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  الباب السابع: التعليم والتنمية البشرية 
  
  
  

  
  
بقية تصورنا آلليات النھضة الشاملة. وقد ذكرنا من قبل إن عملية التنمية كي  بابتابع في ھذا الن

تتحقق على ارض الواقع البد أن تبدأ من اإلنسان وتنتھي في كل مرحلة من مراحلھا المستمرة 
وتطوير  والمتصاعدة باإلنسان وألجل اإلنسان. ولھذا فإن التنمية البشرية ھي عماد التنمية الشاملة.

ويجب أن يكون ھناك خطة لجعل م إلعداد األجيال القادمة ھو مصدر الطاقة للتنمية الشاملة. التعلي
  سنوال على االكثر.  10التعليم اإللزامي حتى نھاية المرحلة الثانوي في خالل 

مدرس . وطبقا  807,000مدرسة ،  37,000مليون طالب ،  15.5منظومة التعليم فى مصر تضم 
 16951بتدائية يبلغ فإن عدد المدارس اال 2009/2010يم عن العام الدراسي لتقارير وزارة التعل

  .9334322بھافصل دراسي ويبلغ عددد الطالب  242676مدرسة تشمل 
مليار  24حوالى تنفق الدولة فإن فى المدارس الحكومية واالزھر طالب مليون  15.5لدينا  ومع إن 

دوالر على الفرد الواحد فى حين تنفق اسرائيل  250تقريبا من الدخل القومى اى  4.2جنيه اى بنسبه 
مليار جنيه وھو رقم مھول بالنسبه  15الى  10دوالر وتنفق االسرة المصريه فى المقابل حوالى  1500

. وفي إحصائية الى دولة حتى لو انفقت االسرة المصريه نصف ھذا المبلغ فھو مازال رقم كبير جدا
بلغت نسبة الطالب المصريين الذين يأخذون دروساً خصوصية  2005م في عانشرتھا إحدى الصحف 

  .في المائة 70 – 61
 

ويعاني التعليم من كثافة طالبية عاليه داخل الفصول و تفشي ظاھرة الدروس الخصوصية وعقم 
لي المناھج الدراسية وجمود طرق التدريس وتوجه نظام التعليم نحو تأھيل الطالب لاللتحاق بالتعليم العا
وبطئه في التوسع بالقدر الكافي في مجال التعليم الفني والحرفي بما يتمشى مع احتياجات الصناعة 

من جمھور الشباب،  %20والزراعة والخدمات، مع أن نسبة الذين يلتحقون بالجامعات حوالي 
ممارسة أي وبالتالي يكتظ سوق العمل بأعداد ھائلة من الشباب بدون أن تتلقى تعليما مھنيا يؤھلھا ل

  مھنة أو حرفة.
  

 :أھداف التعليم من منظور التنمية الشاملة  7.1 
 

تخريج أجيال واعية بالدور التاريخي ألمتھا والتحديات التي تواجھھا، ومؤمنة بمھمتھا وتدرك  - 1
 .حقوق وواجبات المواطنة، تعتز بتراثھا، ومسلحة بأعلى مستويات القيم وأخالقيات التعامل
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البشرية المستمرة من خالل مبدأ التعليم حق للجميع من المھد إلى اللحد بتوفير تحقيق التنمية   - 2
فرص تعليمية متكافئة مع تنويع تلك الفرص لتتمشي مع الفروق في القدرات لدى المواطنين و 
توسيع فرص الخيار لكل الناس لتساعدھم على رفع مستوى معيشتھم وتطوير مھاراتھم ونشر 

 .الصحية والغذائية من خالل التعليم المستمروعي البيئة والثقافة 
بناء الشخصية القادرة على التفاعل مع متطلبات التنمية الشاملة، ودفعھا إلحداث الطفرات   - 3

المطلوبة، وھذا يعني بالضرورة أن تكون برامج الرعاية الطالبية ورعاية الشباب متكاملة و 
 فية و رياضية وصحية).شاملة (اجتماعية و نفسية وتربوية و إرشادية وثقا

 

 
 

