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اعتمد املؤتمر العام لليونسكو التوصية الخاصة بتعّلم الكبار وتعليمهم إبّان دورته الثامنة والثالثني التي 
ُعقدت يف شهر ترشين الثاني/نوفمرب من عام 2015. وتعّزز هذه التوصية إطار العمل الخاص بالتعليم 
حتى عام 2030، وتراعي التوجهات العاملية. وسيجري االسرتشاد بها من أجل تحسني فرص التعّلم املنصف 

املتاحة للشباب والكبار وزيادتها.

وقد اقرُتح تحديث توصية عام 197٦ بشأن تنمية تعليم الكبار أثناء مؤتمر اليونسكو الدويل لتعليم الكبار 
الكبار وتعليمهم محّل توصية عام  يف عام 1997 ويف عام 2009. وتحّل توصية عام 2015 بشأن تعّلم 
197٦، وتُعّد بالتايل أحدث وأشمل وسيلة متاحة ألصحاب القرار املعنيني بتعّلم الكبار وتعليمهم، وكذلك 
للباحثني والعاملني يف هذا املجال لدى املنظمات الحكومية ومنظمات املجتمع املدني، ولسائر األطراف املعنية 
بهذا األمر يف جميع أرجاء العالم. وتراعي التوصية التغريات الرسيعة التي يشهدها العالم الذي نعيش فيه 
يف  األعضاء  الدول  يف  وتعليمهم  الكبار  تعّلم  وتطوير  لتعزيز  توجيهية  مبادئ  وتضع  الحارض،  الوقت  يف 

اليونسكو.

وتتناول توصية عام 2015 تعّلم الكبار وتعليمهم بطريقة شاملة ومنهجية، وتحدد ثالثة مجاالت رئيسية 
للتعّلم واكتساب املهارات، وهي املجاالت التالية: محو األمية واكتساب املهارات األساسية؛ والتعليم املستمر 
واكتساب املهارات املهنية؛ والتعليم الحّر والتعليم الشعبي والتعليم املجتمعي واكتساب مهارات املواَطنة. 
وتحدد التوصية أيضاً خمسة مجاالت مشرتكة للعمل، وهي املجاالت التالية:  السياسات؛ والحوكمة؛ والتمويل؛ 
واملشاركة واإلدماج واإلنصاف؛ والجودة. وقد ُقّدمت مجاالت العمل هذه إىل املجتمع الدويل من قبل يف إطار 
عمل بيليم الذي اعتُمد إبّان املؤتمر الدويل لتعليم الكبار يف عام 2009 كوسيلة تسرتشد بها الدول األعضاء يف 
مساعيها الرامية إىل تحسني تعّلم الكبار وتعليمهم. وسيساعد هذا النهج التكاميل املتسق للعمل بشأن تعّلم 
الكبار وتعليمهم الدول األعضاء عىل ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم 
مدى الحياة للجميع )الهدف 4 لخطة التنمية املستدامة لعام 2030(. وينبغي للدول األعضاء أن تأخذ اآلن 
املؤتمر  إجراءات  وتعليمهم. وستكون  الكبار  تعّلم  الدويل يف مجال  التعاون  تعزيز  تواصل  وأن  بالتوصية 
الدويل لتعليم الكبار، التي تتطلب توفري املعلومات الالزمة بانتظام عن طريق التقرير العاملي بشأن تعّلم 

الكبار وتعليمهم، وسيلة فعالة لرصد األنشطة التي تضطلع بها الدول األعضاء من أجل تطبيق التوصية.

الكبار  بتعّلم  الخاصة  التوصية  إعداد  يف  أسايس  بدور  الحياة  مدى  للتعّلم  اليونسكو  معهد  اضطلع  وقد 
وتعليمهم بالتشاور مع عدد كبري من األطراف املعنية من الدول األعضاء. وتزامن إعداد هذه التوصية مع 
مراجعة وتعديل توصية اليونسكو بشأن التعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني لضمان تعزيز كّل منهما 

لألخرى.

