  يف 
اإلى اأنهم يعانون من ندرة فر�س العمل املاأجورة. 

التالية:  اخلطوات  من  امل�سروع  ت�سميم  يتكون 
التقني  والتدريب  التعليم  مدر�سة  طلبت  اأوًل، 
قائمة  الإق��ل��ي��م  اإدارة  م��ن   )TVET( واملهني 
ب��ال��ق��رى ال��ف��ق��رية ال��واق��ع��ة ع��ل��ى م��ق��رب��ة من 
املدر�سة، والقرى امل�ستهدفة املُختارة. بعد ذلك، 
وناق�سوا  ال��ق��رى  ب��زي��ارة  امل��در���س��ة  ممثلو  ق��ام 
م��ع ���س��ل��ط��ات ال��ق��رى احل��اج��ة ل��ل��ت��دري��ب على 
ثم،  وم��ن  املدر�سي،  امللف  على  بناًء  امل��ه��ارات 
عالوة  التدريب.  مو�سوع  على  الطرفان  اتفق 

ووف��رت  امل�ساركني  القرية  �سلطات  اختارت  فقد  ذل��ك،  على 
التعليم  اثنان من مدر�سي  قام  اأخرًيا،  للتدريب.  امل�ساحة  لهم 
وا�سرتيا  الدرا�سية،  املناهج  بتطوير  والفني  التقني  والتدريب 
بع�س املواد التدريبية، ونفذا تدريًبا ملدة اأ�سبوع اأو اأ�سبوعني يف 

القرية. 

على  دلياًل   2017 عام  يف  اأجريت  التي  التتبع  درا�سة  َمت  َقدَّ
للتدريب كانت  امل�ساركني  ان�سمام  وراء  الرئي�سية  الأ�سباب  اأن 
م�ستوى  ورف��ع  الأ�سرية،  التجارية  اأعمالهم  ب��دء  اأو  لتح�سني 
مهاراتهم يف الأن�سطة التي كانوا يقومون بها. وبعبارة اأخرى، 
اأن يكونوا اأكر قدرة على املناف�سة يف القت�ساد غري الر�سمي. 
لقد ا�ستفاد ما بني 300 و400 �سخ�س �سنوًيا من خالل 15 دورة 
تدريبية، واأفاد اأكر من ثلثهم اأن دخلهم قد حت�سن بعد حوايل 
عامني من التدريب، كما ذكر العديد من امل�ساركني حت�سن يف 

م�ستوى تغذيتهم وتغذية اأ�سرهم.

اق��رتح  ال��ت��دري��ب،  لتح�سني  التو�سيات  ع��ن  ال�ستف�سار  ل��دى 
امل�ساركون و�سلطات القرية اإ�سافة خمططات التمويل ال�سغري 

وتدريب حمو الأمية املالية اإلى امل�سروع.

تدريبات المهارات المتنقلة للمهمشين - الوس
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نظًرا لأن معدلت الإملام بالقراءة والكتابة بني الإناث يف كمبوديا 
والريا�سة  وال�سباب  التعليم  وزارة  حثت  للذكور،  منها  بكثري  اأقل 
اأ�سحاب امل�سلحة املعنيني واليون�سكو و�سركاء التنمية على اللتزام 

بجهود م�سرتكة لرفع معدل معرفة القراءة والكتابة لدى الن�ساء.

لال�ستفادة من التوظيف والفر�س القت�سادية الأف�سل يف �سناعة 
من  الإن��اث  من  العديد  تهاجر  التحويلية،  وال�سناعات  املالب�س 
اأظهر  وقد  احل�سرية.  املناطق  اإل��ى  كمبوديا  يف  الريفية  املناطق 
 85% اأن   2013 لعام  والهجرة  املراأة  التخطيط حول  وزارة  تقرير 
من 605،000 عامل يف م�سانع الألب�سة والأحذية هن من الن�ساء، 
معرفة  من  متدنية  م�ستويات  اأظهرن  و29%  اأميات،  منهن  و14% 
القراءة والكتابة. ومن هنا يبداأ �سريان مفعول برنامج حمو الأمية 
-2016 لُعّمال امل�سانع. متت املبا�سرة بتنفيذ امل�سروع يف العامني 

2018 ومت متويله لحًقا من خالل اليون�سكو.

يهدف الربنامج اإلى متكني ال�سابات والفتيات العامالت يف امل�سانع 
اكت�ساب مهارات  و15 عاًما من   14 اأعمارهن بني  والالتي ترتاوح 
وامل��ه��ارات  احل�ساب  ومعرفة  الأ�سا�سية  الوظيفية  الأم��ي��ة  حم��و 
احلياتية ومتكينهن من فهم حقوقهن الأ�سا�سية ب�سكل اأف�سل. ويف 
نف�س الوقت، يدعم امل�سروع احلكومة وامل�سانع لتعزيز ال�سراكات 
بني القطاعني العام واخلا�س وامل�سوؤولية الجتماعية لل�سركات يف 
التعليم  �سيا�سة  مع  يتما�سى  الذي  امل�سروع،  ت�سمن  وقد  كمبوديا. 
وال�سباب  التعليم  وزارة  بني  ق��وي  وتن�سيق  تعاون  الر�سمي،  غري 
واليون�سكو. كان  والريا�سة، وامل�سانع، واملنظمات غري احلكومية، 
ا�ستمل  وقد  خرباتهم.  مبجالت  تتعلق  حمددة  اأدوار  �سريك  لكل 
اأ�سحاب امل�سلحة الرئي�سيني الذين �ساهموا يف توفري املواد واملوارد 
Sipar، ومنظمة العمل  الأخرى: املنظمة غري احلكومية الفرن�سية 
 ،)GMAC( ّنعي الألب�سة يف كمبوديا الدولية )ILO(، ورابطة ُم�سَ
وهياكل   ،)CWPD( والتنمية  ال�سالم  اأجل  من  كمبوديات  ون�ساء 
املقاطعات واملحافظات التابعة لوزارة التعليم وال�سباب والريا�سة.

جانب  اإل��ى  واحل�ساب  والكتابة  القراءة  مهارات  الربنامج  ُيقدم 
حيث  من  مرنة  �سفوًفا  ا  اأي�سً امل�سروع  وُينفذ  احلياتية.  املهارات 
طرق  ال�سفوف  ه��ذه  وتت�سمن  م�سارك،  م�سنع   25 يف  ال��وق��ت 
التدري�س التفاعلية مثل العمل اجلماعي والعمل الثنائي والعرو�س 
بعد  احلياتية  امل��ه��ارات  مو�سوعات  اختيار  مت  لقد  التقدميية. 
اإجراء مقابالت مع م�ساركني حمتملني حول ما يرغبون يف تعلمه 
وما يعتربونه مهًما يف حياتهم. ُتنفذ معظم امل�سانع برنامج حمو 
الأمية خالل ا�سرتاحة الغذاء للُعّمال لأن هذا ل يوؤثر على الإنتاج 
ول يت�سبب يف اإ�ساعة وقت الُعّمال يف العمل اأو ي�سطر اآخرين اإلى 
ومديري  واملعلمني  املتعلمني  من  كل  يرى  ال�سائع.  الوقت  تعوي�س 
امل�سانع تقدًما وا�سًحا يف معرفة القراءة والكتابة واحل�ساب، ولكن 

ا يف الثقة بالنف�س واملعرفة والتغيري يف ال�سلوكيات. اأي�سً

نظر  كيفية  تغري  عميقة  جتربة  لهو  والكتابة  ال��ق��راءة  تعلم  اإن 
ال�سخ�س اإلى نف�سه. وكما قال اأحد املتعلمني ب�سكل اأف�سل: »اأنا الآن 
وكنت  امل�ساعدة  اأطلب  اأن  اأ�سطر  قبل، كنت  �سخ�س جديد... من 
اأ�سعر باأين اإن�سان اأعمى... الآن، اأ�سعر بال�سعادة كما اأين اأقل توتًرا.« 
اإ�سافة اإلى التح�سن الذي طراأ على حياة املتعلمني ال�سخ�سية، فقد 
باأنهم  منهم  العديد  اأف��اد  حيث  ا،  اأي�سً العملية  حياتهم  حت�سنت 
اأكرب.  باحرتام  ويحظون  امل�سوؤوليات  من  املزيد  يتلقون  اأ�سبحوا 
واأنهم  وظائفهم  يف  اأف�سل  اأ�سبحوا  باأنهم  ا  اأي�سً املديرون  واأف��اد 
اأ�سبحوا اأكر قدرة على العمل ب�سكل اأ�سرع، فهم مل يعودوا بحاجة 
امللتحقني  ع��دد  و�سل  ال��ق��راءة.  يف  الآخ��ري��ن  م�ساعدة  طلب  اإل��ى 
1،285 اأنثى. اإ�سافة اإلى ذلك، عمل الربنامج على  1،353، منهن 

تدريب 47 معلًما، واأخرًيا، اجتاز 926 متعلًما )800 اأنثى( من 25 
لتقييم مهارات  والريا�سة  وال�سباب  التعليم  وزارة  اختبار  م�سنًعا 
القراءة والكتابة واحل�ساب الأ�سا�سية. اأما معدل الإمتام الإجمايل، 
فقد و�سل اإلى %68، وهو اأمر مهم نظًرا اإلى حتديات �سيق الوقت.

برنامج محو األمية لُعّمال المصانع - كمبوديا
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الفقرية يف  الأحياء  اأحد  امل�سروع يف م�سر، يف  تنفيذ هذا  مت 
النفايات.  وفرز  جمع  يف  النا�س  يعمل  حيث  القاهرة  �سواحي 
تاألفت املجموعة من ن�ساء م�سريات عاطالت عن العمل يرغنب 
من  العي�س  ك�سب  الوقت  نف�س  ويف  والكتابة،  القراءة  تعلم  يف 

خالل م�سروع تنموي �سغري.

يجاورون  ممن  املنطقة  تلك  �سكان  عملًيا  امل�سروع  ا�ستهدف 
اأي  امل����دين،  املجتمع  م��ن  وال��ع��ادي��ني  املتعلمني  الأ���س��خ��ا���س 
اأغلب  حمددة.  جمموعة  اأي  اإلى  ينتمون  ل  الذين  الأ�سخا�س 

الُعّمال كانوا من الن�ساء املتزوجات الراغبات يف التعلم.

