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Abstract 

       This paper investigated the role played by international organizations in adult education and illiteracy eradication in 

Sudan as represented by the role played by UNESCO and its peer organizations working in this area. The paper pursued 

several aims; firstly, it aimed at identifying the concepts and meanings of adult education and illiteracy eradication. 

Secondly, it aimed at identifying the role played by United Nations Organizations in eradicating illiteracy.. Finally, the 

paper aimed at reaching some recommendations to make the highest benefit of these organizations in eradicating 

illiteracy as well as in adult education in Sudan.  

The researcher used the descriptive-analytic approach as a research methodology; this approach tries to explain the 

different aspects by surveying and describing the issue under research based on the significance of the available facts. 

The paper achieved several findings; the most important of these was, the role played UNESCO was most of the time 

restricted in providing the technical assistance only.   
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 المنظمات الدولية ودورها في محو األمية وتعليم الكبار في السودان

 

مد رفاياعمر إبراهيم ح. د  

قسم المناهج وطرق التدريس  -ستاذ مشاركأ  

جامعة السعيم األزهري– كلية التربية   

 السودان

 

 : الممخص
تتناوؿ الورقة دور المنظمات الدولية مثؿ منظمة األمـ المتحدة لمتربية و الثقافة و العمـو و نظيراتيا اإلقميمية في مجاؿ محو األمية و تعميـ الكبار بالسوداف ، 

مفاىيـ محو األمية و تعميـ الكبار وعمى الدور الذي قامت بو منظمات األمـ المتحدة المعنية في مجاؿ محاربة األمية و  و تيدؼ إلى التعرؼ عمى معاني و
عمى مشروعات محو األمية التي أقامتيا المنظمات موضوع الدراسة في السوداف ثـ الوصوؿ لبعض التوصيات التي قد تسيـ في اإلفادة القصوى مف 

المنظمات موضوع الدراسة في دعـ مشروعات محو األمية و تعميـ الكبار في السوداف ، ىذا و قد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي و الذي يعمؿ عمى 
توضيح جوانب األمر الواقع بمسحيا و وصفيا وصفًا تفسيريًا بداللة الحقائؽ المتوفرة ، و قد توصمت الدراسة لعدد مف النتائج أىميا ، قصور دور منظمة 

.اليونسكو في اغمب االحياف عمى تقديـ المساعدات الفنية   
 

 

 

 

   :المقدمة
   في الوقت الذي تتحدث فيو الدوؿ المتقدمة عف سعييا لمحو األمية في مجاؿ الحاسوب و استخداـ التقانة 

 خبلؿ الربع األوؿ مف القرف الحادي و العشريف ما تزاؿ الدوؿ النامية و السوداف واحدًا منيا تتحدث عف محو األمية 
. األبجدية 

      و تمثؿ األمية باختبلؼ مفاىيميا رأس الرمح لمجيؿ الذي يمثؿ أحد أضبلع المثمث المتمثؿ في الجيؿ  و الفقر و 
.   المرض و ىي األدواء التي قعدت كثيرًا بمجتمعات الببلد النامية 

  و اإلنساف في زماف و مكاف ال يستطيع أف يتحرر مف أسر الفقر و المرض إال بالعمـ ، حيث يستطيع اإلنساف المتعمـ 
.  بالعمـ أف يطوع الظروؼ المحيطة بو و يضع مف الخطط و البرامج التي يحارب بيا الفقر     و المرض معًا 

  إلى ذلؾ فقد ظمت األمية تمثؿ واحدة مف أبرز المشكبلت العقدية عبر التاريخ ، و قد اتخذىا الييود مسبة لآلخريف ، و 
ليس ... ﴿ : أطمقوا عمييـ لفظ األمييف ، و كانوا ال يروف حرمة ليـ ، حيث قاؿ المولى عز و جؿ في ذلؾ عمى لسانيـ  

http://www.sciencereflection.com/general-letters-in-mathematics/
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لكف و عمى الرغـ مف أف األمية تمثؿ مشكمة و منقصة في حؽ البشر إال أف المولى  ( 1 )﴾ ... عمينا في األمييف سبيؿ 
عز و جؿ قد جعميا مف معجزات النبي صمى ا عميو و سمـ الذي أرسؿ في أمة أمية إظيارًا لذلؾ اإلعجاز و التحدي 

﴿ ىو الذي بعث في األمييف رسواًل منيـ يتمو عمييـ آياتو و يزكييـ و يعمميـ الكتاب و الحكمة و إف : حيث يقوؿ تعالى 
 . (2 )كانوا مف قبؿ لفي ضبلؿ مبيف ﴾ 

 و في السوداف و عمى الرغـ مف الجيود الكبيرة التي تبذؿ إال أف األمية ظمت واحدة مف كبرى المشكبلت التي تعوؽ 
تمس اإلنساف صانع  )تطور المجتمع السوداني و تقعد بو عف ركب التطور العالمي اقتصاديًا و اجتماعيًا و ذلؾ ألنيا   
  (3 ) (الحياة االجتماعية و تعوؽ تقدمو مف حيث ممكات اإلبداع و قدرات اإلنجاز       و وسائؿ السعي 

: مشكمة الدراسة 
إلى أي مدى استفاد السوداف مف الجيود التي بذلتيا منظمات األمـ المتحدة :       تتمثؿ مشكمة الدراسة في السؤاؿ التالي 

في مجاؿ محو األمية و تعميـ الكبار ؟  
: أىمية الدراسة 

:    تتمثؿ أىمية الدراسة في انيا 
. تسعى لممساعدة في دفع الجيود العممية المبذولة في مجاؿ محو األمية و تعميـ الكبار  – 1
تعمؿ عمى رفع مستوى االىتماـ ببرامج محو األمية و تعميـ الكبار مف أجؿ الوصوؿ لمجتمع يتوافر ألفراده الحد  – 2

. األدنى مف ميارات القراءة و الكتابة و الحساب 
. تعمؿ عمى بياف بعض المفاىيـ و المعاني في مجاؿ محو األمية و تعميـ الكبار  – 3

: أهداف الدراسة 
: تيدؼ الدراسة لآلتي 

. التعرؼ عمى المعاني و المفاىيـ الخاصة بمحو األمية و تعميـ الكبار  – 1
التعرؼ عمى الجيود التي بذلتيا منظمات األمـ المتحدة و المنظمات اإلقميمية األخرى في مجاؿ محو األمية و تعميـ - 2

. الكبار 
. التعرؼ عمى المشروعات التي أقامتيا منظمات األمـ المتحدة و المنظمات اإلقميمية أو دعمتيا في السوداف  – 3

: منهج الدراسة 
لموصوؿ إلى بعض الحقائؽ العممية الميمة و المتعمقة بموضوع الدراسة سوؼ يتبع الباحث المنيج الوصفي ، حيث يعمؿ 