  :برنامج تطوير التعليم	7.2	
  

تغيير متطلبات الحصول على الشھادة الثانوية عن طريق فصلھا من متطلبات االلتحاق بالتعليم  - 1
العالي. و يتم ذلك بإدخال نظام النقاط (الساعات) األكاديمية، حيث يتطلب الحصول على الشھادة 

 320ساعة دراسية) مع اشتراط  55(كل نقطة تعادل حوالي نقطة  45الثانوية مثال استكمال 
، ذلك المشروع ”أوجد حال“ساعة من العمل التطوعي ، باإلضافة إلي االشتراك في مشروع 

الذي يبحث فيه الطالب عن إيجاد حلول للمشاكل االجتماعية والقومية ومن خالله يمارس 
حليل وحل مشاكل مجتمعه إبداء الرأي من الطالب أسلوب العمل الجماعي واألسلوب العلمي في ت

خالل الحوار المفتوح. ويكون القبول بالجامعات  (بجانب الحصول على شھادة الثانوية العامة) 
طبقا لدرجات الطالب قي خمس أو ست مواد إختيارية من خالل اختبارات موحدة ومن الممكن 

االنجليزية أو نظام سات  ي اس أيأن يكون لكل مادة أكثر من مستوى ( مثل اختبارات أي سي ج
  .)  وتوفير مراكز إلجراء ھذه االختبارات عده مرات في العاماالمريكي 

 
تحضير النشء لمواجھه سوق العمل في ظل عصر سريع التغيير ولشق طريقه في الحياة  - 2

بنجاح، وتھيئته لدفع عجلة التنمية الشاملة، ولذلك نبدأ بتوسيع دائرة المواد االختيارية في 
المرحلة الثانوية من خالل إدخال مناھج جديدة تشمل بجانب المواد األساسية مواد تھدف إلي 

تحضير دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة وطرق التقدير الحسابي والتعرف  تعليم كيفيه
على نظم الشركات ومبادئ ألمحاسبة وقوانين ألعمل ومبادئ اإلدارة والجودة الشاملة والتسويق 
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وتوصيل المعلومات كتابيا وشفويا، وكتابة التقارير وكيفيه العمل ألجماعي وطرق إدارة 
مناقشة وفن التفاوض وأساليب التخطيط وطرق اتخاذ ألقرار وكيفية االجتماعات والحوار وال

تنظيم المسابقات والمعارض والندوات واإللمام بتكنولوجيا المعلومات واستخدامات الحاسوب. 
إدخال نظام التعاون في التعليم الثانوي حيث يسمح للطالب االنتظام في برنامج للتدريب 

مھاراته ومواھبه العلمية أو الرياضية أو الفنية كما يمكنه  بالصناعة أو قطاع الخدمات لتنمية
أخذ مواد من المدارس الفنية والمعاھد الصناعية التابعة للوزارة أو المعتمدة منھا.وعمل خطة 

لجعل التعليم الثانوي إلزاميا  كحد أدنى من الثقافة العامة المشتركة والالزمة ألي تخصص 
 مھني.

 
لخصوصية بتشجيع وتنشيط التواجد االلكتروني لمناھج التعليم على مواجھة ظاھرة الدروس ا - 3

االنترنت بجميع مراحله وذلك بدعم وتشجيع محاضرات الفيديو و الوسائط المتعددة وجعلھا 
مفتوحة على اإلنترنت ووضع حوافز وجوائز إلسھام المدرسين في إثراء المادة التعليمية على 

رد على اسئلتھم من خالل نظم التواصل االجتماعي على اإلنترنت وتفاعلھم مع الطالب وال
اإلنترنت.  عمل قواعد معلومات لالختبارات فيھا نماذج عديدة من االختبارات في جميع المواد 

مع تقديم اإلجابات النموذجية وتوضيح المنطق وراء كيفيه الوصول إلي اإلجابات الصحيحة 
المدرس عل السواء. كما يجب تشجيع المدرسين  وعرض األمثلة الكثيرة التي تساعد الطالب و

و القطاع الخاص على تأليف الكتب االلكترونية بالوسائط المتعددة ووضعھا على الشبكة 
الموحدة (مقابل تعويضات لحقوق التأليف)، ومطالبه وزارة التعليم بتسجيل شرائط فيديو 

ات المدارس و بيعھا مقابل أسعار للمدرسين المتميزين ( مقابل عائد مادي) و توفيرھا في مكتب
  رمزية أو جعلھا مفتوحة على االنترنت. 