ال��ق��راءة  لتعلم  الأول��ي��ة  الجتماعات  خ��الل  الن�ساء  ناق�ست 
والكتابة الأولويات من اأجل اإيجاد عنوان للعملية. تو�سلن خالل 
هذه املناق�سات اإلى فكرة القيام مب�سروع اأثناء اجتماعهن لتعلم 
القراءة والكتابة واحل�ساب. وبالتايل، حتدثن اإلى املن�سق وبداأن 
قدمت  حيث  اأ�سا�سًيا  ا  ن�سً الن�ساء  كتبت  امل�سروع.  ت�سميم  يف 
ب�سيًطا،  امل�سروع  كان  امل�سروع.  حول  راأيها  منهن  واح��دة  كل 
احلليب  �سراء  قررن  ثم  بقرة  باإح�سار  البداية  يف  فكرن  فقد 
املجفف لي�سنعن منه اللنب واللبنة واجلنب، وكذلك لي�سنعن 

ال�سندوي�سات من املنتجات لحًقا.

وهكذا، ُكّن يجتمعن ثالث مرات يف الأ�سبوع، حيث قراأن خالل 
هذه الأوقات عن م�سروعهن، وقمن بتقييمه وكتابته، وح�ساب 
نفقاته واأرباحه، وناق�سن �سبل تطويره، وبعمل ذلك، فقد َطّورن 

البداية حتدي  الن�ساء يف  واجهت  التعلم اخلا�سة بهن.  عملية 
للنا�س،  طازجة  منتجات  تو�سيل  اأج��ل  من  والتغليف  التعبئة 
ولكن يف غ�سون �سهرين، ا�ستطعن حتقيق جناح حقيقي. نتيجة 
لذلك، فقد �سرن يجتمعن ب�سكل اأكرب - اأحياًنا 8 مرات بدًل من 
م بالت�ساوي  3 مرات يف الأ�سبوع. يف البداية، كانت الأرباح ُتَق�سَّ
ا الن�ساء  بينهن )كان عددهن ثمانية(، ثم قررن اأن تاأخذ اأي�سً
ويف  املتزوجات.  غري  الن�ساء  اأرباح  ثلث  اأطفال  لديهن  اللواتي 
من  الن�ساء  متكنت  اأ�سهر،  ت�سعة  من  ق�سرية  ف��رتة  غ�سون 
خالل  من  واحل�ساب  والكتابة  القراءة  وتعلمن  الكثري،  حتقيق 
تعليم  امل�سروع هدفه يف  لقد حقق  ال�سغري.  الإمنائي  امل�سروع 
يف  بع�سهن  ا�ستمر  وقد  واحل�ساب،  والكتابة  القراءة  الن�ساء 

م�سروع اإنتاج الألبان حتى بعد انتهاء امل�سروع.

كان لهذا امل�سروع تاأثري مهم، ولكن لالأ�سف فقد اعتربه كثريون 
م�سروًعا اإنتاجًيا اأكر منه م�سروًعا تعليمًيا. النا�س كانوا متقبلني 
للم�سروع، ولكن نقا�ساتهم ان�سبت حول قدرة الأ�سخا�س على 
الإنتاج من خالل م�سروع �سغري مثل هذا. تعلمت الن�ساء القراءة 
والكتابة وجنحن يف المتحانات احلكومية، ولكن هذا ل يكفي، 
اقتنعن مبا  الالتي  امل�ساركات  الن�ساء  النظر عن  لأنه ب�سرف 
يقمن به، فاإن الفكر ال�سائد حول تاأثري مثل هذا امل�سروع هو اأن 
امل�سروع مل يكن له تاأثري كاٍف على اإرادة امل�ساركني للتعلم بقدر 

ما كان له تاأثري على اإرادتهم يف الإنتاج.

الكلمات واألرقام والحليب في مصر
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يهدف هذا امل�سروع اإلى معاجلة فجوات املعرفة حول ما يريد 
اأن  يريدون  وكيف  يتعلموه  اأن  املهم�سة  املجتمعات  ال�سباب من 
يتعلموا. وهذا يعني، مطالب التعلم، والعوامل التي حتول دون 
احلواجز  اآخ��ر،  مبعنى  اأو   - املوجودة  الأحكام  من  ال�ستفادة 
القائمة  والتدريب  التعليم  لربامج  ميكن  وكيف  التعلم،  اأم��ام 
قامت  لحتياجاتهم.  ال�ستجابة  اأج��ل  من  وتتح�سن  تتغري  اأن 
وتعليم  الأ�سا�سي  للتعليم  الهادي  املحيط  وجنوب  اآ�سيا  رابطة 
املجتمعات  من  ال�سباب  ق��درات  ببناء   )ASPBAE( الكبار 
املهم�سة يف الهند واإندوني�سيا والفلبني با�ستخدام نهج البحث 
العلمي الإجرائي املبتكر بهدف حت�سني عملية �سنع ال�سيا�سات 
القائمة على الأدلة وو�سع الربامج من اأجل حمو الأمية ال�سامل 
على  الأ�سا�سية  املهارات  وتعليم  الجتماعي،  للنوع  وامل�ستجيب 
اآ�سيا  ملنطقة  الوطنية  ودون  والوطنية  الإقليمية  امل�ستويات 

واملحيط الهادي. 

غري  )املنظمات   ASPBAE يف  الأع�����س��اء  املنظمات  قدمت 
البلدان  هذه  يف  الدعم  املدين(  املجتمع  ومنظمات  احلكومية 
ال�سباب  القادة  من  ملجموعة  الإر�ساد  ولتقدمي  القدرات  لبناء 
يف  العلمية  البحوث  لقيادة  املهم�سة  املجتمعات  من  املختارين 
اإلى   2016 من  الأع��وام  يف  �سهًرا   18 ملدة  املحلية  جمتمعاتهم 
2017. متت م�ساركة نتائج البحوث والتو�سيات مع العديد من 

املجموعات  ذلك  يف  مبا  البلدان،  هذه  يف  امل�سلحة  اأ�سحاب 
التعليم  واإدارات  وامل��دار���س،  القروية،  واملجال�س  املجتمعية، 

احلكومية على امل�ستويني املحلي والوطني. 

كان الهدف ال�سرتاتيجي من البحوث الإجرائية بقيادة ال�سباب 
واإعطائهم �سوت  املهم�سني مرئيني  ال�سباب  )YAR( هو جعل 
يف عمليات حتديد احتياجات التعلم وال�ستجابة لها. وت�سمن 
مفهوم  ح��ول  الكبار  وتعليم  تعلم  جل�سات  من  �سل�سلة   YAR

َن هذا الأمر الباحثني  وعملية واأدوات البحث الإجرائي. وقد َمكَّ
من تو�سيح نواياهم وتر�سيخ التزامهم باإجراء البحوث العلمية 

لل�سباب.

على  الكبار  وتعليم  تعلم  ركز  الأهمية،  من  القدر  نف�س  وعلى 
التدريب على املهارات لتطوير الأدوات املنا�سبة جلمع البيانات 
النتائج  تت�سمن  جمتمعية  تقارير  واإع��داد  وحتليلها  وترتيبها 
والتو�سيات. العديد من ال�سباب كانوا قد ت�سربوا من املدر�سة 

اأو ح�سلوا على �سنوات حمدودة من التعليم الر�سمي. ومع ذلك، 
ال�سباب  الباحثني  ثقة  ع��ززا  البحث  وممار�سة  التدريب  ف��اإن 
املتعلقة  والتو�سيات  الق�سايا  حتليل  ويف  متني  بحث  اإجراء  يف 

بالتعليم من منظور ال�سباب املهم�سني.

ت�سمنت ا�سرتاتيجية تعلم وتعليم الكبار التوجيه امل�ستمر الذي 
َن الباحثني املجتمعيني ال�سباب من التخطيط حل�سد التاأييد  َمكَّ

لتو�سياتهم على م�ستوى املنطقة وكذلك على امل�ستوى الوطني 
وبدعم من حتالفات التعليم الوطنية يف بلدانهم.

املنظمات  قبل  الدعم من  تقدمي  فقد مت  اإلى ذلك،  بالإ�سافة 
)جميع  ال�سريكة  امل��دين  املجتمع  ومنظمات  احلكومية  غري 
باإجراءات  ال�سباب  الباحثون  ب��داأ  حيث   )ASPBAE اأع�ساء 
بتحديد   ASPBAE ا  اأي�سً وقامت  جمتمعاتهم.  يف  ملمو�سة 
وتقدمي الفر�س والتوجيه من اأجل م�ساركة الباحثني املجتمعيني 
مثل  الإقليمي  امل�ستوى  على  ال�سيا�سات  منتديات  خمتلف  يف 
منظمة وزراء جنوب �سرق اآ�سيا )SEAMEO(، واجتماع اآ�سيا 
واملحيط الهادي حول التعليم )APMED(، واليون�سكو، من بني 
اأمور اأخرى. كما اأطلقت ASPBAE تبادل للخربات بني الأقران 
ال�سباب  الباحثون  �سارك  حيث  والفلبني  والهند  اإندوني�سيا  يف 

البحوث اإلجرائية بقيادة الشباب )YAR( - آسيا
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ونتائج  عملية  اأثرت  التعليم.  حول  واآرائهم   YAR يف  خرباتهم 
ال�سباب  هوية  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  الثالثة  البلدان  يف   YAR

املهم�سني. 

قدراتهم  منت  وكذلك  اأنف�سهم  يف  ثقة  ال�سباب  ازداد  لقد 
عن  والتعبري  نقدي،  ب�سكل  حياتهم  واق��ع  حتليل  يف  املعرفية 
من  القدر  نف�س  وعلى  لتحقيقها.  ط��رق  واق��رتاح  تطلعاتهم، 
الأهمية، عززت YAR جهود املنظمات غري احلكومية ومنظمات 
حيث  املنا�سرين،  ال�سباب  من  قاعدة  بناء  يف  املدين  املجتمع 
توؤمن هذه املنظمات بقوة نهج YAR يف اإ�سراك ومتكني ال�سباب 
البلدان  يف  ال�سباب  الباحثون  ّن  كَّ مَتَ املهم�سة.  املجتمعات  من 
َفّعالة مع احلكومات املحلية ب�ساأن  اإجراء حوارات  الثالثة من 

اأجندتهم التعليمية.