   (4 )البحث الوصفي عمى توضيح جوانب األمر الواقع بمسحيا و وصفيا وصفًا تفسيريًا بداللة الحقائؽ المتوفرة 
: معاني و مفاىيـ محو األمية و تعميـ الكبار  – 1

: مفيـو األمية :أواًل 
عمى الرغـ مف أف األمية تمثؿ مشكمة إال أف المولى عّز وّجؿ جعميا واحدة مف أسباب إظيار اإلعجاز في رسالة سيدنا 

محمد صمى ا عميو وسمـ ذلؾ أنالمولى عّز وّجؿ أبطؿ زعـ الييود بأنو ليس ىنالؾ نبي أو رسوؿ إال منيـ فقد أرسؿ ا 
تعالى الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ رسواًل لمبشر كافة في أمتو األمية إظيارًا لذلؾ اإلعجاز والتحدي حيث يقوؿ ا 

ْف َكاُنوا ِمْف َقْبُؿ َلِفي : تعالى  ـُ اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َواِ  ـْ َوُيَعمُِّمُي ـْ آَياِتِو َوُيَزكِّيِي ـْ َيْتُمو َعَمْيِي ﴿ ُىَو الَِّذي َبَعَث ِفي اأْلُمِّيِّيَف َرُسواًل ِمْنُي
حيث جاء مرة واحدة في   (6) ىذا و قد ورد لفظ األمي و مشتقاتو في ستة مواضع في القرآف الكريـ   (5)َضبلٍؿ ُمِبيٍف ﴾ 

ـْ ِإالَّ َيُظنُّوَف ﴾  ْف ُى ـْ ُأمِّيُّوَف ال َيْعَمُموَف اْلِكَتاَب ِإالَّ َأَماِنيَّ َواِ  و مرتيف في سورة آؿ عمراف ﴿ َفِإْف  ( 7 )سورة البقرة  ﴿  َوِمْنُي
ْف َتَولَّْوا َفِإنََّما  ـْ َفِإْف َأْسَمُموا َفَقِد اْىَتَدْوا َواِ  وَؾ َفُقْؿ َأْسَمْمُت َوْجِيَي ِلمَِّو َوَمِف اتََّبَعِف َوُقْؿ ِلمَِّذيَف ُأوُتوا اْلِكَتاَب َواأُلمِّيِّيَف َأَأْسَمْمُت َحاجُّ
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ـْ َمْف ِإْف َتْأَمْنُو ِبِديَناٍر (8 )َعَمْيَؾ اْلَببلُغ َوالمَُّو َبِصيٌر ِباْلِعَباِد  ﴾  ، ﴿ َوِمْف َأْىِؿ اْلِكَتاِب َمْف ِإْف َتْأَمْنُو ِبِقْنَطاٍر ُيَؤدِِّه ِإَلْيَؾ َوِمْنُي
ـْ َيْعَمُموَف  ﴾  ـْ َقاُلوا َلْيَس َعَمْيَنا ِفي اأْلُمِّيِّيَف َسِبيٌؿ َوَيُقوُلوَف َعَمى المَِّو اْلَكِذَب َوُى ال ُيَؤدِِّه ِإَلْيَؾ ِإال َما ُدْمَت َعَمْيِو َقاِئمًا َذِلَؾ ِبَأنَُّي

ـْ ِفي التَّْوَراِة   ( 9 ) ُسوَؿ النَِّبيَّ اأُلمِّيَّ الَِّذي َيِجُدوَنُو َمْكُتوبًا ِعْنَدُى ، و مرتيف في سورة األعراؼ ، ﴿ الَِّذيَف َيتَِّبُعوَف الرَّ
ـْ َواأَلْغبلَؿ  ـْ ِإْصَرُى ـُ اْلَخَباِئَث َوَيَضُع َعْنُي ـُ َعَمْيِي ـُ الطَّيَِّباِت َوُيَحرِّ ـْ َعِف اْلُمْنَكِر َوُيِحؿُّ َلُي ـْ ِباْلَمْعُروِؼ َوَيْنَياُى واإلنجيؿ َيْأُمُرُى

ـُ اْلُمْفِمُحوَف  ﴾  ُروُه َوَنَصُروُه َواتََّبُعوا النُّوَر الَِّذي ُأْنِزَؿ َمَعُو ُأوَلِئَؾ ُى ـْ َفالَِّذيَف آَمُنوا ِبِو َوَعزَّ ﴿ ُقْؿ َيا    ( 10)الَِّتي َكاَنْت َعَمْيِي
ـْ َجِميعًا الَِّذي َلُو ُمْمُؾ السََّماَواِت َواأَلْرِض ال ِإَلَو ِإالَّ ُىَو ُيْحِيي َوُيِميُت َفآِمُنوا ِبالمَِّو َوَرُسوِلِو  َأيَُّيا النَّاُس ِإنِّي َرُسوُؿ المَِّو ِإَلْيُك

ـْ َ تْيَتُدوَف ﴾  ، و مرة واحدة في سورة الجمعة ﴿ ُىَو الَِّذي َبَعَث   ( 11 )النَِّبيِّ اأُلمِّيِّ الَِّذي ُيْؤِمُف ِبالمَِّو َوَكِمَماِتِو َواتَِّبُعوُه َلَعمَُّك
ْف َكاُنوا ِمْف َقْبُؿ َلِفي َضبلٍؿ ُمِبيٍف ﴾  ـُ اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َواِ  ـْ َوُيَعمُِّمُي ـْ آَياِتِو َوُيَزكِّيِي ـْ َيْتُمو َعَمْيِي ،  (12 )ِفي اأُلمِّيِّيَف َرُسواًل ِمْنُي

و قد أشار المفسروف إلى أف المفظ ارتبط في الغالب بعدـ معرفة الكتابة و القراءة ، و أف األمييف ىـ العرب في الغالب 
ووصؼ النبي صمى ا عميو وسمـ باألمي في  آيتي سورة . لعدـ معرفتيـ الكتابة و القراءة و لقمة عدد الكتاب فييـ 

نما تعززىا، عمى أف يكوف  )األعراؼ جاء ليؤكد  أف األمية ال تحد مف قدرات الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ عمى الببلغ وا 
واضحًا أف األمية ميزة لمرسوؿ صمى ا عميو وسمـ فقط ، وليست عبلمة مميزة ذلؾ لتكوف المعجزة أعمؽ والببلغة أوثؽ 

   (13 ) (والتبميغ أصدؽ 
األمي في كبلـ العرب الذي ال يحسف الكتابة فقيؿ أمي نسبة إلى األـ ، ألف  )و تشير بعض المعاجـ المغوية إلى أف 