توطئة 



إتاحة  إىل  الرامية  املساعي  تعزيز  إليه،  املسندة  للمهمة  وفقاً  الحياة،  مدى  للتعّلم  اليونسكو  معهد  وسيواصل 
التعّلم مدى الحياة للجميع، مع الرتكيز عىل السياسات واالسرتاتيجيات الخاصة بالتعّلم مدى الحياة، وعىل محو 
األمية واكتساب املهارات األساسية، وعىل تعّلم الكبار وتعليمهم. ويمكن لتوصية عام 2015 بشأن تعّلم الكبار 
الدول  والكبار يف  الشباب  تعّلم  املهمة ويف تحسني ظروف  بهذه  االضطالع  يف  مهماً  دوراً  تؤدي  أن  وتعليمهم 

اليونسكو. األعضاء يف 

تشيان تانغ
 مساعد املديرة العامة للرتبية
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الديباجة

إن املؤتمر العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(، املنعقد يف باريس من 3 إىل 18 ترشين 
الثاني/نوفمرب 2015، يف دورته الثامنة والثالثني،

اإلنسان )1948(، واملادة 13 من  العاملي لحقوق  املادة 2٦ من اإلعالن  املنصوص عليها يف  باملبادئ  إذ يذكِّر 
العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )19٦٦(، واملادة 10 من اتفاقية القضاء عىل 
جميع أشكال التمييز ضد املرأة )1979(، واملادتني 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل )1989(، واملادة 24 
من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )200٦(، وباملبادئ الواردة يف االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز يف 

التعليم )19٦0(، مجال 

ويؤكد مجدداً أن القرائية تشكل ركيزة أساسية يف إطار التعلم مدى الحياة، وأن عملية تعلم الكبار وتعليمهم 
تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذا السياق. إذ تسهم القرائية بالتضافر مع تعلم الكبار وتعليمهم يف إحقاق الحق يف 
التعليم الذي يمّكن الكبار من ممارسة حقوقهم األخرى عىل الصعيد االقتصادي والسيايس واالجتماعي والثقايف، 
والذي ينبغي أن يفي بمعايري التوافر وإمكانية االلتحاق واملقبولية وقابلية التكيف طبقاً للتعليق العام رقم 13 
للجنة األمم املتحدة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )الدورة الحادية والعرشون( الذي يشري 

إىل املادة 13 من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

ويَُسلِّم بأننا نعيش يف عالم يتغري بوترية رسيعة، حيث تواجه الحكومات واملواطنون تحديات متزامنة تدفعنا إىل 
إعادة النظر يف رشوط إعمال الحق يف التعليم بالنسبة إىل جميع الكبار،

اعتمدت  التي   2030 لعام  املستدامة  التنمية  يف خطة  وتعليمهم  الكبار  تعلم  دور  أهمية  عىل  ويشدد مجدداً 
التزام  اعتباره  يف  ويضع   ،)2015 أيلول/سبتمرب  )نيويورك،  املستدامة  للتنمية  املتحدة  األمم  قمة  مؤتمر  يف 
عىل  والقضاء  البيئة،  وحماية  والشامل،  املّطرد  االقتصادي  والنمو  االجتماعية،  التنمية  بتعزيز  الدويل  املجتمع 

والجوع، الفقر 

ويف ضوء إعالن إنشيون “التعليم بحلول عام 2030: نحو التعليم الجيّد واملنصف والشامل والتعّلم مدى الحياة 
للجميع” وإطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030،

يف  نوقشت  مثلما   ،197٦ عام  منذ  وتعليمهم  الكبار  تعلم  تطوير  مجال  يف  تحققت  التي  باإلنجازات  ويقر 
املؤتمرات الدولية لتعليم الكبار )الرابع والخامس والسادس( يف األعوام 1985 و1997 و2009 ويف مؤتمرات 
التعليم للجميع )املؤتمر العاملي للتعليم للجميع، جومتني 1990، واملنتدى العاملي للرتبية، داكار 2000(، كما 
يقر برضورة مواصلة تعزيز تعلم الكبار وتعليمهم، عىل نحو ما جرى توثيقه يف التقرير العاملي لتعّلم الكبار 

و2013،  2009 لعامي  وتعليمهم 

ويشري إىل التصنيف الدويل املوّحد للتعليم لعام 2011،

تعّلم الكبار وتعليمهم
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ويؤكد أهمية تحسني التعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني، وفقاً ملا هو مبنّي يف توصية اليونسكو بشأن 
املستمر  التدريب  بشأن  محددة  أحكام  فيها  ترد  التي   ،)2015( واملهني  التقني  املجال  يف  والتدريب  التعليم 