ما  على  اأبحاثهن  اأجندة  وال�سابات  الفتيات  ركزت  الهند،  يف 
اأهمية  التعليم؛  حيث  من  اجلن�سني  بني  احلواجز  اإزال��ة  يلي: 
ر  املَُبكِّ الزواج  الفتيات؛ وحتدي م�ساألة  لتعلم  الآمنة  امل�ساحات 
ويف  اإليه.  الو�سول  اأو  للتعليم  الفتيات  اإنهاء  دون  حتول  التي 
اأبحاثهن على:  ال�ساحلي  ال�سابات من املجتمع  الفلبني، رّكزت 
املدر�سة؛  من  الت�سرب  م�ساألة  ملخاطبة  التعليم  ا�سرتاتيجيات 
من  املهم�سني  و���س��ول  ل�سمان  الجتماعية  احلماية  ت��داب��ري 
ال�سباب اإلى التعليم ما بعد املرحلة الثانوية؛ والتعليم )برامج 
لالآباء  الجتماعي  الدعم  من  اأخرى  واأ�سكال  البديل(  التعلم 
والأمهات الوحيدين الذين مل يكملوا تعليمهم. ويف اإندوني�سيا، 
على  النائية  املناطق  من  ال�سباب  ح�سول  على:  البحث  ركز 
امللتحقني  غري  ال�سباب  لدعم  التعليم  وا�سرتاتيجيات  التعليم؛ 
ال�سابات؛  العي�س لالأمهات  التعليم املرتبط ب�سبل  يف املدر�سة؛ 
معاجلة م�ساألة التحر�س اجلن�سي يف املدار�س واملجتمع؛ ودعم 

امل�ساحات الآمنة.

الباحثني  ال�سباب  قدرات  بناء  على  الكبار  وتعليم  تعلم  وعمل 
يف جمال املنا�سرة ون�سر نتائج اأبحاثهم وتو�سياتهم. هذا وقد 
اأ�سخا�س من  اأعمالهم على  متت دعوة الباحثني لعر�س نتائج 

الأوا�سط الأكادميية، حيث متكنوا من اإجراء املناق�سة بطريقة 
احل��وارات  هذه  حتقيق  اإمكانية  يف  الف�سل  يعود  معنى.  ذات 
بني الباحثني ال�سباب من املجتمعات املهم�سة وذوي راأ�س املال 
الجتماعي اإلى القدرات والثقة التي اكت�سبها الباحثون ال�سباب 

 .YAR من خالل م�ساركتهم يف

الباحثني  من  ملمثلني  الفر�سة  اأتيحت  فقد  ذلك،  على  عالوة 
املوؤمتر  اأعمالهم يف  نتائج  الثالثة لعر�س  البلدان  ال�سباب من 
الدويل اخلام�س ع�سر للتعليم ال�سامل يف اجتماع اآ�سيا واملحيط 
الهادئ حول التعليم )APMED 4(، حيث تفاعلوا مع م�سوؤولني 
اآ�سيا  �سرق  جنوب  دول  رابطة  من  امل�ستوى  رفيعي  حكوميني 
وطالب  والتعليم،  الرتبية  وزارة  من  وم�سوؤولني   ،)ASEAN(
واأ�سحاب  امل��دين،  املجتمع  منظمات  عن  وممثلني  جامعيني، 
عماًل  ه��ذا  ك��ان  احلكومية.  غري  املنظمات  من  الخت�سا�س 
تعزيز  خ��الل  من  اإل  ممكًنا  ذل��ك  يكن  ومل  ت�سوره.  ميكن  ل 
قدراتهم الناجتة عن م�ساركتهم يف YAR. الآن، ميكنهم اإجراء 
حوارات مع »اأولئك الأغنياء من حيث المتيازات الجتماعية 
ب�سبب  اأنف�سهم  هم  منها  ُحرموا  والتي  ال�سيا�سية«  وال�سلطة 

خلفياتهم العائلية والنظام الأبوي ال�سائد.

ال�سباب  اإمكانات   YAR تنفيذ  عن  املنبثقة  اخل��ربات  اأظهرت 
التنمية  اأهداف  للم�ساركة يف عمليات  �َسة  املَُهمَّ القطاعات  من 
بالهدف  يتعلق  فيما  وخا�سة  بلدانهم،  يف   )SDG( امل�ستدامة 
الرابع: 4.1 )الو�سول اإلى التعليم الأ�سا�سي والثانوي اجليد(؛ 
4.4 )مهارات من اأجل العمل الالئق(، )الق�ساء على الفوارق 

التعليم على  امل�ساواة يف احل�سول على  بني اجلن�سني و�سمان 
جميع امل�ستويات(؛ و4.6 )حمو اأمية ال�سباب والكبار(.

تعترب الإجراءات املجتمعية التي بداأها هوؤلء ال�سباب من اأجل 
برامج وخدمات التعليم منوذجية من حيث احلد من املعيقات 
اأمام ال�سباب من خلفياٍت اأقل حًظا للح�سول على حمو الأمية 

الوظيفية والتعليم الر�سمي، ومتابعة التعلم مدى احلياة.
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كيف ميكن لتعلم وتعليم الكبار اأن يكون فّعاًل ومفيًدا للمجتمعات 
ال�سوؤال  هذا  كان  ال�سديدة؟  ال�سعوبات  �سياق  �سمن  املحلية 
اأع�ساء فريق اجلمعية الأملانية لتعليم  حمور نقا�س �سامل بني 
الكبار )DVVI( يف فل�سطني ل�سنوات عديدة. تخترب املجتمعات 
متكررة  اأم��ل  خيبات  غ��ّزة،  يف  وخا�سة  فل�سطني،  يف  املحلية 
التدخالت  فاعلية  ع��دم  ب�سبب  ع��ادة  تتفاقم  الأم��د  وطويلة 
التقليدية. وت�سمل بع�س الأمثلة على عدم  املوؤ�س�سية والتنموية 
الفاعلية هذه، تزايد البطالة، وعدم وجود اأي موؤ�سرات تقريًبا 

يف التح�سن يف نوعية احلياة وظروف املعي�سة.

جديدة  جولة  الأف��ق  يف  لحت  عندما   ،2018-2017 �ستاء  يف 
ال�سكان  على  املتزايدة  الأمنية  والتهديدات  الت�سعيدات  من 
مبا  نفكر  اأن  لنا  بالن�سبة  ال�سروري  من  كان  غ��ّزة،  قطاع  يف 
يلي: ما هو نوع تعلم وتعليم الكبار الذي ميكنه معاجلة خيبات 
خمتلف  م�سار  يف  التفكري  ال�����س��روري  م��ن  ك��ان  ه��ذه؟  الأم���ل 
للتعلم يقدم جتربة مفتوحة �سمن نهج تعليمي �سعبي ويحرتم 
هويات املتعلمني وخرباتهم واأ�سواتهم. وكانت النتيجة م�سروًعا 
اأحياء  عنوان  حتت  غّزة  يف   2018 عام  يف  تنفيذه  مت  جتريبًيا 
متوقعة  غري  م�ساحات  توفري  اإل��ى  امل�سروع  هدف  لقد  الأم��ل. 
ولكنها اآمنة وفّعالة للتعلم املفتوح والتقديري، وحث امل�ساركني 
بالأمل  التم�سك  بكيفية  يتعلق  فيما  والتفكري  ال�ستك�ساف  على 

والتعلم مدى احلياة.

َز امل�سروع على امل�ساركني ال�سباب، حيث �سارك ما جمموعة  َرَكّ
260 �ساًبا و�سابة من خمتلف مواقع قطاع غّزة يف خم�سة ع�سر 

متنوعة  جمموعات  اإلى  امل�ستهدفة  املجموعة  تق�سيم  مت  حيًّا. 
جمموعة  كل  اأن  يعني  وهذا  املختلفة.  الأن�سطة  تنفيذ  لغايات 

و�سخ�س  حمرتف،  و�سخ�س  وطالب،  جديد،  خريج  ت�سمنت 
عاطل عن العمل اأو مزارع، و�سخ�س من الأو�ساط الأكادميية، 
مبواهب  يتمتع  �سخ�س  اأو  ف��ن��ان،  اأو  جمتمعي،  نا�سط  اأو 
ا�ستثنائية اأخرى. مت التخطيط للتنوع يف كل جمموعة من اأجل 
زيادة اإمكانات تبادل اخلربات والتعلم لكل فرد وفًقا للخلفيات 

الوا�سعة واخلربات ووجهات النظر للجميع.

ت كل جمموعة من امل�ساركني بخم�س حمطات يف يوم  َمَرّ لقد 
�ساركوا  حمطة،  كل  ويف  الطلق.  ال��ه��واء  يف  التعلم  من  كامل 
يف  وتاأملوا  الأم���ل،  تبعث  واأخ���رى  موؤملة  جت��ارب  عن  ا  ق�س�سً
جديدة،  جتربة  وتبنوا  جريانهم،  وجتارب  اخلا�سة  جتاربهم 
وقاموا ب�سكل جماعي ببناء وجهات نظر هادفة حول املو�سوعات 

التي تهمهم، وتبادلوا الأفكار ملزيد من التعلم.

الإيجابي  والتفكري  الأمل  جتديد  يف  كبري  تاأثري  للم�سروع  كان 
الفّعالة  وامل�ساركة  التعلم  اأهمية  ح��ول  النظر  وجهات  وبناء 
والوعي  الذاتية  الرعاية  تعزيز  جانب  واإل��ى  امل�ساركني.  بني 
الذهني  والع�سف  الت�سبيك  َل  �َسكَّ فقد  امل�ساركني،  بني  الذاتي 
امل�سرتك بني ال�سباب اأحد التغيريات الرئي�سية التي نتجت عن 
وخا�سة  امل�ساركني،  بع�س  مرة  لأول  متكن  وقد  امل�سروع.  هذا 
املزارعني، من احل�سول على دعم مايل مل�ساريعهم ال�سغرية 
الذين  امل�سروع  ه��ذا  خ��الل  من  املهنيني  على  تعرفوا  اأن  بعد 
با�سرت  امل�سروع،  انتهاء  وبعد  وجناحهم.  عزمهم  لحظوا 
املبادرات  من  عدد  يف  امل�ساركني  من  �سغرية  جمموعات  عدة 
املجتمعية التي تهدف اإلى حت�سني نوعية احلياة يف جمتمعاتهم 

واإيجاد فر�س جديدة لتوليد الدخل لهم ولأ�سرهم. 