  (14 ) (الكتابة مكتسبة و ىو عمى ما ولدتو أمو مف الجيؿ بالكتابة ، و قيؿ نسبة إلى أمة العرب ألنو كاف أكثرىـ أمييف 
، كما   (15 ) (واألميوف ىـ العرب واألمي الذي ال يقرأ وال يكتب وكذلؾ كثير مف العرب   ): و جاء في بعض المعاجـ 

(     بعثت إلى أمة أمية ) ، و في الحديث الشريؼ   (16 ) (ىو الذي ال يكتب وال يقرأ مف كتاب  )جاء في لساف العرب 
( 17)  

ىذا وقد ذىب بعض أصحاب المذاىب الفقيية في تعريؼ األمي مذىبًا ُربط فيو تعريؼ األمي بمعرفة قراءة سورة الفاتحة 
مف ال يحسف الفاتحة بكامميا سواء كاف ال يحفظيا كميا إال حرفًا، أو يخفؼ مشددًا " حيث يعرؼ الشافعية األمي  بأنػو  )

" . لرخاوة في لسانو أو غير ذلؾ لخرس أو غيره 
غير . وأف كاف يحسف غيرىا . مف ال يحسف الفاتحة أو بعضيا أو يخؿ بحرؼ منيا:       أما الحنابمة فيعرفوف األمي بأنو

 (18 )ىو الذي ال يحسف القراءة : أف الشيعة الزيدية قد خرجوا عف ذلؾ وّعرفوا األمي بأنو
        واألمية في االصطبلح ال يخرج تعريفيا بعيدًا عف المعنى المغوي والذي يشير عمومًا إلى عدـ معرفة الكتابة 

وحيف يكوف القوؿ عف األمية، يتبادر إلى الذىف مظيرىا وىو الجيؿ بالقراءة والكتابة وىذا صحيح ال  )والقراءة والحساب 
 (19 ) (غبار عميو ولكف األمية في واقع األمر أبعد مدى مف جيؿ أبجديات القراءة والكتابة وأعمؽ وأشمؿ

كؿ مف )ـ اأُلمي بأنو 1964وقد عّرفت األمـ المتحدة في مؤتمرىا اإلقميمي لميونسكو الذي عقد في اإلسكندرية في العاـ 
ثـ  (20 ) (تعدى سف العاشرة مف عمره وليس بالمدرسة ولـ يصؿ إلى المستوى الوظيفي في القراءة والكتابة بالمغة العربية 

: انتقمت المنظمة لتعرؼ الحد األدنى لممستوى الوظيفي في القراءة   و الكتابة حيث ، جعمتو القدرة عمى 
قراءة فقرة في صحيفة يومية بفيـ و طبلقة  – 1
التعبير الكتابي عف فكرة ما تعبيرًا واضحًا   – 2
كتابة قطعة إمبلء كتابة صحيحة   – 3
قراءة األعداد و كتابتيا و إجراء العمميات الحسابية األساسية التي تتطمبيا حياة الفرد     – 4
( 21 ) 
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: معاني و مفاىيـ تعميـ الكبار: ثانيًا 
    بالرجوع ألدبيات تعميـ الكبار نجد أف ىنالؾ عدـ اتفاؽ عمى تعريؼ محدد لمفيـو تعميـ الكبار ويرجع ذلؾ ، لحداثة 

عمـ تعميـ الكبار فقد تعددت المصطمحات والمفاىيـ المتباينة لتعميـ الكبار، ولكف الجذور القديمة ليذا العمـ تعود إلى 
الحضارات القديمة كالحضارة الصينية واليندية واليونانية والعربية اإلسبلمية التي دعت لتعميـ اإلنساف مف الوالدة حتى 

، كما أف ىنالؾ صعوبات عديدة تعترض العامميف في الحقؿ التربوي بشأف االتفاؽ عمى معنى موحد   ( 22 ). الوفاة 
 (  23 ): لممفيـو لخصيا محمود عجاوي في اآلتي

. كثرة المصطمحات والمفردات المستخدمة مف قبؿ العامميف في حقؿ تعميـ الكبار .1
 .االختبلؼ حوؿ تحديد مف ىـ الكبار  .2
 .كثرة التعريفات المطروحة في أدبيات تعميـ الكبار  .3
 غموض مفيـو تعميـ الكبار كحقؿ تربوي نسبياً  .4

كؿ نشاط تربوي ىادؼ يمتحؽ بو الفرد مف تمقاء نفسو مف )ثـ تناوؿ محمود أحمد عجاوي مفيـو تعميـ الكبار معرفًا لو بأنو 
ويشير الباحث عمى الرغـ مف أف  ( 24 ) (أجؿ تطوير ذاتو بشرط أف ال يحتؿ ذلؾ النشاط الحيز األكبر مف وقتو 

عجاوي قد تناوؿ في حديثو الصعوبات التي تعترض تحديد مفيـو تعميـ الكبار إال أنو قد أغفؿ واحدًا مف أىـ أسباب 
وفي جانب آخر يعتبر عمي أحمد مدكور تعميـ الكبار . الخبلؼ في تحديد مفيـو عمـ تعميـ الكبار وىو عامؿ السف 

، اما محي الديف صابر فيعرؼ  (25) (األصؿ الذي خرجت مف عباءتو عممية التعميـ والتعمـ المدرسية المعروفة اآلف)
نظاـ التعميـ الذي يتـ خارج نطاؽ المؤسسة التعميمية النمطية و بيذا يتسع جميوره فيشمؿ األمييف الذيف )تعميـ الكبار بأنو 

لـ يتعمموا القراءة والكتابة أساسًا ألنيـ في الغالب األعـ لـ يدخموا المدرسة مف البداية ، ويشمؿ أولئؾ الذيف دخموىا لفترة أو 
فترات في مرحمة أو أكثر مف مراحميا وحتى أولئؾ الذيف دخموىا وأتموىا في كؿ مراحميا ، وىذه الجماعات تحتاج في 

مستوياتيا المختمفة إلى االنتفاع بنشاط تعميـ الكبار وبرامجو المتنوعة وأساليبو المتعددة وبما يقدـ مف خبلليا مف خدمات 
متصمة بالتعميـ األساسي أو باستكماؿ بعض المراحؿ التعميمية أو لئلعداد والتأىيؿ أو لتجديد الخبرة أو تنويعيا أو تغييرىا 

قد ظؿ مرادفًا لمحو األمية أو تعميـ )غير أنو يرى أف تعميـ الكبار  (26 ) (تكيفًا مع الحاجات الفردية واالجتماعية 
ف كانت ىنالؾ  الراشديف ولـ يكف يختمؼ في أساليب تعميـ القراءة والكتابة في شيء مف حيث التقنية عف تعميـ الصغار وا 
إضافات تتصؿ بتقديـ بعض المعمومات عف الصحة الوقائية أو الدينية أو االقتصاد المنزلي بالنسبة لمنساء تشجيعًا ليف 