 
تعميق اإلحساس باالنتماء المھني لدى العاملين في قطاع التعليم من معلمين وإداريين ويتحقق  - 4

ذلك من خالل الجھد المتواصل للتنمية المھنية للعاملين في ھذا القطاع عن طريق الدورات 
المستمر. تشجيع نقابة المعلمين على توفير الخدمات و التأمينات وبرامج التدريبية والتعليم 

الرعاية الشاملة للمدرسين وعمل ميثاق شرف للمھنة ومراقبة أخالقيات المھنة والحفاظ على 
 شرف و سمعة المھنة.

 
لتخلص من عقم المناھج الدراسية وجمود طرق التدريس من خالل إحداث تغيير جذري في ا - 5

ير عند تناول وفھم المواد العلمية واإلنسانية علي السواء. نقل بؤرة االرتكاز من طرق التفك
التعليم إلى التعلم، ومن المعلم إلى المتعلم، ومن الحفظ واالستظھار إلى التفكير والتأمل والتخيل 

واالبتكار ويمكن تحقيق ذلك من خالل تدريب الطالب على استخدام طرق اإلدراك بالقياس 
باط ألحثي و اإلدراك االستنباطي، وعرض المفھوم العلمي من خالل التجربه المعملية واالستن

الحية أو الممثلة علي الحاسوب قبل شرح النظرية وتشجيع الفكر النقدي الموجه للنظرية 
 العلمية والتركيز علي ربط النماذج الرياضية بتطبيقاتھا العملية. 

 
ليم من مقررات دراسية طال عليھا الزمان ، وتقاعس تطوير المناھج الدراسية ومنظومة التع - 6

والناظر الى الكتاب المدرسى . معدوھا عن تطويرھا وتحديثھا ، واضافة ما طرأ من جديد عليھا
والجامعى يجده ھزيال مختزال فى صورة مالزم أو مذكرات أو ملخصات ، خالية من الرسوم 

. واإلھتمام بالكتاب الذي ى مدارسنا وجامعاتنا والصور والجداول وغيرھا ، وھو ما ال يوجد اال ف
 مداركه وملكاته  ينميوسع أفقه ، وي، و الطالب ويشجعه على التفكير بدال من الحفظ فتح عقلي

ويجمع المعلومات من ، يبحث عن المعلومة بنفسهيستخدم التقنيات الحديثة وويعلمه كيف 
يعرف كيف يفكر ، ويخترع ويبدع ، ويوجد الحلول للمشكالت التى تعترض ه ومصادر شت
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االنسان ، وھى رسالة التعليم الحقيقى ، والتى تختلف عن التعليم الفاسد الذى يغرس فى طالبه 
  .التقليد واالتباع ، ويقتل فيھم ملكة االبداع والتفكير

 
ع المدارس و اإلدارات التعليمية ليس تعميم نظام الجودة الشاملة و التطوير المستمر في جمي - 7

فقط كضرورة لزيادة كفاءة نظام التعليم، ولكن لغرس ھذه المفاھيم الحديثة في األجيال القادمة و 
 لتصبح ممارسة تلقائية لھا في الحياة العملية.

 
إعطاء المدارس حرية وصالحيات أكبر في إدارة ميزانيتھا مع زيادة فاعلية مجالس اآلباء   - 8

ياء األمور في تخطيط وتمويل والرقابة اإلدارية والمالية والتنفيذية للمدارس وحل المشاكل وأول
وإشراك المحليات و المحافظات من خالل مندوبين في مجالس اآلباء تحقيقا لمبدأ  .التربوية

في اتخاذ وية نالمرحل الثاالتعليم حق للجميع وان التعليم مسؤولية المجتمع ككل. وإشراك طالب 
 القرار و تمثيلھم في مجالس اآلباء. 