تعليم األمل من غّزة: التعلم مدى الحياة كنهج لتحسين 
نوعية الحياة 8
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ال�سباب  بني  نوعه  من  فريد  تعاون  هو  ت�سالو  بادهات  ك��ادام 
)الفتيان والفتيات( واملجتمع لتخاذ اإجراءات جماعية لإنهاء 
ر ويدعم  العنف �سد الن�ساء والفتيات يف كل من جمتمعاتهن. ُيَطوِّ
هذا التعاون القيادة ال�سبابية بني الفتيان والفتيات، ويزودهم 
باملهارات والأدوات لقيادة هذا التغيري. وقد مت ت�سميم التعاون 
بناًء على فر�سية اأن مفتاح اإنهاء العنف �سد الن�ساء والفتيات 
يكمن يف تغيري املواقف والعالقات بني اجلن�سني وامل�ساواة بني 
الرجال والن�ساء والفتيان والفتيات، واأن هذا ل ميكن اأن يحدث 
وال�سباب على وجه اخل�سو�س  للفتيان  الن�سطة  امل�ساركة  دون 
يف املجتمع. ويهدف التعاون اإلى بناء قدرات الفتيات والفتيان 
لتمكينهم من العمل مًعا والعرتاف بالتمييز املبني على النوع 
التحديات  ملواجهة  ال�سبابية  القيادات  وتعزيز  الجتماعي؛ 
والفتيات  الن�ساء  �سد  والعنف  الجتماعي  النوع  على  القائمة 
يف اأ�سرهن ومدار�سهن وجمتمعاتهن؛ ومتكني ال�سباب ل�سمان 
الوقاية  يف  وفاعلية  ا�ستجابة  اأكر  وجعلها  املوؤ�س�سات  م�ساءلة 

من العنف �سد الن�ساء والفتيات.

يتعامل الربنامج مع خمتلف املوؤ�س�سات وامل�سوؤولني ممن يلعبون 
امل�سلحة  اأ�سحاب  هم  ه��وؤلء  اأهدافه.  حتقيق  يف  هاًما  دوًرا 
وو�سائل  القرى،  وَحوَكَمة  البلديات،  واملدار�س،  الكليات  مثل 
الإعالم، وجمعية الرفاه ال�سكني، وجمموعات ال�سباب، ووزارة 
تنمية املراأة والطفل، والنوادي الجتماعية والريا�سية، ونادي 
احلكومية  غري  واملنظمات  املطار،  �سلطة  واحت��اد  ال��روت��اري، 
الكتلة،  ت��ط��وي��ر  ال��ث��ق��اف��ي��ة، وم��ك��ت��ب  الأخ�����رى، وامل��ج��م��وع��ات 

الطفل  تنمية  خدمة  ومركز  الذاتية،  امل�ساعدة  وجمموعات 
املتكاملة، واحتاد ال�سائقني.

يتم خالل املرحلة الأولى من الربنامج بناء قدرات ال�سباب على 
فهم النوع الجتماعي، والتمييز القائم على النوع الجتماعي، 
ومواقف  اإلى اجتاهات  اإ�سافة  والفتيات،  الن�ساء  والعنف �سد 
ُت�ستخدم  للمجتمع.  ال�ساملة  التنمية  على  توؤثر  التي  املجتمع 
والفن  الداخلية  والأن�سطة  الريا�سة  مثل  اخَل��اّلَق��ة  الأن�سطة 
ال�سباب من  يتمكن  وا�سع حتى  وامل�سرح على نطاق  واملو�سيقى 
ا  اأي�سً التعلم من خالل طرق خمتلفة. وُت�ستخدم هذه الأدوات 
بتنفيذ  اأنف�سهم  ال�سباب  ق��ام  وق��د  املجتمعات.  مع  للتفاعل 
مبادرات ب�سكل جماعي لرفع م�ستوى الوعي حول احلد من قتل 
الأجّنة، وزواج الأطفال، وم�سايقة واإذلل الن�ساء والفتيات يف 

الأماكن العامة، والعنف �سد الن�ساء والفتيات، وزيادة الوعي.

العديد  اأ�سبحت  اأ�سحاب امل�سلحة،  للعمل والتعاون مع  نتيجة 
من التغيريات ممكنة يف كل من املواقف والبنية التحتية. واأثبت 
خرائط  ر�سم  يف  مفيد  اأن��ه   )PSA( الت�ساركي  الأم��ان  تقييم 
لالأماكن غري الآمنة وكذلك يف حتديد مواقف الرجال والفتيان 
امل�سوؤولة عن اإدامة العنف يف حياة الن�ساء والفتيات يف الأماكن 
اخلا�سة والعامة. ومن خالل املناق�سات التي يقودها ال�سباب، 
مت تقريب اأ�سحاب امل�سلحة من املجتمع، واأ�سبحوا اأكر قدرة 
اأ�سبح  فقد  وبالتايل،  لل�سباب.  الدعم  وتقدمي  مًعا  العمل  على 
الن�ساء  حقوق  حماية  اأج��ل  من  التغيري  عمالء  هم  ال�سباب 

والفتيات يف جمتمعاتهم.

Kadam Badhate Chalo - القضاء على العنف ضد 
المرأة في الهند 9
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الأردن هو اأحد البلدان الأكر ت�سرًرا من الأزمة ال�سورية. وفًقا 
ما  الأردن  ي�ست�سيف  الالجئني،  ل�سوؤون  ال�سامية  للمفو�سية 
يقارب 655،000 لجئ �سوري، معظمهم يف املجتمعات املحلية 
يف حمافظة العا�سمة عّمان وحمافظات املفرق واإربد والزرقاء. 
ت��رتاوح  مم��ن  لل�سكان  الكلي  املجموع  م��ن  الأم��ي��ة  ن�سبة  تبلغ 
اأعمارهم بني 13 �سنة فاأكر %9.1. وتبلغ ن�سبة امل�ساركة الفّعالة 
 44.8% يقارب  ما  اأعمار  ترتاوح   .21% ولالإناث   71% للذكور 
من الالجئني ال�سوريني بني 18 و59 عاًما، وهي الفئة العمرية 
من   81% يقارب  ما  ي�سكن  الكبار.  تعليم  لربنامج  امل�ستهدفة 
بينما  امل�سيفة(،  )املجتمعات  املناطق احل�سرية  الالجئني يف 

يقطن الباقون، اأي ما ن�سبته %19، يف خميمات الالجئني. 

�سهد الأردن بالفعل موجات خمتلفة من الالجئني الفارين اإلى 
وال�سراعات.  الأزم��ات  من  تعاين  مناطق جم��اورة  من  البالد 
هذا  مثل  مع  التعامل  م��وارد حم��دودة، ميثل  ذو  لبلد  بالن�سبة 
العدد من الأ�سخا�س املحتاجني حتدًيا كبرًيا. اإنه حتٍد للهياكل 
احلكومية وال�سلطات املحلية واملنظمات غري احلكومية وكذلك 
امل�سروع  ا�ستهدف  اأنف�سهم.  وال��الج��ئ��ني  املحليني  لل�سكان 
غري  املنظمات  على  الرتكيز  م��ع  املجموعات  ه��ذه  خماطبة 

احلكومية املحلية والالجئني ال�سوريني والأردنيني الأقل حًظا.

بداأت اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار منذ عام 2013 العمل مع 
الالجئني ال�سوريني واملجتمعات امل�سيفة. وقد مت تطوير م�سروع 
والقت�سادي  الجتماعي  للتكامل  كنموذج  املجتمعي  التعلم 
حمافظات  ث��الث  يف  الجتماعية  التنمية  وزارة  مظلة  حتت 
اأردنية تاأثرت ب�سكل اأكرب باأزمة الالجئني ال�سوريني. مت تنفيذ 
امل�سروع مع ثالث منظمات غري حكومية حملية، وكان الهدف 
من امل�سروع تعزيز التكامل الجتماعي والقت�سادي من خالل 
وتقدمي  املجتمعية،  للموؤ�س�سات  الذاتية  والإدارة  امل�ساركة 
حمو  )تعزيز  حم��اور  ثالثة  خ��الل  م��ن  التعليمية  اخل��دم��ات 
الأمية، وثقافة الأ�سرة، والتدريب املهني والتدريب على احلرف 
اليدوية( اإلى جانب جل�سات التوجيه القبلية والبعدية، ومن ثم 

النخراط يف املبادرات املجتمعية.

تطوير  من   2018-2013 من  الأع��وام  يف  امل�سروع  َن  كَّ مَتَ لقد 
 45 وتاأهيل  املحلية،  احلكومية  املنظمات غري  وهيكلية  قدرات 
م�ستوى  ورف��ع  واملهارات  املعرفة  وتعزيز  كمي�سرين،  متطوًعا 
الوعي لدى 2،594 م�ستفيًدا، مبا يف ذلك، الالجئني ال�سوريني 
والأردنيني الأقل حًظا من املجتمعات امل�سيفة مبا�سرة، واإطالق 

وتنفيذ ما يقارب 50 مبادرة جمتمعية، واإحالة ما يقارب 20% 
من امل�ستفيدين اإلى مقدمي خدمات اآخرين.

ا�ستند تنفيذ امل�سروع اإلى طريقة REFLECT. واأظهر امل�سروع 
للتحدث  فر�سة  والأردن���ي���ني  ال�سوريني  امل�ساركني  منح  اأن 
وال�ستماع اإلى بع�سهم البع�س �ساهم يف حتويل الو�سع املعي�سي 
من ال�سراع واملناف�سة اإلى حالة جديدة من التفاهم، ومن ثم 
من خالل تطوير احلوار، انتقلوا اإلى مرحلة التعاون امل�سرتك.