ويؤكد ىذه الفكرة تجربة االرشاد النسوي التي قامت في مشروع الجزيرة والتي نفذتيا  (27 ) (لمتابعة تعمـ القراءة والكتابة 
. إدارة الخدمات االجتماعية التابعة إلدارة مشروع الجزيرة في السبعينيات مف القرف العشريف

مفيـو تعميـ الكبار في  ) إلى ذلؾ فينالؾ اختبلؼ حوؿ مفيـو تعميـ الكبار بيف الدوؿ النامية والدوؿ المتقدمة حيث اف 
سياؽ التعميـ يعني في المجمعات النامية األمييف الذيف فاتتيـ فرص تعمـ القراءة والكتابة ألسباب مختمفة، وأما في الدوؿ 

 (28 ) (المتقدمة فيو يعني اكتساب الميارات والمعارؼ خارج نطاؽ التعميـ المدرسي بما يعيف عمى التقدـ االجتماعي 
كؿ أنواع التعميـ غير الميني لمف تزيد أعمارىـ عف  )لذلؾ نجد أف التعريؼ البريطاني لمفيـو تعميـ الكبار يشير إلى أنو 

أما في الواليات المتحدة األمريكية  (29 ) (الثامنة عشرة والذي يقـو بإشراؼ السمطة التعميمية بواسطة جيات مسؤولة 
المرحمة التعميمية الرابعة في المجتمع الناضج والذي يضع في اعتباره أف التعميـ ىو حاجة )فيعّرؼ تعميـ الكبار بأنو 

ترى عند – اليونسكو – إلى ذلؾ فإف منظمة األمـ المتحدة لمتربية و الثقافة و العمـو  (30 )(مستمرة عمى مدى حياة الفرد 
الذيف - أف عبارة تعميـ الكبار تشتمؿ عمى البنية الكمية لمعممية المنظمة حيث ينمي األشخاص)التعريؼ بتعميـ الكبار  

قدراتيـ ويثروف معرفتيـ ويعمموف عمى االرتقاء بمؤىبلتيـ الفنية أو المينية، أو تحويميا -تعتبرىـ مجتمعاتيـ كبارًا أو راشديف
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نحو وجية جديدة ويحدثوف تغييرات في اتجاىاتيـ أو سموكيـ في إطار المنظور المزدوج لمنمو الشخصي الشامؿ، 
وال ينبغي اعتبار تعميـ الكبار شيئًا قائمًا بذاتو بؿ . والمشاركة في التنمية المتوازنة والمستقمة اجتماعيًا واقتصاديًا وثقافياً 

ويخمص الباحث إلى أف  (31 )(يجدر اعتباره فرعًا وجزءًا مكمبًل مف خطة عالمية لمتربية والتعميـ المستمريف مدى الحياة 
تعريؼ اليونسكو لمفيـو تعميـ الكبار قد جاء تعريفًا جامعًا وشامبًل ، حيث تناوؿ عامؿ العمر وأرجع تحديده لكؿ مجتمع 

حسب وجية نظر ذلؾ المجتمع ، كما لـ يغفؿ جانب الغرض مف تعميـ الكبار والمتمثؿ في تنمية المؤىؿ فنيًا وأكاديميًا وما 
يؤدي بو ذلؾ مف تنمية في االتجاه والسموؾ لمفرد أما أىـ ما جاء في تعريؼ اليونسكو ىو اعتباره لتعميـ الكبار جزءًا ال 

. يتجزأ مف العممية التربوية والتعميمية ال كما يحدث في البمداف النامية 
: دور منظمات األمـ المتحدة و المنظمات اإلقميمية األخرى في مجاؿ محو األمية و تعميـ الكبار في العالـ – 2

بدأت  )     إف أية حركة تنوير في التاريخ اإلنساني عندما تبدأ يكوف لمدور الشخصي فييا جانب كبير وعريض لذلؾ فقد 
حركة محو األمية وتعميـ الكبار بنشاط قاـ بو أفراد ىّزىـ اإلخبلص والحماس ودفعتيـ الرغبة الصادقة إليقاظ الشعور ولفت 
األنظار إلى انتشار األعداد اليائمة مف سكاف بمدىـ المعني أو العالـ ككؿ وما ىـ فيو مف جيؿ وأمية ، فمنيـ مف اعتبر 
ذلؾ عمبًل يبتغي بو وجو ا تعالى ويرى أف فيو أجرًا عظيمًا في الدنيا واآلخرة ألنو يسعى في عممو ىذا إلى خير البشرية 
، ومنيـ مف تصدى لمشكمة األمية وتعميـ الكبار بدافع سياسي ألف المجتمع األمي ال يعي حقوقو وواجباتو ويرى نفر ثالث 
أف المجتمع السميـ ال يبني كيانو عمى أساس قوي ومتيف ما لـ يكف لعناصر ذلؾ المجتمع معرفة وتبصر بدورىا في بناء 

  (32 )(ذلؾ المجتمع 
  إلى ذلؾ يمكف تقسيـ حركة محو األمية وتعميـ الكبار إلى مرحمتيف ميمتيف تميزت كؿ منيما باتجاىات وخصائص رئيسة 

: و ىي 
:  المرحمة األولى

تسمى مرحمة الجيود المحمية خبلؿ القرف التاسع عشر وأوائؿ القرف العشريف، وفييا كانت الجيود المبذولة تمثؿ انعكاسًا 
لمظروؼ السياسية واالقتصادية واالجتماعية حيث اقترنت حركة تعميـ الكبار بالتغيرات التي صاحبت تطور المجتمعات مف 

الحياة الريفية إلى الحياة الحضرية ومف المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي ومف االستعمار إلى االستقبلؿ ومف 
ـ عمى يػد القػس 1844التخمؼ إلى النمو والتقدـ ويقؼ شاىدًا عمى ذلؾ ظيور المدارس الشعبية في الدنمارؾ في سنػة 

. لتعميـ المزارعيف والعماؿ الذيف ىـ فوؽ سف الثانية عشرة المغة الوطنية والتاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية  (كرندفوؾ)
و تؤكد سمات ىذه المرحمة ما ذىب إليو الباحث مف أف الدور الشخصي لحركات التنوير لو أكبر األثر في         (33)

. انطبلقيا 
: المرحمة الثانية 

تسمى مرحمة الجيود العالمية وذلؾ في خبلؿ النصؼ الثاني مف القرف العشريف وىي المرحمة التي حدث فييا التطور 
الجوىري في ميداف تعميـ الكبار نتيجة لمتغيرات االقتصادية والتكنولوجية واالجتماعية، حيث زاد االىتماـ بيذا الميداف عمى 
المستوى الدولي و ذلؾ عقب انتياء الحرب العالمية الثانية و قياـ منظمة األمـ المتحدة ، وقد كاف نتيجة ذلؾ عقد عدد مف 