 
 

االھتمام بترسيخ الدقة في العمل وتنمية المھارات الفنية و العلمية و اليدوية واإلدارية من خالل  - 9
تعدد األنشطة غير المنھجية و الرحالت والمعسكرات التي تنمي روح العمل الجماعي و تصقل 

عن المواھب القيادية و الزيارات الميدانية و خاصة في المرحلة االبتدائية. والكشف المبكر 
المواھب الرياضية والعلمية و الثقافية والفنية وصقلھا، لتكوين جيل من الموھوبين و المبدعين 

المبتكرين الذين يمكنھم تنمية الحضارة والمساھمة في صناعة التقدم وذلك من خالل توفير 
المناھج المتقدمة للمتفوقين والموھوبين واستخدام طرق التدريس المناسبة لذلك و تنظيم 

مسابقات و المعسكرات و المدارس المتخصصة للموھوبين. عمل معارض دورية و مسابقات ال
على مستوى المحليات و المحافظات ألنشطة و منتجات المدارس وإنجازاتھا و تشجيع الطالب 

اختبارات موحدة وعمل والمدرسين و المدارس وتوزيع الحوافز و الجوائز على المتميزين. 
يدخل الموھوبين بعدھا في مسارات تعليم سريعة ومكثفة  امتحانات شفوية الختيار الموھوبين و

 وبرامج خاصة لتنمية مواھبھم وإعدادھم ليكونو قادة المجتمع.  
 

التوسع في التعليم الثانوي الفني وإعطاء المدارس الفنية صالحيات لمنح دورات وبرامج  -10
ويكون لھذه المدارس مجلس استشاري يتكون أعضاءه من التدريب المھني لغير طالبھا. 

ومندوبين من مجالس المحليات. وذلك لربط مندوبين عن الصناعات المحلية أو الغرف التجارية 
التعليم الفني بالصناعة ولعمل قنوات للتواصل بين التعليم الفني و المؤسسات االقتصادية. 

حيث يمكن للطلب أن يقضي فترة الصيف أو أكثر في وإدخال النظام التعاوني في التعليم الفني 
سمح نظام الساعات في التعليم الثانوي للطالب استكمال نصاب الساعات من الصناعة.  وسي

خالل حصوله على دورات تدريبية أو مھنية في شتى المجاالت. فيمكن مثال لطالب الثانوي أن 
الكھرباء أو إصالح المكيفات أو في يحصل على دورة في مدرسة فنية في النجارة أو أعمال 

   اإلرشاد الزراعي ..الخ
 

 
باالنتساب. تحقيقا ( وجميع مراحل التعليم)  عمل مدارس وفصول مسائية لدراسة الثانوية  -11

 لمبدأ العلم من المھد إلى اللحد و التعليم حق للجميع.
 

ياسي نؤكد علي االھتمام بناء الشخصية الحركية القادرة على التفاعل مع متطلبات التغيير الس -12
بتوعية الطالب في المرحلة اإلعدادية بحقوق وواجبات المواطنة والمعلوم في الدستور 

بالضرورة والتعرف علي النظام السياسي والحكومي ومؤسسات الدولة والمؤسسات االجتماعية 
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ات التي توفرھا وكيفية التعبير عن الرأي من خالل المنابر الحرة وكيفية اللجوء للقضاء، والخدم
 الحكومة وكيفية الحصول عليھا. 

  

  تطوير المستوى المھني والحرفي 7.3
  

  
  
تعاني الصناعة في مصر بعجز شديد في األيدي العاملة المدربة و الفنيين. فنظام التعليم ينصب  

. %20نحو تأھيل الطالب لاللتحاق بالجامعات، مع أن نسبة اللذين يلتحقون بالجامعات حوالي 
بالتالي يكتظ سوق العمل بأعداد ھائلة كل عام لم تتلقى تعليما مھنيا يؤھلھا لممارسة أي مھنة  و

أو حرفة. و نظرا للتكاليف العالية إلقامة المدارس الصناعية و المعاھد الفنية المتوسطة، فلم 
ت تتمكن الحكومات المتعاقبة من التوسع في ھذا النوع من التعليم بما يتمشى مع احتياجا

   .الصناعة
  
و الحقيقة أن إيجاد الكوادر من الفنيين و العمالة المھرة والمتخصصة ال يحتاج بالضرورة إلى  

سنوات أو أكثر، بل األمر يتطلب  3إنشاء مدارس ومعاھد يقضى بھا الطالب فترة قد تصل إلى 
صصات توسيع برامج التدريب المھني و تنظيم و تقنين المھارات لممارسة الحرف و التخ