يف  امل�سروع  �ساهم  والقت�سادي:  الجتماعي  التكامل  م�ستوى 
حت�سني مهارات الت�سال واحلوار وبناء العالقات الجتماعية 
يف  اإيجابي  تغيري  لوحظ  كما  امل�سروع.  من  امل�ستفيدين  بني 
الطاقات  وتفريغ  واخلجل،  العزلة  وك�سر  النف�سية،  الأو�ساع 
ال�سلبية، وتطوير اآفاق جديدة للم�ستقبل. بالإ�سافة اإلى ذلك، 
فاإن اكت�ساب امل�ستفيدين للمهارات احلياتية ومهارات احلرف 
امل�سائل  ذلك  يف  مبا  الأ�سرة  اإدارة  حت�سني  يف  �ساهم  اليدوية 

القت�سادية، ويف تعزيز م�سادر الدخل. 

م�ستوى الأداء: �ساعد امل�سروع املوؤ�س�سات املحلية على اكت�ساب 
التعلم  حتديات  مع  باحرتاف  التعامل  يف  واملهارات  اخلربات 
الأزمات والطوارئ، كما �ساهم يف تراكم اخلربات  يف حالت 
من حيث اإبرام العقود والتفاقيات مع ال�سركاء، والقدرة على 
التفاعل مع القوانني واللوائح، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بق�سايا 
ا على التفاعل مع ثقافات واأولويات  اللجوء. و�ساعد امل�سروع اأي�سً
املجتمعات املت�سررة، واخلربات يف التعامل مع حتديات العمر، 
للم�ستخدمني،  والقت�سادية  الثقافية  والختالفات  والتعليم، 
ق�سايا  م��ع  التعامل  يف  ال�سرية  على  واحل��ف��اظ  الثقة  وب��ن��اء 
لدى  التوجيه  م��ه��ارات  ممار�سة  على  وال��ق��درة  امل�ستفيدين، 
امل�سروع  يف  امل�ساركة  من  النتهاء  وعند  امل�ستفيدين  ا�ستقبال 
وذلك مل�ساعدة امل�ستفيدين يف التخطيط مل�ستقبلهم ال�سخ�سي.

تعزيز التكامل االجتماعي واالقتصادي في األردن من 
خالل التعلم 10

 DVV International



38

�لو�سول �إلى �ملهم�سني - �ملمار�سات �جليدة يف تعلم وتعليم �لكبار يف �ل�سرق �لأو�سط وجنوب �سرق �آ�سيا وجنوب �آ�سيا

تعمل اجلمعية الأملانية لتعليم الكبار يف الأردن منذ عام 2010 
تنفيذها  ويتم  منها  بدعم  امل�ساريع  من  متنوعة  جمموعة  يف 
الوقت،  ذل��ك  ومنذ  خمتلفة.  �سريكة  موؤ�س�سات  مع  بالتعاون 
منظمة   30 من  اأك��ر  الكبار  لتعليم  الأملانية  اجلمعية  دعمت 
جمتمعية عامة اأو موؤ�س�سات املجتمع املدين بهدف تعزيز توفري 
تعلم وتعليم الكبار يف اأجزاء خمتلفة من البالد. يف الأردن، كما 
هو احلال يف البلدان الأخرى، غالًبا ما تكون املنظمات املحلية 
املُنفذة  املانحة  واجلهات  املانحة،  اجلهات  قبل  من  َك��ة  ��رَّ حُمَ
تقفز  امل��ايل.  الدعم  لتقدمي  ا�ستعداد  على  تكون  للم�ساريع 
على  الرتكيز  تفقد  وبالتايل  اآخر،  اإلى  مو�سوع  من  املنظمات 
احتياجات املجتمع. بعد عدة �سنوات من التعاون بني اجلمعية 
الأملانية لتعليم الكبار و�ست منظمات جمتمعية ومراكز التنمية 
حتول  عملية  اإلى  ال�سركاء  ه��وؤلء  حاجة  اأ�سبحت  املجتمعية، 
با�ستخدام  وا�سحة.  موؤ�س�سي  نهج  اإل��ى  م�سروع  من  لالنتقال 
اإلى  الكبار  لتعليم  الأملانية  اجلمعية  هدفت  املوؤ�س�سي،  النهج 
توفر  والتي  الكبار  وتعليم  لتعلم  التحتية  البنى  تاأ�سي�س  تعزيز 
خدمات تعلم وتعليم الكبار بناًء على احتياجات اأع�ساء املجتمع 

وكل جمتمع بذاته.

الكبار يف هذه املرحلة وتتناول  لتعليم  الأملانية  تدعم اجلمعية 
تنمية  مراكز  وثالثة  جمتمعية  منظمات  اأرب��ع  مبا�سر  ب�سكل 
وت�سارك  الكبار.  لتعليم  كمراكز  جزئي  ب�سكل  تعمل  جمتمعية 
ا منظمات خمتلفة كاأ�سحاب م�سلحة من بينها منظمات  اأي�سً
جمتمعية حملية خمتلفة، وموؤ�س�سات التدريب املهني، وبلديات، 
و�سركات �سغرية، وموؤ�س�سات تعليمية، ومنظمات دولية اأخرى، 
ووزارة التنمية الجتماعية، ووزارة التخطيط والتعاون الدويل. 
يف  الأ�سعف  الفئات  ال�سريكة  الكبار  تعليم  مراكز  وت�ستهدف 
عملها ب�سكل اأ�سا�سي مثل ال�سباب والكبار العاطلني عن العمل، 

مهني،  تعليم  اأي  على  يح�سلوا  مل  الذين  وال��رج��ال  والن�ساء 
والالجئني ال�سوريني.

الكبار  تعليم  م��راك��ز  ق���درات  تطوير  امل�سروع  �سمن  مت  لقد 
املنا�سبة  التدريب  اأ�ساليب  ا�ستخدام  حيث  من  امل�ستهدفة 
والتنموية  التعليمية  الحتياجات  وتقييم  والت�سبيك،  للكبار، 
التدريب املهني،  الت�ساركي، وتوفري  التعلم  اأ�ساليب  با�ستخدام 
وتنفيذ مبادرات التنمية املجتمعية، وما اإلى ذلك. هذا وتدعم 
اأدوات  تطوير  يف  املوؤ�س�سات  الكبار  لتعليم  الأملانية  اجلمعية 
الإدارة واملواد التعليمية اخلا�سة بها، ومواد التدريب واملناهج. 
لتعليم  الأملانية  اجلمعية  تدعم  القدرات،  بناء  مع  وبالتوازي 
الكبار تنفيذ اأن�سطة توليد الدخل وزيادة فر�س العمل لل�سباب 
مل  ال��ذي��ن  وال��رج��ال  والن�ساء  العمل،  ع��ن  العاطلني  والكبار 

يح�سلوا على اأي تعليم مهني، والالجئني ال�سوريني.

�سيكون اأي تاأثري للفقر حمدوًدا اإذا ما حتدثنا فقط عن مراكز 
تعليم الكبار. ولكن الفقر ق�سية اأكر تعقيًدا. يتم تعريف الفقر 
خدمات  اإل��ى  الو�سول  انعدام  اأو  حمدودية  خ��الل  من  ا  اأي�سً
الفقراء  ي�ستطيع  ل  لذلك،  ونتيجة  عالية.  جودة  ذات  تعليمية 
الو�سول اإلى وظائف لئقة، ول ميكنهم بدء اأي ن�ساط اقت�سادي 
من �ساأنه اأن ي�ساعدهم على حت�سني نوعية حياتهم. ومع ذلك، 
فمن خالل توفري خدمة تعلم وتعليم الكبار امل�ستدامة، اأ�سبحت 
املوؤ�س�سات تتحمل م�سوؤولية توفري الفر�س التعليمية لالأ�سخا�س 
الأقل حًظا. ومن خالل تنويع م�سادر التمويل، ت�ستقطب مراكز 
تعليم الكبار امل�ساعدات ملجموعة متنوعة من الأن�سطة التعليمية 
وتعليم  تعلم  خلدمات  كمزودين  اأخ��رى،  ناحية  من  للفقراء. 
الكبار امل�ستدامة يف جمتمعاتهم، ميكن ملراكز تعليم الكبار اأن 
تكون اأماكن لل�سمولية واحلوار، حيث جتمع ممثلني عن خمتلف 

الفئات الجتماعية والعمرية مًعا حتت �سقف واحد.

من مشاريع تعليم الكبار إلى مراكز تعليم الكبار في 
األردن 11
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الر�سمي  وغري  النظامي  غري  التعليم  ملكتب  البارزة  الربامج  اأحد 
املهنية.  املهارات  تنمية  اأجل  من  التعليم  هو  تايالند  يف   )ONIE(
املتعلمون على ا�ستعداد لتعلم اأي �سيء من اأجل زيادة دخلهم. ُتقّدم 
دورات التدريب املهني اأحد احللول. يجتمع اأع�ساء من املجتمعات 
املحلية يف جمموعات مكونة من �ستة اإلى ع�سرة اأ�سخا�س ويطلبون 
مهنية  دورات  تنظيم  املجتمعي  التعلم  مراكز  يف  معلميهم  من 
مدة  ترتاوح  لهتماماتهم.  وفًقا  خمتلفة  مو�سوعات  حول  ق�سرية 
املو�سوعات  ح�سب  �ساعة  وثالثني  �ساعات  ثالث  بني  ما  ال��دورات 
املعنية، والتي ت�سمل حفظ الطعام والطهي والن�سيج و�سنع املنتجات 
ال��دورة  ت�ستغرق  ل  والر�سم.  املحمولة  الهواتف  واإ�سالح  املحلية 
اأ�سغالهم ووظائفهم  لديهم  املتعلمني  لأن معظم  وقًتا طوياًل نظًرا 

امللتزمني فيها.

اإن التحدي الذي يواجه امل�ساركني بعد انتهاء الدورة هو الت�سويق. 
 ONIE ُتباع املنتجات فقط �سمن جمموعة �سغرية يف القرية. يتوقع
اأن يتمكن امل�ساركون من ك�سب املزيد من املال من خالل اإنتاج وبيع 
لذلك،  قريتهم.  فقط يف  ولي�س  البالد  اأنحاء  منتجاتهم يف جميع 
اإلى م�ساعدة املتعلمني على ا�ستخدام التكنولوجيا  يهدف امل�سروع 

الرقمية )الهواتف الذكية والإنرتنت( كاأدوات لبيع منتجاتهم.