: المؤتمرات العالمية تحت إشراؼ منظمة اليونسكو تحدد مف خبلليا وظائؼ ومجاالت تعميـ الكبار، ومف تمؾ المؤتمرات
(34)  
: مؤتمر السينور . 1
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ـ ويعتبر أوؿ محاولة اللتقاء خبراء تعميـ الكبار عمى المستوى الدولي، ويؤخذ عمى ىذا 1949عقد في الدنمارؾ في سنة 
المؤتمر أنو كاف ذا صبغة أوربية حيث اقتصر البحث فيو عمى أنواع الدراسات الحرة التي كانت منتشرة في غرب أوربا 

.  والتي يقبؿ عمييا الراشدوف طوعًا ، وبذلؾ لـ يتعرض المؤتمر لمشكمة األمية أو التدريب الميني
: مؤتمر مونتلاير . 2

وقد تنادت إليو أعداد كبيرة مف الدوؿ  )ـ 1960  ىو المؤتمر الثاني لتعميـ الكبار، عقد في مونتلاير بكندا في أغسطس 
الصغيرة النامية مف أفريقيا وآسيا وأمريكا البلتينية، أتوا وىـ يحمموف ىمـو ببلدىـ ومشكبلت مجتمعاتيـ فتحدثوا وأطالوا 

الحديث حتى وضحت الرؤيا لمدوؿ الكبرى التي أكدت رغبتيا في مساعدة تمؾ الدوؿ النامية بما يمكنيا مف تأسيس أجيزتيا 
ىذا وقد كاف لعوامؿ النشاط والحركة والتجديد التي   (35 )(اإلدارية والتنفيذية في ضوء ما سبقتيـ إليو الدوؿ الصناعية 

اتسمت بيا الفترة بيف ىذا المؤتمر ومؤتمر السينور مف تطور تكنولوجي سريع عمؿ عمى إضعاؼ الثقافات التقميدية ال 
سيما في الببلد النامية ، وانتشار الروح القومية وقياـ دوؿ مستقمة حديثًا ، ونمو سكاني سريع كاف لكؿ ذلؾ األثر الكبير 
نما  في أف يأخذ تعميـ الكبار مفيومًا أوسع وأشمؿ ولـ يعد مرادفًا لمحو األمية أو الدراسات الحرة أو التدريب الميني وا 

أصبح شامبًل ألي نشاط منظـ ثقافي أو ميني، تعميمي أو تدريبي لمكبار عمى أي مستوى يؤدي إلى إعداد المواطف ليمعب 
 (36): ىذا وقد خرج مؤتمر مونتلاير بإعبلف كاف أبرز ما فيو . دورًا نشطًا في بيئتو

إف مشكمتنا األولى ىي أف نبقى، وىي ليست مسألة البقاء لؤلصمح، فإما أف نبقى معًا أو نيمؾ معًا، فالبقاء يتطمب أف  - 1
. كممة فعالة ومؤثرة" يتعمـ " تتعمـ أقطار العالـ أف تعيش معًا في سبلـ، ومف ثـ تكوف كممة 

 .إف قيمة االحتراـ المتبادؿ والتفاىـ والتعاطؼ قيـ يدمرىا الجيؿ وتبنييا المعرفة وتعززىا - 2
في مجاؿ التفاىـ الدولي في عالـ اليـو المنقسـ، يجب أف يحتؿ تعميـ الكبار مكانة ميمة فباإلضافة إلى ما يتيحو  - 3

 .التعميـ لئلنساف مف فرص البقاء، فإنو يفتح أمامو إمكانات النمو االجتماعي والرفاه الذاتي بصورة لـ يسبؽ ليا مثيؿ
لما كانت األقطار سريعة النمو في آسيا وأفريقيا وأمريكا البلتينية ليا مشكبلتيا الخاصة فإف تعميـ الكبار بما يتضمف  - 4

مف محو األمية يمثؿ احتياجًا عاجبًل وىو احتياج طاٍغ يحتـ عمينا أف نمد يد المساعدة لمراشديف مف الرجاؿ والنساء 
 .الكتساب المعارؼ والميارات التي يحتاجونيا لنمط الحياة الجديدة

إننا نعتقد بأف تعميـ الكبار قد أصبح مف األىمية بمكاف في بقاء اإلنساف وسعادتو ما يستوجب تبني اتجاىات جديدة  - 5
بشأنو، ولف يستوفى ذلؾ بأقؿ مف أف يعمؿ الناس في كؿ مكاف عمى أف يصبح تعميـ الكبار جزءًا عاديًا مف النظاـ 

 .التعميمي وأف تتعامؿ معو الحكومات كمكوف ضروري مف ذلؾ النظاـ
     عميو ومنذ ذلؾ الحيف أصبحت مونتلاير معممًا بارزًا مف معالـ تعميـ الكبار إذ كانت ممتقى لمعامميف بتعميـ الكبار الذيف 
عقدوا العـز عمى توحيد صفوفيـ وفتح القنوات ومد جسور التواصؿ فيما بينيـ وقد كانت مونتلاير بحؽ البداية الفعمية لتعميـ 

. الكبار
 
: مؤتمر طوكيو . 3

ـ تحت شعار 1972 ىو المؤتمر الدولي الثالث حوؿ تعميـ الكبار وقد عقد في طوكيو في الياباف في العاـ 
: ، وقد تمخصت أعماؿ المؤتمر في اآلتي(تطوير تعميـ الكبار عف طريؽ التعاوف الدولي)
: أىمية التعاوف الدولي في تعميـ الكبار/ 1

ليس ثمة شؾ في أف تعميـ الكبار قد تزايد دوره منذ مؤتمر مونتلاير في تحقيؽ التعاوف الدولي، لكف نصيبو ال يزاؿ غير 
كاؼ فالنتائج تبيف مبدئيًا توسعًا في أنشطة النوع التقميدي وكذلؾ بقاء تعميـ الكبار ىامشيًا عمى المستوى الدولي، لذلؾ ترى 
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المجنة أنو يجب عمؿ كؿ ما ىو ممكف لضماف أف يتسـ العمؿ في تعميـ الكبار بروح المواجية التعاونية الموجية نحو 
. تجميع الجيود وذلؾ لخمؽ روح جديدة بيف الدوؿ المانحة والدوؿ التي تتمقى المنح

: األسس الفكرية لمتعاوف الدولي/ 2
. يجب عدـ الخمط بيف التعاوف وبيف تنشيط عممية صبغ الجنس البشري كمو بالصبغة الغربية- أ 