المھنية المختلفة. و لتوضيح الصورة عن النظام المقترح نضرب لكم مثال رخص القيادة. فھناك 
امتحان عملي و نظري البد من اجتيازه ليكون الشخص مؤھال لقيادة سيارته الخاصة مثال،  و 

  : يھمنا ھنا أن نالحظ ما يلي
يارات النقل الثقيلة وأخرى تعدد أنواع أو مستويات رخص القيادة مثل رخصة قيادة س   -1

  .لحافالت الركاب
  .امكانية تلقى التدريب في العديد من مدارس قيادة السيارات إذا أراد الشخص ذلك  -2
اشراف إدارات المرور على االمتحانات وإعطاء التراخيص ومراقبة ممارسات حاملي   -3

الرخصة) في حالة إساءة قيادة رخص القيادة، و اتخاذ اإلجراءات التأديبية ( تصل إلي سحب 
   .السيارة و عدم احترام القواعد المنظمة لھا

  .دخول امتحان القيادة متى أراد الشخص  -4
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وھذا النموذج يمكن تطبيقه على العديد من المھن والحرف مع بعض االختالفات. فمثال من  
عين قبل التقدم الممكن أن يشترط  عدد معين من سنين الخبرة في مجال مھني أو حرفي م

الجتياز امتحان يؤھله لمستوى حرفي أعلى. و يمكن أن يتم تقنين مستويات ممارسة المھنة 
ومسؤولية االمتحانات بالتنسيق بين النقابات و الوزارات المعنية. ومن الممكن أيضا أن تتكون 

الدورات  رابطات للتخصصات الفنية النادرة وھي التي تحدد أصول ممارسة المھنة وتشرف على
  .التدريبية و تعقد امتحانات التراخيص للمھنة

  
وسنحاول توضيح النموذج األخير من خالل مثال قصصي يعطي تصورا عن كيف يمكن أن  

  .تتطور مھنة بسيطة لتصل إلى المستوى المطلوب في القرن الواحد و العشرين
  
رأ كثيرا عن تربية ھذه كان أحمد يمتلك محال صغيرا لبيع طيور الزينة و كان يحب أن يق 

الطيور. و كان يقف مع رواد محله من األطفال و الھواة، و يعطي لھم دروسا في تربية طيور 
الزينة. ثم ألف كتابا عن طيور الزينة ليفيد غيره من خالصة تجاربه و يستفيد بما قد يعود عليه 

يبية للھواة و األطفال و من مبيعات الكتاب. فذاع صيته ونمت تجارته، و أصبح ينظم دورات تدر
المدارس و يعطي شھادات لمن يجتازھا. وجذبت تجربته أنظار زمالئه من أصحاب محالت طيور 
  .الزينة، فمنھم من استطاع أن يعمل دورات مشابھة ومنھم من اتصل بأحمد لالستفادة من خبرته

  
ھادات التدريب و أخيرا قرر أحمد و بعض زمالئه تكوين رابطة لطيور الزينة، وأصبحت ش 

تعتمد من الرابطة، و المواد التي تدرس في الدورات موحدة طبقا لما تقرره الرابطة. و أخذت 
الرابطة على عاتقھا نشر الوعي بطير الزينة لتوسيع قاعدة ھواة ھذه الطيور. ومن الناحية 

يبية عن األخرى تعمل الرابطة على تنمية و تحسين مھارات العاملين بھا. فتعطي دورات تدر
إدارة محالت طيور الزينة، و دورات تدريبية عن إدارة مزارع طيور الزينة، ودورات تدريبية 
عن معاملة الزبائن و طرق العرض و التسويق لمحالت طيور الزينة، و دورات عن القواعد 

المنظمة و قوانين استيراد و تصدير طيور الزينة. و حددت المستويات الفنية والخبرات 
بة للفنيين العاملين بمزارع طيور الزينة و تنظم امتحانات لتحديد ھذه المستويات. و المطلو

أصبح للرابطة موقع على شبكة اإلنترنت،  تنشر وتبيع الكتب وشرائط وأقراص الفيديو عن 
طيور الزينة من خالل ھذا الموقع، و تصدر مجلة دورية لھواة طيور الزينة ولتبادل الخبرات في 