جميع  ت�سجيع  على  بالرتكيز   ONIE ملكتب  التنفيذ  �سيا�سة  تتمثل 
توفري  يف  للم�ساركة  امل�ستويات  كافة  على  املجتمع  يف  القطاعات 
التعليم والأن�سطة من خالل التعليم غري النظامي يف جميع اأنحاء 
الدورات. وميكن  وتطوير  واملناهج  ال�سيا�سات  تطوير  مثل  البالد، 
توفري خدمة الواي فاي والإنرتنت جماًنا يف مراكز التعلم املجتمعي 
 ،4.0 تايالند  ل�سيا�سة  الكبرية  املظلة  حتت  تايالند.  يف  املنتقاة 
تعقد وزارة الرتبية والتعليم �سراكات مع كل من القطاع احلكومي 
واخلا�س. وتوفر وزارة جمتمع القت�ساد الرقمي بع�س الدعم من 
اأجهزة  وبع�س  الكابل  و�سلك  اللوج�ستية  الأمور  لتغطية  ميزانيتها 
الكمبيوتر. وتدعم �سركة توتال اآك�س�س لالت�سالت العامة املحدودة 
)Total Access Communication Public Company Limited( اأو 
 ONIE مكتب  يدير  بينما  التدريبات  يف  الفنيني  املوظفني   DTAC

التدريب يف مراكز التعلم املجتمعي. ت�سمل املجموعات امل�ستهدفة 
اأع�ساء املجتمع الراغبني يف تعلم كيفية ا�ستخدام الهواتف الذكية 
واإن�ساء �سفحة معجبني يف الفي�سبوك اأو اإن�ساء تطبيق لالإعالن عن 
منتجاتهم وبيعها. وميكن للراغبني يف التقدم للح�سول على تدريب 
قيود من حيث اجلن�س  اأي  دون  ب�سكل فردي  اأو  �سمن جمموعات 

والعمر والتعليم وما اإلى ذلك.

املدربني  من  كل  لتدريب  اأ�سا�سيتني  دورت��ني   ONIE مكتب  ينظم 
اأوًل،  اللكرتونية.  والتجارة  الرقمية  الأمية  حمو  وهما  والقروين 
لكل  واح��د  م��درب  مبعدل  امل��درب��ني  بتدريب   ONIE مكتب  يقوم 

بتدريب  الأقاليم  من  املدربون  يقوم  ثانًيا،  اإقليم.   77 من  اإقليم 
املزيد من املعلمني على م�ستوى املنطقة مبعدل مدر�س واحد لكل 
منطقة. يرتاوح عدد املناطق من 4 اإلى 32 منطقة لكل اإقليم. هناك 
املدربني  يقوم كل من  ثالًثا،  البالد.  اأرج��اء  928 منطقة يف جميع 

املناطق  م�ستوى  على  املعلمني  بتدريب  املناطق  ومعلمي  الإقليميني 
تايالند(.  اأنحاء  فرعية يف جميع  منطقة   7،424 )يوجد  الفرعية 
فرعية( يف  لكل منطقة  متعلًما  القرويني )30  اإحلاق  يتم  اأخ��رًيا، 
التدريب معلمي املناطق  دورتني تدريبيتني على الأقل، حيث ينفذ 
الفرعية بدعم من الأقاليم واملناطق. ويق�سم مكتب ONIE التدريب 
اإلى عدة م�ستويات لت�سهيل الأمر، حيث ميكن للمدربني، وب�سهولة 
يتنا�سب مع و�سع حياتهم احلقيقي.  املتدربني مبثال  تزويد  اأكرب، 
عندما يتم تنظيم التدريب لعدد كبري من املتدربني، يكون هناك 

حتٍد اآخر يتمثل يف انخفا�س �سرعة الإنرتنت.

وكيفية  الذكية،  الهواتف  ا�ستخدام  كيفية  املتعلمون  يتعلم  وهكذا، 
ال�سور  التقاط  وكيفية  الفي�سبوك،  على  معجبني  �سفحة  اإن�ساء 
عرب  التجارة  ل��وائ��ح  ع��ن  وال�ستعالم  منتجاتهم،  ع��ن  ل��الإع��الن 
الإنرتنت، مبا يف ذلك كيفية البحث عن املعلومات اأو التحقق من 
من  ي�سبح  الطريقة  وبهذه  ملنتجاتهم.  املماثلة  املنتجات  اأ�سعار 
املمكن للقرويني بيع منتجاتهم املحلية عرب الإنرتنت يف جميع اأنحاء 
اأنها  البالد. ُت�ستخدم مراكز التعلم املجتمعي كمكان للتعليم، كما 
توفر بع�س امل�ساحة ل�ستخدامها ك�سالة لعر�س منتجات املتعلمني. 
التابعة   )OOCC( الإنرتنت  عرب  التجارة  مراكز  ن�سميها  ونحن 
ملكتب ONIE، وميكن للنا�س الرتدد اإليها لال�ست�سارة والإعالن عن 

التجارة عرب الإنرتنت.

بالتايل، ي�سبح باإمكان املتدربني ك�سب املزيد من املال عن طريق 
بيع منتجاتهم عرب الفي�سبوك والتطبيقات عرب الإنرتنت. وميكنهم 
بالتجارة  اخلا�سة  واللوائح  القوانني  جميع  على  التعرف  ا  اأي�سً
عرب الإنرتنت. الآن، ميكنهم بيع املنتجات واخلدمات ع�سر مرات 
�سهرًيا على الأقل اأو احل�سول على دخل اإ�سايف ل يقل عن 2،000 
تنمو  وبالتايل،  للفرد،  �سهرًيا  اأمريكًيا(  دولًرا   64 )ح��وايل  بات 

اأعمالهم التجارية ب�سكل تدريجي.

االنخراط في تسويق األعمال الصغيرة في تايالند
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العوملة والهجرة وتغيري املناخ: ُيخاطب التعلم العاملي التحديات 
والقت�سادية  وال�سيا�سية  والبيئية  الجتماعية  وال��ت��ط��ورات 
العاملية التي توؤثر على حياتنا اليومية. تدعم اجلمعية الأملانية 
الكبار  تعلم  مراكز  يف  العاملي  التعلم  م�سروع  الكبار  لتعليم 
)AEC( يف تطوير وتنفيذ الأن�سطة املتعلقة بالتعلم العاملي منذ 
اإيجاد  الأ�سخا�س من  اإلى متكني  امل�سروع  ويهدف   .1977 عام 
مل�سوؤولياتهم  مدركني  ولي�سبحوا  املَُعومَل،  العامل  يف  توجهاتهم 
التي ميكنهم من خاللها  الطرق  كمواطنني عامليني، ولتحديد 
والرفاهية،  وامل�ساواة  والعدالة  العاملي  ال�سالم  يف  امل�ساهمة 

وبالتايل، احلد من الفقر يف نهاية املطاف.

املعينة  املو�سوعات  مثل  متاًما  متنوعة  امل�ستهدفة  املجموعات 
والأ�ساليب التعليمية. فامل�ساركون هم طالب مدار�س، ومدربني 
)multipliers(، وكبار من خمتلف الأعمار. يتم ت�سور وتنظيم 
ال�سعبية  التعلم  مراكز  من  كل  قبل  من  العاملي  التعلم  اأحداث 
)VHS(، ومراكز تعلم الكبار الأملانية. تقدم اجلمعية الأملانية 
اإلى  اإ�سافة  الكبار  تعليم  ملراكز  امل��ايل  الدعم  الكبار  لتعليم 
امل�����س��ورة ح��ول امل��و���س��وع��ات، والأ���س��ال��ي��ب، و���س��رك��اء التعاون 
متويل  يتم  واملن�سورات.  الدرا�سية  املواد  توفر  كما  املحتملني، 
من  بدعم   ،Engagement Global �سركة  قبل  من  الربنامج 

.)BMZ( الوزارة الفيدرالية للتعاون القت�سادي والتنمية

منذ عام 2014، �سارك ما يقارب 17،000 �سخ�س يف اأكر من 
اأ�سكال  تعليمي عاملي �سمن هذا الربنامج. ترتاوح  600 حدث 

الرحالت  اإلى  العمل  اإلى ور�س  الأحداث من املحا�سرات  هذه 
بع�س  فقط  ولتقدمي  امل�ساريع.  وعمل  الدرا�سية  وال��زي��ارات 

الأمثلة احلديثة ن�سبًيا:

اأمل��ان��ي��ا  ����س���رق  ���س��م��ال  VHS يف  م���راك���ز  اإح������دى  ن��ظ��م��ت 

ال�سن،  لكبار  للكتابة  عمل  ور�سة   )Vorpommern- Rügen(
املراأة  »حقوق  مو�سوع  على  الرتكيز  من  احل�سور  َنت  َمكَّ حيث 
ال�سن  كبار  اأخ��ذ  ثم  اأ�سهر.  �ستة  ملدة  العامل«  اأنحاء  جميع  يف 
دورة  كولون   VHS وقدمت  اإقليمية.  ق��راءة  جولة  يف  عملهم 
تعليمية للمعلمني يف املتاحف، حيث طّور امل�ساركون يف الدورة 
ظروف  حول  ملمو�س  معر�س  يف  اخلا�سة  التعليمية  اأ�ساليبهم 
العمل يف �سناعة الن�سيج وذلك من اأجل زيارة املعر�س لحًقا 
 )Görlitz( يف �سرق اأملانيا VHS �مع طالبهم. ويف حدث اآخر ل
�سارك فيه الطالب لعدة اأيام، مت طرح �سل�سلة من املو�سوعات 
متحورت حول حقوق الإن�سان واإنتاج الكاكاو وتغري املناخ. ومن 
غرب  جنوب  يف   VHS يف  م�سارًكا   46 اأم�سى  اأخ��رى،  ناحية 
اأملانيا )Inzigkofen( ممن ترتاوح اأعمارهم بني 31 و81 يومني 
لالأمم  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  على  مكثف  ب�سكل  العمل  يف 

املتحدة.

�ساهمت هذه الأحداث، كل منها بطريقته اخلا�سة، يف �سقل 
فهم امل�ساركني للتاأثريات التي حتدثها اأفعالهم يف اأماكن اأخرى 
ي�ساهم  اأن  فرد  لكل  كيف ميكن  لهم  اأظهرت  كما  العامل،  من 

باأفعاله للو�سول اإلى عامل اأكر اإن�ساًفا واإلى تنمية م�ستدامة.