. التغيير الجذري في السياسات ممح وعاجؿ- ب 
االحتفاظ بالسيادة السياسية لمدوؿ والخوؼ مف أخطار االستعمار االقتصادي والثقافي الجديد يجعميا تحرص عمى -  ج 

. أف تحتفظ بمسؤوليتيا وتحديد أولوياتيا المختمفة
. يجب عمى كؿ دولة أف تنشط وتحرؾ وعي شعبيا مف أجؿ تعبئة مواردىا البشرية والمادية- د 
عمى القوى القومية لتعميـ الكبار أف تمـز حكوماتيا بالتعاوف في مجاؿ تعميـ الكبار بصفة خاصة حتى تيتـ حكومات - ىػ 

. الدوؿ النامية بيذا النوع مف النشاط
يجب أف تتركز المعونة الخاصة عمى المشروعات المحددة التي يحتمؿ أف تكوف ليا آثار دائمة ويجب أف تولى - و 

. اىتمامًا خاصًا بخمؽ قواعد أساسية وبتدريب الناس عمى أف يدربوا غيرىـ
. الحاجة القوية إلى تعريؼ مصطمحات التعاوف الدولي في مجاؿ تعميـ الكبار- ز 
: المحتوى الممكف لمتعاوف / 3

 كؿ الدوؿ النامية تعرب عف احتياجاتيا إلى تعاوف فني كما أف الدوؿ المتقدمة لدييا رغبة مقابمة لبلستجابة ليذه 
االحتياجات وإلجراء تبادالت معيا لذلؾ تظير الحاجة إلى اختيار نقاط دقيقة وحاسمة حتى يمكف عمى ضوئيا تعريؼ 

. نطاؽ التعاوف
: أشكاؿ التعاوف  / 4

:   أشار المؤتمر لمعديد مف أشكاؿ التعاوف عمى مستويات مختمفة كانت عمى النحو التالي 
: عمى المستوى الدولي – أ 
. يجب أف تعطى األولوية لمدوؿ المحرومة ولمقطاعات اليامشية. 1 
. يجب أف تخطط عممية المتابعة حتى يسيؿ االنتقاؿ مف وضع المعونة إلى وضع االستقبلؿ. 2

: عمى المستوى االقميمي – ب 
المعونة اإلقميمية المنسقة تناسب الظروؼ المحمية بصورة أفضؿ ولذلؾ يجب انتياز كؿ فرصة لشحذ أي وعي إقميمي مف 

. ىذا النوع
: عمى مستوى العبلقات الثنائية – ج 

ىذا النوع مف المعونة محؿ ترحيب عاـ وتمعب األسباب التاريخية فيو دورًا ال يمكف إنكاره، وعمى اليونسكو أف تولي 
 .اىتمامًا بيذه الجيود الثنائية لتدعيـ تنسيقيا عمى األقؿ في ناحية تبادؿ الخبرة ونتائجيا

: دور المنظمات غير الحكومية / 5
يمقى العمؿ في تعميـ الكبار مف جانب المنظمات غير الحكومية ترحيبًا أكثر مما يمقاه عمؿ الحكومات؛ ألف المنظمات 
الخيرية الدولية تعنى عادة بتدريب الفنييف في قطاعاتيـ القومية، فكؿ قطاع قومي في واقعو جزء مكمؿ وحافز لعمؿ 

المنظمات الدولية غير الحكومية تناصره بسخاء ويصدؽ ذلؾ عمى المنظمات الدولية سواء كانت دينية أو سياسية أو نقابية 
 .عمالية
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:       ىذا و قد خرج المؤتمر بالعديد مف التوصيات كاف أىميا اآلتي 
: و التي جاء فييا  ( 30 )التوصية رقـ  – 1
. إنشاء مراكز لمبحوث  والتوثيؽ خاصة بتعميـ الكبار بيدؼ تسييؿ البحوث الدولية وانتشار البيانات المينية/ أ 

تشجيع تكويف مؤسسات لتعميـ الكبار تساعد أعضاءىا عمى استمرار الوقوؼ عمى كؿ جديد وذلؾ عف طريؽ البرامج / ب 
.  النظامية والحمقات الدراسية والمكتبات المتخصصة

. كفالة تمثيؿ مصالح واىتمامات تعميـ الكبار في المجاف القومية الخاصة بالتعاوف مع اليونسكو/ ج 
. تنظيـ اجتماعات دولية لمعممي الكبار في صورة جامعات صيفية أو أية طريقة أخرى مناسبة/ د 
دعوة منظمات الشباب والعماؿ والفبلحيف والعائبلت المستفيدة مف التعميـ خارج المدرسة والتي ليا خبرة في ىذا / ىػ 

.  المجاؿ، لبلشتراؾ في المؤتمرات والمجاف الدولية الخاصة بتنقيح ومناقشة وتنفيذ وتقويـ التعميـ خارج المدرسة وتعميـ الكبار
و التي أكدت ضرورة التعاوف الدولي في مجاؿ تدريب العامميف في تعميـ الكبار حيث جاء  ( 32 )التوصية رقـ  – 2

: فييا 
عمى الرغـ مف الحاجة المستمرة إلى العمؿ التطوعي في المستقبؿ القريب إال أنو يجب أف تكوف ىنالؾ زيادة سريعة / أ 

. وكبيرة في العدد المتاح مف األشخاص في كؿ دولة مف الذيف يتخذوف مف تعميـ الكبار مينة يتفرغوف ليا
لما كانت الفروؽ القومية واإلقميمية تستمـز أنواعًا مختمفة مف األساليب والطرؽ واالتصاالت فإنو عمى الدوؿ األعضاء / ب 

. أف تركز جيودىا لتييئة فرص محسنة لتدريب كافة مستويات العامميف في تعميـ الكبار
:      و قد طمب المؤتمر مف منظمة اليونسكو القياـ باآلتي 

وغيرىا مف برامج التدريب التي تشجع عمى مشاركة الخبرات  (ورش العمؿ  )تدعيـ وتصميـ حمقات الدراسة الدولية  -  1
. الناجحة والتجارب النافعة في ىذا المجاؿ، عمى أف يمتد التشجيع حتى يشمؿ الجيات غير الحكومية

دراسة إمكانية إنشاء مراكز إقميمية لمتدريب تضطمع بإعداد برامج لتدريب العامميف بالتعاوف مع المعاىد الوطنية  – 2
. والجامعات وروابط التربوييف والمشتغميف بتعميـ الكبار

: توصية مؤتمر نيروبي  .  4
  قدمت ىذه التوصية في اطار مؤتمر اليونسكو في دورتو التاسعة عشرة و التي خصصت لتعميـ الكبار و قد قاـ المؤتمر 

:  بتبنييا ، حيث جاء في تمؾ التوصية 
ينبغي عمى الدوؿ األعضاء تعزيز التعاوف فيما بينيا سواء عمى أساس ثنائي أو متعدد األطراؼ، بغية دعـ تطوير  – 1