الزينة و أسرار المھنة. وغالبا ما تدر ھذه المجالت عائدا كبيرا للرابطة عن طريق  رعاية طيور
اإلعالنات و أيضا من حصيلة المبيعات، التي تشتريھا المدارس و المكتبات العامة بجانب 

األفراد. وتقوم الرابطة أيضا بتنظيم معارض سنوية لطيور الزينة وتحرص على أن يكون لھا 
  .رض الدولية لفتح أسواق جديدة ألعضاء الرابطةتمثيال في المعا

  
و ھذا المثال يوضح جليا كيف يمكن أن تتحول مھنة بسيطة يحترفھا فرد وينمي ممارسته فيھا  

افس التجاري في نإلى ھذا التنظيم و الترابط بما يعود بالنفع على العاملين بھا لتواجه تحديات الت
ن ندرك أن من الممكن تطبيق ھذه التجربة على عدد القرن الواحد و العشرين. ومن السھل أ

  .كبير جدا من المھن و الحرف
  

و ھناك العديد من الجھود األخرى التي يمكن أن تقوم بھا مؤسسات المجتمع وأفراده في التنمية 
المھنية الحرفية بجانب دور الحكومة في التشريع واإللزام والتشجيع والتنسيق والدعم المادي 

  :ومن ھذه الجھود نذكروالفني. 
فتح المدارس لتقديم برامج تدريبية مسائية في شتى المجاالت الحرفية. ووضع  - 1

النظم المالئمة إلعطاء إدارات المدارس حرية تشغيلھا في األوقات المسائية 
لخدمة ھذه البرامج بما في ذلك االستعانة بغير أعضاء ھيئة تدريس ھذه 
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ة و تأجير فصولھا للدورات التدريبية المدارس إللقاء الدروس التدريبي
   .المسائية

عمل شرائط "فيديو" يتم عرضھا بصورة منتظمة في القنوات التعليمية، و  - 2
تباع بأسعار رمزية لخلق الوعي العام المصاحب للمھن الحرفية مثل اإلرشادات 

الصحية، واإلسعافات األولية، و إرشادات الحفاظ على البيئة وذلك ضروري 
مستوى المھني الحرفي. ويتضمن ھذا العمل أيضا علي شرائط للنھوض لرفع ال

   .بالصناعات الريفية واإلرشاد الزراعي، وصيانة الماكينات الزراعية
   .إرسال بعثات إلى الخارج إلنشاء كوادر من المدربين على مستوى عالمي - 3
ت تشجيع تأليف و ترجمة الكتب التقنية و أسرار الصناعة و إدارة المشروعا - 4

والتسويق العالمي و طرق تحسين الجودة و غيرھا. وتنظم مسابقة سنوية 
كتاب على األقل، وتوزع جوائز نقدية علي  100الختيار أحسن 

المؤلف/المترجم، و يتم تدعيم تكاليف نشر ھذه الكتب. مع القيام بتشجيع القطاع 
ل الخاص لعمل مجالت في شتى المجاالت المھنية والتجارية وتشجيع رجا

الصناعة على تبني المدارس و المعاھد الصناعية في مناطقھم و األشراف على 
   .إدارتھا

تخصيص قنوات تلفزيونيه لعرض البرامج التعليمية و المھنية، و عمل برامج  - 5
تھدف إلي إبراز الدور الھام ألصحاب الحرف وعمل برنامج إعالمي لدعوة 

   .العمل الحرفيين و العمال إلى تحسين الجودة و إتقان
اإلكثار من المكتبات العامة، وقيامھا بدور فعال في رفع المستوى المھني  - 6

  ."الحرفي بتوفير النشرات و الكتيبات وأشرطة "الفيديو
إدخال مواد تعليمية و تدريبية في المدارس لتنمية وصقل مھارة الدقة واإلتقان  - 7

   .في الجيل الناشئ
تجنيدھم ليكونوا على مستوى فني عمل برامج تدريبية للحرفيين خالل فترة  - 8

        .عالي عند انتھاء فترة تدريبھم
عمل معرض سنوي ومسابقات بين الحرفيين لألفكار التي تساعد على تحسين  - 9