مُيّثل اإثبات الأثر يف مثل هذا النوع من العمل الرتبوي حتدًيا: 
اأكدت �سابة يف تقييم لها لقّمة مناخية كانت قد ح�سرتها عن 
طريق املحاكاة باأنها تعلمت عن الرتابط بني حماية املناخ على 
ال�سعيدين الوطني والدويل، ثم متكنت بعدها من فهم كيفية 
اأف�سل.  ب�سكل  العاملي  املناخ  على  ال�ستهالكي  �سلوكها  تاأثري 
ومتى  كيف  من  التاأكد  امل�ستحيل  من  يكون  يكاد  ذل��ك،  وم��ع 
لذلك،  وفًقا  ملتزًما  اأو ي�سبح  بعد ذلك،  الفرد  يت�سرف هذا 
�سواء كان م�ستهلًكا اأو مواطًنا �سيا�سًيا اأو يف توا�سله مع الزمالء 

والأ�سدقاء.

يف اأملانيا، كما هو احلال يف اأجزاء اأخرى من العامل، فاإن الوعي 
بال�سوؤون العاملية يف تزايد. يت�ساءل املزيد من النا�س عن اأ�سل 
الأخ��رى،  واملنتجات  والأث��اث  واملالب�س  الغذائية  امل��واد  واإنتاج 
للمنتجات  اأعلى  اأ�سعار  لدفع  ا�ستعداد  على  اأ�سبحوا  وه��م 
ال�سديقة للبيئة والتي حتمل عالمات التجارة العادلة اأو غريها 
اإلى املعايري الجتماعية. وقد �ساهم  التي ت�سري  من العالمات 
فجوة  هناك  ولكن  الجت��اه،  ه��ذا  يف  بالتاأكيد  العاملي  التعلم 
تتعلق بالإ�سناد ل ميكن جت�سريها، وتلعب العديد من العوامل 
املوؤ�سرات  روؤية  ميكن  وبالطبع،  التطور.  هذا  يف  دوًرا  الأخرى 
الأخرى لنجاح اأحداث التعلم العاملية يف عدد امل�ساركني وتكرار 

الأحداث الناجحة.

المواطنة العالمية - المسؤولية العالمية - العمل 
العالمي: ألمانيا 13
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احلد من الفقر وتعليم الكبار والتعاون التنموي
كما راأينا، للفقر اأبعاد خمتلفة، فهو موجود يف البلدان املتقدمة 
هناك طرق خمتلفة  اأن  كما  ت�سورات خمتلفة،  وله  والنامية، 
فاإن  ذلك،  ومع  العاملي.  التحدي  مع هذا  البلدان  فيها  تتعامل 
ا  اأي�سً وهو  دراماتيكية  اأكر  اآثار  له  النامية  البلدان  يف  الفقر 
وموارد  حتتية  بنية  لديها  النامية  الدول  معظم  انت�ساًرا.  اأكر 
حمدودة للغاية للتعامل مع الفقر. ونتيجة لذلك، لطاملا خاطب 

التعاون الإمنائي م�ساألة احلد من الفقر بطرق خمتلفة.

اإن الُنُهج احلالية مو�سع ت�ساوؤل على نطاق وا�سع: هناك اأ�سئلة 
م�سروعة حول مدى حتقيق جهود التنمية يف جميع اأنحاء العامل 
التنمية  عمليات  يف  البلدان  �ساركت  لقد  احلقيقي.  للتغيري 
البعد  كل  بعيدون  امل�ستفيدون  يزال  ل  ولكن  عقود،  مدار  على 
عن البلدان املتقدمة من حيث املوؤ�سرات الرئي�سية، مثاًل: من 
منظور جودة اخلدمات الطبية وغريها، وتوافر الوظائف التي 
تتطلب اإنتاجية عالية وم�ستويات جيدة من الرواتب، وال�ستثمار 
الفقر يف  تاأهياًل عالًيا. ل يزال  املوؤهلني  التعليم واملوظفني  يف 
معظم  يف  الرئي�سية  التحديات  اأحد  ميثل  املناطق  هذه  جميع 

دول »اجلنوب العاملي«.

يلعب تعلم وتعليم الكبار دوًرا مهًما يف التعاون الإمنائي. يتلقى 
اأ�ساليب  ُتقّدم  التي  الزراعية  امل�ساريع  حول  تدريًبا  املزارعون 
ال�سغر،  ومتناهية  ال�سغرية  امل�ساريع  ويف  احلديثة.  الزراعة 
واإدارة  اإن�ساء  من  ليتمكنوا  تدريبية  لربامج  امل�ساركون  يخ�سع 
البنية  لبناء  املخ�س�سة  امل�ساريع  وحتى  التجارية.  الأع��م��ال 
املوظفني  لتاأهيل  مكونات  ت�سمل  النامية  البلدان  يف  التحتية 
مبا�سر  ب�سكل  ُتعنى  برامج  ا  اأي�سً وهناك  املحليني.  واخل��رباء 
ببناء وتطوير قدرات الفئات املهم�سة مثل الالجئني والعاطلني 
عن العمل والأميني، وما اإلى ذلك. ويف مثل هذه احلالة الأخرية 
اأنه م�سار  اإلى تعلم وتعليم الكبار على  خا�سة، غالًبا ما ُينظر 

بديل لأنظمة التعليم الر�سمي. 

ومع ذلك، فاإن هذا الت�سور غري مكتمل، حيث اأن تعلم وتعليم 
الكبار يت�سمن العديد من املهام. يتمثل اأحد اأبعاد تعلم وتعليم 
الكبار يف اإتاحة الظروف ل�ستعادة الفر�س ال�سائعة يف امل�سار 
على  ا  اأي�سً يعمل  فهو  بكثري،  ذلك  من  اأك��ر  ولكنه  التعليمي. 
التدريب امل�ستمر وتاأهيل العاملني، وُي�سهم يف تطوير اخلطاب 
ا  فر�سً ويوفر  املجتمعات،  يف  املتداولة  الق�سايا  حول  امل��دين 
لإثراء الرتبية الثقافية. ميكن لتعلم وتعليم الكبار جمع خمتلف 
الفجوات  وتقلي�س  بينهم  التفاعل  لزيادة  مًعا  املجتمع  ممثلي 
الجتماعية والقت�سادية والثقافية، وبالتايل امل�ساهمة يف احلد 
من الفقر وبناء التما�سك الجتماعي. يف جميع اأنحاء العامل، 
يتم ا�ستثمار موارد كبرية يف املكونات التعليمية لربامج التنمية 
املحلية، وبرامج حمو الأمية، وبرامج النوع الجتماعي، وبرامج 
زيادة فر�س العمل، وما اإلى ذلك، من خالل التعاون الإمنائي 
وامل�ساريع الإن�سانية. هذه كلها اأمثلة لربامج تعلم وتعليم الكبار، 
ا عن اعتبارها مفاهيم  ومع ذلك، يتم تنفيذها كم�ساريع عو�سً
تعليمية �ساملة. نادًرا ما يكون هناك فهم وا�سح لتعلم وتعليم 
بل  وتعلمي،  تعليمي  نظام  من  يتجزاأ  ل  جزء  اأن��ه  على  الكبار 
ُيعترب جمموعة من الإج��راءات ق�سرية املدى. غالًبا ما ينظر 
منافع  على  للح�سول  فر�س  اأنها  على  الربامج  اإلى  امل�ساركون 
ل وتكاليف الوجبات، اأو املنافع  مثل املال، وتغطية تكاليف الَتَنقُّ
العينية مثل الأطعمة والأدوات التي ميكن بيعها، وما اإلى ذلك. 
قلما ُينظر اإلى تنفيذ امل�سروع على اأنه اأمر تعليمي وم�ستدام، بل 
ُينظر له ك�سيء متاح الآن يوفر فر�سة على املدى الق�سري فقط.

ومع ذلك، فاإن جمموعة متنوعة من برامج تعلم وتعليم الكبار 
ُتقدم دعًما حقيقًيا يف جمال تطوير املهارات املهنية، ومهارات 
امل�ساركة  توفر  وحتريرها.  امل��راأة  ومتكني  والكتابة،  ال��ق��راءة 
لالندماج  لالأ�سخا�س  متزايدة  ا  فر�سً الكبار  وتعليم  تعلم  يف 
الذي  التغيري  ملمو�سة حول  اأمثلة  هناك  املحلي.  القت�ساد  يف 
والدليل على ذلك  النا�س.  الكبار يف حياة  وتعليم  تعلم  اأحدثه 
ا يف الق�س�س ال�سخ�سية  موجود يف هذا التقرير وموجود اأي�سً

الخاتمة

»اإن الق�سة التي ن�ستخدمها يف التعامل مع ق�سايا الفقر ل ت�سف دائًما التحديات التي 
نواجهها ول ُت�سهم دائًما يف احللول«

زاهي عازر  
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م�ساريع  يف  املحققة  والنجاحات  امل�ساركني  الأ�سخا�س  لآلف 
اأمثلة  جند  اأن  ا  اأي�سً ال�سهل  من  ذلك،  من  وبالرغم  خمتلفة. 
ينتهي  عندما  النجاحات  تختفي  حيث  فا�سلة،  ق�س�س  حول 

امل�سروع ومتويله.

اجلهات الفاعلة والُنُهج
املوؤ�س�سات  مع  جنب  اإلى  جنًبا  املدين  املجتمع  منظمات  تلعب 
العامة دوًرا رئي�سًيا يف توفري تعلم وتعليم الكبار للفئات الأقل 
حًظا. يحدث تعلم وتعليم الكبار �سمن اإطار التعاون الإمنائي 
يف منظمات املجتمع املدين: يف مقراتها، وبناًء على براجمها 
ا  اأي�سً ت�سارك  ومي�سريها.  مدربيها  وبوا�سطة  التدريبية، 
املوؤ�س�سات العامة، ومع ذلك، فاإن العديد من اجلهات الفاعلة 
لي�ست على دراية كافية باملفاهيم الأو�سع لتعلم وتعليم الكبار، 
�سبيل  وعلى  فقط،  اأجزائها  اأ�سا�سي  ب�سكل  تتناول  اأنها  حيث 
الآونة  املهني. لحظنا يف  والتدريب  الأمية  املثال، دورات حمو 
القطاع اخلا�س خا�سة  يلعبه  ال��ذي  ال��دور  زي��ادة يف  الأخ��رية 
يف توفري التدريب املهني. ومع ذلك، فاإن هذه امل�ساركة لي�ست 
ومن  اآخ��ر،  اإل��ى  م�سروع  من  خمتلًفا  �سكاًل  وتتخذ  منتظمة، 

موؤ�س�سة اإلى اأخرى، ومن مانح اإلى اآخر.