وتحقيقًا ليذه . تعميـ الكبار وتحسيف مضمونو وأساليبو وتعزيز الجيود الرامية إلى التوصؿ إلى استراتيجيات تعميمية جديدة
الغاية ينبغي ليا العمؿ عمى تضميف االتفاقات الدولية المعنية بالتعاوف في مجاؿ التربية والعمـ والثقافة أحكامًا محددة بشأف 

. تعميـ الكبار
ينبغي عمى الدوؿ األعضاء أف تضع خبراتيا فيما يتعمؽ بتعميـ الكبار تحت تصرؼ سائر الدوؿ األعضاء عف طريؽ  - 2

تزويدىا بمعونات فنية، وبمعونات مادية أو مالية في األحواؿ المناسبة، وينبغي ليا أف تساعد بانتظاـ أنشطة لتعميـ الكبار 
التي تجري في ببلد ترغب في ىذه المساعدة وذلؾ عف طريؽ اليونسكو وعف طريؽ سائر المنظمات الدولية بما فييا 

. المنظمات غير الحكومية
:  ينبغي اتخاذ تدابير عمى الصعيد الوطني واإلقميمي والدولي بغية تحقيؽ ما يمي – 3

اقامة مبادالت منتظمة لممعمومات والوثائؽ المتعمقة باستراتيجيات تعميـ الكبار ومضامينو وأساليبو ونتائجو /       أ 
. والبحوث المتصمة بو
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تدريب مربيف قادريف عمى العمؿ بعيدًا عف أوطانيـ ال سيما في إطار برامج المعونة الفنية الثنائية أو متعددة /      ب 
. األطراؼ

.  ينبغي اتخاذ التدابير لتحقيؽ توزيع أمثؿ لممعدات والمواد السمعية والبصرية والبرامج التعميمية والمواد المتضمنة ليا -  4
تيسيرًا لمتعاوف الدولي ينبغي لمدوؿ األعضاء أف تطبؽ عمى تعميـ الكبار المعايير الموصي بيا عمى الصعيد الدولي  – 5

. وال سيما فيما يتعمؽ بعرض البيانات اإلحصائية
ينبغي عمى الدوؿ األعضاء مساندة الجيود التي تبذليا اليونسكو باعتبارىا وكالة األمـ المتحدة المتخصصة ذات  – 6

. االختصاص في ىذا المجاؿ مف أجؿ النيوض بتعميـ الكبار ال سيما في مجاالت التدريب والبحوث والتقويـ
ينبغي عمى الدوؿ األعضاء أف تعتبر تعميـ الكبار مف الموضوعات ذات األىمية الشاممة والعالمية وأف تعالج النتائج  - 7

العممية المترتبة عمى ذلؾ بما يعزز إقامة نظاـ دولي جديد، وىو ما التزمت بو اليونسكو كتعبير عف التضامف العالمي فيما 
 ( 37 ). يتعمؽ بالشؤوف التربوية والعممية والثقافية

: مؤتمر باريس  .  5
ـ، وقد كاف إعبلف 1985ىو المؤتمر العالمي الرابع حوؿ تعميـ الكبار، وقد عقد في مقر اليونسكو بباريس في العاـ 

: وفي ذلؾ أشار المؤتمر إلى (الحؽ في التعميـ  )المؤتمر 
.   إف الحؽ في التعميـ ليس ترفًا ثقافيًا يجوز تأجيمو لممستقبؿ_    أ 
. إف الحؽ في التعميـ ليس بالحؽ الذي يأتي دوره بعد تسوية قضية البقاء–   ب 
.  إف الحؽ في التعميـ ال يمثؿ مرحمة تأتي بعد تمبية االحتياجات األولية–   ج 
. إف الحؽ في التعميـ أصبح يشكؿ منذ اآلف أداة ال غنى عنيا لبقاء البشرية–     د 

ىذا و قد خرج المؤتمر بأنو و عمى الرغـ مف التقدـ الميـ الذي تحقؽ في مجاؿ تعميـ الكبار وسجمتو مؤتمرات اليونسكو 
منذ مؤتمر السينور وحتى مؤتمر باريس فإف الفجوة ما زالت تزداد اتساعًا بيف ضخامة وتعقد المشكبلت مف ناحية وبيف 

و مف ثـ كرر المؤتمر النداء الذي وجيتو . قدرة األفراد والجماعات عمى إيجاد الحموؿ المناسبة ليا مف الناحية األخرى
المؤتمرات السابقة لكي تقـو جميع الدوؿ في عـز وتصميـ وخياؿ مبدع ورغـ ضخامة المشكبلت المعاصرة أو بسببيا، 

بتحقيؽ التنمية المكثفة لمرافؽ وأنشطة تعميـ الكبار، وبذلؾ يستطيع األفراد والجماعات أف يمتمكوا الموارد التعميمية والثقافية 
، إلى ذلؾ  (38 ). والعممية والتكنولوجية لكي يسخروىا لخدمة تنمية يستطيعوف تعريفيا وتحديد معناىا ومتطمباتيا وأساليبيا

يخمص الباحث إلى أف توصيات المؤتمرات التي عقدت مف أجؿ النظر في شأف محو األمية        و تعميـ الكبار منذ 
 ـ ظمت تقدـ الكـ اليائؿ مف التوصيات الجيدة و 1985 ـ و حتى مؤتمر باريس في العاـ 1949مؤتمر السينور في العاـ 

الجديدة التي ظمت قيد األضابير و الممفات إال في النذر اليسير منيا    و التي لو نفذت لتخمصت البشرية مف األمية 
خبلؿ القرف العشريف عمى أسوأ تقدير ، كما أف الظروؼ السياسية و االقتصادية و تقمباتيا خبلؿ القرف العشريف مف حربيف 

عالميتيف و أزمة اقتصادية عالمية في ثبلثينيات القرف العشريف و حرب باردة في نصفو الثاني  قد حالت دوف تحقيؽ 
.   الطموحات الكبيرة        و التوصيات التي خرجت بيا المؤتمرات التي عقد لمنظر في أمر محو األمية و تعميـ الكبار 

: مشروعات المنظمات الدولية في مجاؿ محو األمية وتعميـ الكبار في  السوداف – 3
     ظير دور المنظمات الدولية في السوداف و بدأت عبلقتو بيا بعد االستقبلؿ بقميؿ وقد كاف لممنظمات أدوار متفاوتة 

: حيث جاءت األدوار عمى النحو التالي . في التعاوف مع السوداف في مجاؿ العمؿ الخاص بمحو األمية وتعميـ الكبار 
(39 )  
 ( UNESCO):منظمة اليونسكو  – 1
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، وقد تمثئلسيامياوتعاونيا مع السوداف في مجاؿ محو األمية وتعميـ الكبار  ىي منظمة األمـ المتحدة لمتربية والثقافة والعمـو
:  في اآلتي