المنتج أو زيادة اإلنتاج أو تقليل التكلفة، ومساعدتھم على تسجيل براءات 
التدريبي التحادات  تقديم الدعم المادي و الفني و .االختراع أو تسويق أفكارھم

االھتمام بتحديد وتطبيق   .المھنية الناشئة، كعمل حضانات لھذه االتحادات
  .المواصفات القياسية و مواصفات الجودة في شتى المجاالت الفنية

االھتمام ببرامج التدريب الدوري للحرفيين ويمكن توسيع ھذا المفھوم ليشمل  -10
العاملين على كل المستويات ما يكافئ التنمية الوظيفية بحيث يتلقى جميع 

أسبوع على األقل سنويا برامج تدريبية ومحاضرات لرفع مھارات العاملين و 
   .تحسين األداء الوظيفي

   
وأخيرا البد أن نشير ھنا أن التنمية ال تتجزأ، فالتنمية المھنية الحرفية ھي جزء من التنمية 

ة الشاملة. والمقترحات المعروضة ھنا ال يمكن أن البشرية، و التنمية البشرية جزء من التنمي
تنجح تماما على أرض الواقع إال في إطار التنمية  الشاملة، حيث تتضافر و تتفاعل الجھود 

  لتحقيق منظومة التنمية الشاملة.
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  األمية محو 7.4
  

 
 
– 21 March 2011 

Posted in :مصر نھضة مشروع 
 

 اآلن، وحتى 1952 عام منذ مصر في المتعاقبة الحكومات بذلتھا التي الجھود من الرغم علي
 للتعبئة المركزي الجھاز إلحصائيات طبقا األمية نسبة وتقدر. باقية األمية مشكلة زالت فما

 ھي و) األقل على %36ب  تقدرھا الدولية اإلحصائيات بينما( %29 بحوالي واإلحصاء العامة
 القوة شريحة من مواطنة و مواطن مليون 12.5 تمثل لنسبةا ھذه و العالم، في النسب أعلى من

 %63و الذكور من %37 حوالي إلي الجنسين بين الھائل العدد ھذا وينقسم. مصر في العاملة
 .اإلناث من
 

 لكن و حضارية، وحتمية الشاملة للنھضة إرتكازية ضرورة فقط ليس األمية محو أن والحقيقة
 من وكل المثقفون نحن جميعا فيھا نشترك اجتماعية جريمة مجتمعنا في باقية األمية ترك ألن
 نحن لننعم التعليم نور من حرموا ممن النساء و الرجال من الماليين حق في التعليم من حظا نال
 األسلوب؟ يكون فكيف ممكنا المحو كان وإذا. المعرفة بنور

  
  

للقضاء على األمية، مازالت مصر  1952 بالرغم من الوعود التي اعلنتھا الحكومات المتعاقبة منذ
  بين دول العالم من حيث نسبة األمية بين السكان. 160تحتل المركز 

  والسبب الحقيقي: أن بقاء األمية في مصر قرار سياسي.
  

 
 مھمة يكون أن يجب الشاملة التنمية لتحقيق المطلوبة بالسرعة األمية محو أن نرى نحن

 تعليم بين المجتمع أفراد جميع فيھا ويساھم لألمة، المعنوية و المادية الطاقات لھا تعبأ قومية،
 الوفيات نتيجة فينقص واألخر الحين بين قليال سيتأرجح األميين عدد أن فرضنا وإذا. وتعلم
 من أقل إلي تخفيضه سنوات 10 في يمكن فأنه اإللزامي التعليم عن البعض تخلف نتيجة ويزيد

 وبالحوافز التطوع، علي والتحريض وبالتشجيع باإللزام ذاتيا تحقيقه يمكن وھذا. هللا بإذن 1%
األمية  محو برنامج الحكومة وضعت وإذا. اإلعالم موارد من وباالستفادة والتكريم، والتقدير
 خالل %10 إلى األمية تخفيض إلى يھدف ”مواطنة و مواطن تعليم”  اسم تحت قومي كمشروع
 ثم البشرية، للتنمية الكامل البرنامج لتحقيق المطلوبة الفترة أيضا وھذه البرنامج بدأ منذ سنتين