بع�س  يف  الكبار.  وتعليم  لتعلم  م�سرتك  فهم  هو  ينق�سنا  ما 
حمو  برامج  اأ�سا�سي  ب�سكل  الكبار  وتعليم  تعلم  يعني  البلدان، 
فقط  وُتعنى  ال��وزارات  مظلة  حتت  تنفيذها  يتم  والتي  الأمية 
الف�سول  عقد  يتم  البلدان،  بع�س  ويف  الأمية.  حمو  بف�سول 
الذين  امل��دار���س  معلمي  قبل  من  تنفيذها  ويتم  امل��دار���س  يف 
ُتظهر  الكبار.  لتدريب  الالزمة  املوؤهالت  اإلى  عادة  يفتقرون 

 4 للهدف  التابع   4.3.1 باملوؤ�سر  املتعلقة  احلديثة  الإح�ساءات 
من اأهداف التنمية امل�ستدامة معدل م�ساركة ال�سباب والكبار 
يف التعليم والتدريب الر�سمي وغري النظامي ح�سب اجلن�س يف 
الإثني ع�سر �سهًرا املا�سية. وبالرغم من ذلك، ل توجد بيانات 
حول امل�ساركة يف تعلم وتعليم الكبار يف معظم البلدان. توجد 
البيانات ب�سكل رئي�سي يف الدول الأع�ساء يف الحتاد الأوروبي 
وبع�س الدول الأخرى الأع�ساء يف منظمة التعاون القت�سادي 

.)OECD( والتنمية

يف  مُت��ار���س  التي  الأ�ساليب  م��ن  متنوعة  جمموعة  عر�س  مت 
ما  وغالًبا  ال�سابقة.  الأمثلة  يف  الكبار  وتعليم  تعلم  م�ساريع 
واخل��ربات  الفردية  الحتياجات  اإل��ى  الأ�ساليب  ه��ذه  ت�ستند 
لي�س  �ساعدتهم  التي  بالأمور  يتعلق  فيما  للم�ساركني  ال�سابقة 
فقط على اكت�ساب املهارات ولكن يف تطوير قدراتهم ملمار�سة 
تلك املهارات. وتت�سمن الأمثلة حول م�ساريع تعلم وتعليم الكبار 
الهند،  الن�ساء يف  احتياجات  على  بناًء  تطويرها  التي مت  تلك 
املهني  التعليم  وم�سروع  اجلوار يف غزة،  م�سروع   - جم��اورات 
ال�سعبية،  الدميقراطية  لو���س  جمهورية  يف   )VET( املتنقل 
الالجئني  وم�ساريع  وكمبوديا،  م�سر  يف  الأمية  حمو  وم�ساريع 
ال�سوريني والأردنيني الأقل حًظا. وهذه جميعها ُتظهر اإمكانات 
ُنُهج تعلم وتعليم الكبار الت�ساركية القائمة على اأ�سا�س احلوار 
هناك  املهم�سة.  الفئات  لتمكني وحترير  قوية  اأدوات  اأنها  على 
يف  تنفيذها  مت  التي  الكبار  وتعليم  تعلم  م�ساريع  من  الآلف 
و�سغرية، حملية  كبرية  قبل منظمات  البلدان من  من  العديد 
ومع  اإقناًعا.  اأكر  حتى  اأو  مماثلة  نتائج  ُتظهر  والتي  ودولية، 

ذلك، ل يتم تنفيذ تعلم وتعليم الكبار ب�سكل منهجي.

 Family and Childhood Protection Society
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التو�سيات:
ُيعد تعلم وتعليم الكبار اأحد اأكرب مكونات التعاون الإمنائي، ومع ذلك، فهو لي�س معروف على هذا النحو، بل ُينظر اإليه .11

على اأنه اإجراء اإ�سايف ولي�س مكوًنا تعليمًيا م�ستداًما. هذا يقلل من اأثره الإيجابي يف امل�ساريع التنموية. يجب العرتاف 
ن منف�سل للتنمية وللتعاون الإمنائي، الأمر الذي �سيتيح لنا اإمكانية احل�سول على اآليات قيا�س  بتعلم وتعليم الكبار َكُمَكوَّ

ا با�ستخدامه ب�سكل اأكر فعالية يف التعاون الإمنائي. اأف�سل لتاأثريه، و�سي�سمح لنا اأي�سً
اإن تعلم وتعليم الكبار هو قطاع تعليمي مرتبط ب�سكل قوي ب�سوق العمل، والتنمية الجتماعية، وتطوير املجتمع احلديث .21

واملدين، وجمالت اأخرى من احلياة املجتمعية. وعلى الرغم من الدور املهم الذي ميكن اأن يلعبه تعلم وتعليم الكبار يف 
حياة وتنمية املواطنني واملجتمع، اإل اأنه ل يتم اإيالء الهتمام الكايف له. ل توجد اأطر عمل وطنية يف العديد من البلدان 
النامية، ولي�س من الوا�سح من هي اجلهات الفاعلة يف جمال تعلم وتعليم الكبار، ول توجد معايري ومتطلبات وا�سحة 

للجودة فيما يتعلق بتنفيذ تعلم وتعليم الكبار.
التعلم مدى احلياة .31 فر�س  وتعزيز  ومن�سف،  و�سامل  تعليم جيد  »�سمان  هو:  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  4 من  الهدف 

للجميع.« التعلم مدى احلياة لي�س و�سًفا حديًثا فاخًرا لنظام التعليم الر�سمي، بل يعني الفر�س التعليمية طوال احلياة. 
يحتاج املجتمع الدويل اإلى اإيالء املزيد من الهتمام من اأجل قيا�س وحتقيق اأهدافه اخلا�سة �سمن الهدف 4 من اأهداف 

التنمية امل�ستدامة.
من املهم عند تنفيذ برامج تعلم وتعليم الكبار �سم ممثلني من جمموعات خمتلفة وخا�سة تلك التي تعي�س يف فقر وفًقا .41

للجن�س والعمر والأقليات العرقية والدينية، وما اإلى ذلك، وال�سعي من اأجل و�سول اجلميع اإلى تلك الربامج. يجب األ 
ُينظر اإلى املوؤ�س�سات التي تنفذ تعلم وتعليم الكبار على اأنها موؤ�س�سات للفقراء فقط، حيث اأن تعلم وتعليم الكبار هو جزء 

ل يتجزاأ من التعلم مدى احلياة للجميع، كما اأن الإدماج يعترب عن�سر مهم ل�سمان التما�سك الجتماعي.
هناك حاجة اإلى مزيد من الهتمام مبا ميكن اأن يقدمه تعلم وتعليم الكبار، مبا يف ذلك، تنمية املهارات القت�سادية .51

والرقمية. يعد عن�سر التحرر يف تعلم وتعليم الكبار اأمًرا حا�سًما لإحداث تغيري حقيقي يف حياة النا�س. وميكن حتقيق 
الإدماج احلقيقي فقط من خالل التحرر التعليمي والقت�سادي.

اأ�سحاب .61 عن  ممثلني  جذب  ا  اأي�سً املهم  ومن  للفقراء.  الكبار  وتعليم  تعلم  توفري  يف  حا�سًما  دوًرا  املدين  املجتمع  يلعب 
امل�سلحة الآخرين، ل �سيما القطاع اخلا�س، وخا�سة فيما يتعلق بتنفيذ م�ساريع تعلم وتعليم الكبار لزيادة قابلية التوظيف. 

ا العرتاف بامل�سوؤولية العامة لتعلم وتعليم الكبار كالعب رئي�سي يف قطاع التعليم. ويجب اأي�سً
من .71 اأنواع خمتلفة  بذلك من خالل  القيام  على  اأمثلة  الكبار. هناك  وتعليم  تعلم  اإلى  الو�سول  اإمكانية  اإتاحة  املهم  من 

ا  موؤ�س�سات تعليم الكبار، مثل مراكز تعليم الكبار، ومراكز التعلم املجتمعية، ومراكز التعلم، وما اإلى ذلك. هناك اأي�سً
اأمثلة واعدة تتعلق باإن�ساء مراكز تدريب متنقلة والتي تزور بدورها املجتمعات النائية لتوفري فر�س التعلم فيها. 

ُيعد تعلم وتعليم .81 اأزمة الالجئني ال�سوريني التي تواجهها الأردن من بني دول اجلوار الأخرى،  اأو�ساع الأزمات، مثل  يف 
ُتقّدم  اجلديدة.  حياتهم  اأو�ساع  مع  للتكيف  طريقة  اإيجاد  على  املت�سررين  الأ�سخا�س  مل�ساعدة  الأدوات  اأحد  الكبار 
الأخطاء يف  العديد من  نُّب  جَتَ تعليمية هامة لالجئني ميكن من خاللها  املُحرتفة خدمة  الكبار  وتعليم  تعلم  موؤ�س�سات 

عملية دمج الالجئني.
اإلى قاعدة بيانات مل�ساريع وبرامج تعلم وتعليم الكبار املُبَتَكَرة لتكون ُمتاحة للعديد من املنظمات. يوجد .91 هناك حاجة 

يف جميع اأنحاء العامل العديد من الأمثلة كتلك التي ا�ستعر�سناها يف هذه الورقة، والتي ميكن اأن ُتلهم معلمي الكبار يف 
البلدان املختلفة وفيما بينها.

ا ال�ستثمار يف هياكل قوية .101 من املهم ال�ستثمار ب�سكل قوي يف تعلم وتعليم الكبار، ول�سمان ال�ستدامة، من املهم اأي�سً
ا حاجة اإلى  لتعلم وتعليم الكبار، علًما باأن هذه الهياكل قد تختلف من منطقة اإلى اأخرى ومن بلد اإلى اآخر. هناك اأي�سً
اأ�س�س وهياكل متينة مدعومة من قبل احلكومات املعنية واملجتمع املدين، واإن اأمكن، القطاع اخلا�س، من اأجل حتقيق 

الأثر القوي واملرئي لتعلم وتعليم الكبار يف جميع احلالت. 
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