ـ والذي يعتبر المركز الوحيد اآلف في 1960المساعدة الفنية في إنشاء مركز تدريب قيادات تعميـ الكبار في العاـ / أ 
. الدوؿ العربية بعد تعثر مثيبلتو

المشاركة في مشروع حممة تعميـ اليافعيف الذي وافقت عميو واعتبرتو مشروعًا رائدًا غير أنيا لـ تقـ بتمويمو ألسباب / ب 
. سياسية وقد جاء تمويمو مف منظمة األمـ المتحدة لرعاية األمومة والطفولة اليونسيؼ

اختيار السوداف منطقة ضمف المناطؽ المختارة في العالـ لتجربة مشروع محو األمية الوظيفي ، وقد طبؽ المشروع / ج 
: في منطقتيف ىما 

. منطقة خشـ القربة كمنطقة زراعية . 1     
. الخرطـو بحري كمنطقة صناعية . 2    

.        غير أف التجربة كانت ذات نتائج غير مرضية عالميًا لذلؾ أوقؼ المشروع
تقديـ الرعاية و العوف الفني في مشروع محو األمية الحضاري وذلؾ باعتبارىا تجربة رائدة عالميًا ، حيث أجريت / د 

التجربة في والية نير النيؿ في قرية مف قرى شندي ووالية الجزيرة في قرية مف قرى حنتوب، وقد كانت مف نتائج التجربة 
. اإليجابية انبثاؽ اإلستراتيجية السودانية لمنيج المواجية الشاممة

  إلى ذلؾ فقد دخمت منظمة اليونسكو في شراكة مع المجمس القومي لمحو األمية و تعميـ الكبار بغرض مساعدتو في 
و  (القرائية مف أجؿ التمكيف  ) ـ حيث كاف أىـ مشروع في ذلؾ العاـ ىو مشرع 2009تنفيذ مشروعات المجمس لمعاـ 

: مدتو عشرة سنوات و تمثمت أىداؼ المشروع في اآلتي 
. اقامة شراكات لدعـ القرائية / أ 

. الربط بالسياسات التربوية لمدولة / ب 
. التجديد في مناىج تعميـ القراءة و الكتابة / ج 
  (40 ). محو األمية التقنية / د 

 ـ ، ساىمت 2013–  ـ 2012    و في خطة أنشطة األمانة العامة لممجمس القومي لمحو األمية و تعميـ الكبار العاـ 
: اليونسكو في تنفيذ العديد مف المشروعات أىميا 

. سمنار القرائية مف أجؿ التمكيف / أ 
االجتماع االقميمي حوؿ تعميـ الكبار مف منظور التعميـ مدى الحياة  / ب 
. تطوير نظاـ المعمومات باألمانة العامة / ج 
. تأىيؿ مركز شندي باإلعداد و تييئة المباني / د 
 (41 ). تطوير مرحمة ما بعد األمية / ىػ 
 ( ALECSO)منظمة االلسكو – 2

 ىي المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو وىي إحدى منظمات جامعة الدوؿ العربية، وقد تمثمت صبلت المنظمة مع 
: السوداف في اآلتي 

اإلمداد بالمنشورات والدوريات المتخصصة في تعميـ الكبار / أ 
المساعدة في تمويؿ الكثير مف الدورات والمؤتمرات خاصة تمؾ التي عقدت في مركز تدريب قيادات تعميـ الكبار في / ب 

. السوداف
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أقامت المنظمة بالتعاوف مع المجمس القومي لمحو األمية وتعميـ الكبار مشروع اقرأ في شرؽ السوداف والذي ىدؼ /  ج 
إلى تطوير الخموة وعمؿ عمى تدريب المعمميف وذلؾ بغرض تحسيف أداء الخموة وتمكيف المعمميف مف تدريس المغة العربية 

. فييا
المساعدة في تطوير مركز شندي بمده بالمعدات الخاصة بالتدريب وفي تدريب القيادات العربية لتعميـ الكبار في / د 

  (42). المركز
 ( ISESCO )منظمة االيسسيكو – 3 

حدى وكاالتيا    ىي المنظمة اإلسبلمية لمتربية والثقافة والعمـو وتعتبر واحدة مف أذرع رابطة مؤتمر العالـ اإلسبلمي وا 
المتخصصة ، وقد كاف دورىا محدودًا في السوداف في مجاؿ محو األمية وتعميـ الكبار حيث تمثمت عبلقتيا بالمجمس 

القومي لمحو األمية وتعميـ الكبار في إتاحة الفرصة لو في حضور بعض قياداتو لمؤتمر عقد في اليمف خاص بقيادات 
. تعميـ الكبار في العالـ العربي بيدؼ تبادؿ الخبرات

-      ىذا و قد شاركت بعض منظمات األمـ المتحدة األخرى مثؿ برنامج األمـ المتحدة لرعاية الطفولة          
مشروع تعميـ  ) في بعض المشروعات الخاصة بمحو األمية و تعميـ الكبار بالسوداف مثؿ  ( UNICEF) - اليونسيؼ 

و الذي ىدؼ لخفض نسبة األطفاؿ خارج المدرسة و اتاحة الفرصة ليـ لمواصمة تعميميـ و سد  (األطفاؿ خارج المدرسة 
: منابع األمية ، و قد استيدؼ المشروع 

سنوات مف الذيف لـ يمتحقوا أصبًل بالمدارس أو الذيف فشموا منذ الفترة األولى في  ( 9 – 7 )األطفاؿ في الفئة العمرية / أ 
. االستمرار في الدراسة 

سنوات مف الذيف لـ يمتحقوا أصبًل بالمدارس أو الذيف التحقوا بالمدرسة مف  ( 14 – 10 )األطفاؿ في الفئة العمرية / ب 
  (43 ). قبؿ ، و لكنيـ تركوا الدراسة مف الحمقة األولى أو الثانية

: أىـ نتائج الدراسة 
: تمثمت أهم نتائج الدراسة في اآلتي 

. قصور دور منظمة اليونسكو في اغمب االحياف عمى تقديـ المساعدات الفنية  - 1
كاف لمواقؼ السوداف السياسية اثرىا السالب في االفادة مف الدعـ و العوف المقدـ مف منظمات األمـ المتحدة و  - 2

.  وكاالتيا المتعددة 
استمرار الدعـ عمى قمتو حيث لـ ينقطع تمامًاعمى الرغـ مف التأثيرات السياسية ، إذ ظمت اليونسكو في دعميا حتى  - 3

.  ـ2013العاـ 
. عدـ االستفادة مف الدعـ المقدـ مف المؤسسات غير الرسمية و األفراد في الدوؿ المتقدمة  – 4
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