 منذ سنوات 10 في %1 من أقل إلي ثم البرنامج بدأ منذ سنوات 5 خالل في %5 إلى الوصول
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 ھذه إلى الوصول أن ندرك أن وعلينا. المنشودة الضالة إلي الوصول من تمكنا البرنامج بدأ
 عليھا سھلة المھمة ستكون ولكن الحالية الحكومة إمكانيات تتعدي قد إمكانات سيتطلب األھداف

 في منھجنا ويتلخص. العريق بلدنا أبناء في المكنونة العطاء طاقات على الحكومة اعتمدت إذا
 :اآلتي

 
 .المصري القطر في األمية لتوزيع جغرافي مسح -
 
 الالزمة البشرية والقوة األمية، محو فصول تجميع أماكن مثل الموارد من االحتياج تقدير -

 والمساجد المدارس مثل أماكن تخصيص. المساعدة التعليمية واألدوات البرنامج، لتنفيذ
 المرحلة طالب إلزام طريق عن البشرية القوة وحشد الحكومية، المباني وبعض والكنائس
 علي الحكومية المصالح إلزام و األمية، محو جھود في ساعة 120 بتغطيه والجامعية الثانوية
 وإعطائھم مھنيا وتأھيلھم المجندين أمية بمحو الجيش إلزام كذلك بھا، العاملين أمية محو

 .بذلك شھادة
  
مة دتجنيد الشباب من الذكور واإلناث الذين لم يلتحقو بالخدمة العسكرية للعمل في الخ -

  شھور على األقل في مشروع محو األمية. 6اإلجتماعية لمدة 
 
 .لذلك المخصصة األماكن جميع في شھرية دورية بصورة األمية محو امتحانات عمل -
 
 إعفاء مثل المطلوب التأھيل يجتازون الذين للمشاركين آخر و للمتطوعين حوافز نظام وضع -

 بعد ولكن أالميين من للمتزوجين إعانة وتقديم بالمال، أو بالمكان أو بالوقت للمتطوعين ضريبي
 الجھود لتكريم القرى و األحياء و المحافظات بين مسابقات وعمل. األمية محو اختبار اجتيازھم
 .الھام القومي المشروع ھذا في المساھمات و االنجازات تقدير و المتميزة

 
 قومي، مشروع إنه ننسي ال أن وعلينا والشعب الحكومة بين الموارد توفير مسئولية توزيع -

 على المواطنين لتشجيع شامل إعالمي برنامج بعمل تقوم أن الحكومة علي الصدد، ھذا وفي
. البيوت ربات وخاصة البرامج بھذه المشاركة كيفيه وشرح األمية محو برامج في االشتراك
.  األمية إلزالة المجتمع و األفراد على والحضارية الدينية و االجتماعية المسؤولية وتأكيد
 .األمية محو جھود في التطوع على الشباب وحض

 
 اإلرشادية البرامج من يتبعھا ما و األمية محو لبرامج موجھة تلفزيونية قناة بتخصيص القيام -

 في عرضھا و األمية، محو لدروس الكتب و الفيديو و الصوتية الشرائط توزيع. المھني والتأھيل
 األمية محو فصول مراكز و الخيرية الجمعيات و المدارس و العامة والمكتبات القرى نوادي
 و الخاص القطاع و االتحادات و النقابات و الخيرية الجمعيات تشجيع. االنترنيت مواقع وعلي
 تعليم”  في اإلسھام مشروع في للمساھمة األحزاب مكاتب و الخدمة انھوا الذين خاصة األفراد
 . ”مواطنة و مواطن

 
 .وغيرھم للمتطوعين األمية لمحو التعليمية األساليب أفضل علي للتدريب فرص توفير  -
 
 عنه والمندوبين الجھاز ھذا بين للتنسيق بروتوكول ووضع بالحكومة متابعه جھاز تأسيس -

 الشعب مجلس في عضو كل تبنى مع األمية من نسبه بھا التي المحافظات جميع في
 الجھود ينب للتنسيق عمليات غرفة إلى مكتبه فيحول دائرته، في األمية محو مجھودات
  .المجھودات ھذه تواجھھا قد التي المشاكل و المعوقات على للتغلب و المختلفة
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