املهني، والتطوير 

ملراعاة  الكبار  تعليم  بتنمية  الخاصة   197٦ عام  توصية  تنقيح  رضورة  37م/1٦  القرار  بموجب  قرر  وقد 
التحديات التعليمية والثقافية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية املعارصة املحددة يف إعالن هامبورغ وإطار 

عمل بيليم، ومنح تعزيز تعليم الكبار زخماً جديداً،

ونظراً إىل أن هذه التوصية تحدد املبادئ واألهداف واملبادئ التوجيهية العامة التي يتعني عىل كل دولة عضو 
تطبيقها وفقاً لسياقها االجتماعي - االقتصادي وبُناها اإلدارية واملوارد املتاحة، وذلك من أجل تعزيز مكانة تعلم 

الكبار وتعليمهم عىل املستوى الوطني واإلقليمي والدويل،

وقد درس الوثيقة 38م/31 ومرشوع التوصية الخاصة بتعّلم الكبار وتعليمهم امللحق بها:

يعتمد يف هذا اليوم الثالث عرش من شهر ترشين الثاني/نوفمرب 2015 التوصية الخاصة بتعّلم الكبار   - 1
197٦؛ عام  توصية  محل  تحل  التي  وتعليمهم، 

كل  ومنها  لذلك،  املناسبة  التدابري  اتخاذ  طريق  عن  التالية  األحكام  بتطبيق  األعضاء  الدول  ويويص   - 2
اإلدارية  الدستورية والبُنى  لإلجراءات  أية تدابري أخرى رضورية، وفقاً  أو  الالزمة  الترشيعية  التدابري 
أراضيها؛ يف  التطبيق  موضع  التوصية  هذه  يف  عليها  املنصوص  املبادئ  وضع  أجل  من  دولة،  بكل  الخاصة 

الدول األعضاء بإطالع السلطات والهيئات املسؤولة عن تعّلم الكبار وتعليمهم، وكذلك  ويويص أيضاً   - 3
التوصية؛ هذه  عىل  األمر،  بهذا  املعنية  األخرى  األطراف 

يحددها،  التي  وبالطريقة  التواريخ  يف  العام،  املؤتمر  بإعالم  األعضاء  الدول  ذلك  عن  فضالً  ويويص   - 4
التوصية. هذه  لتنفيذ  تتخذها  التي  بالتدابري 
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أوالً - التعريف ونطاق التطبيق

تمثل عملية تعلم الكبار وتعليمهم عنرصاً أساسياً يف عملية التعلم مدى الحياة. فهي تشمل كل أشكال   - 1
التعلم والتعليم الرامية إىل تمكني جميع الكبار من املشاركة يف مجتمعاتهم وعالم العمل. وتعرب عن كافة 
عمليات التعلم، النظامي وغري النظامي وغري الرسمي، حيث يمكن للكبار أو الراشدين، بمعايري املجتمع 
ومصالح  ملصالحهم  خدمة  والعمل،  العيش  عىل  قدراتهم  ويعززوا  يطوروا  أن  فيه،  يعيشون  الذين 
أنشطة وعمليات متواصلة  الكبار وتعليمهم عىل  جماعاتهم ومنظماتهم ومجتمعاتهم. وينطوي تعلم 
يف سياق اكتساب القدرات واالعرتاف بها وتبادلها وتكييفها. وملا كانت املعايري التي تحدد سن الشباب 
والبلوغ تتباين يف معظم الثقافات، فإن كلمة “الكبار” تعني يف هذا النص جميع الذين يشاركون يف 

عملية تعلم الكبار وتعليمهم حتى إذا لم يبلغوا بعد سن الرشد القانونية.

تشكل عملية تعلم الكبار وتعليمهم ركيزة أساسية يف مجتمع التعلم وإنشاء مجتمعات ومدن ومناطق   - 2
التعلم، إذ إنها تعزز ثقافة التعلم مدى الحياة وتعمل عىل تنشيط التعلم داخل األرس واملجتمعات وغريها 

من بيئات التعلم، فضالً عن مكان العمل.

تتنوع أصناف وأساليب تعلم الكبار وتعليمهم تنوعاً كبرياً، إذ إن عملية تعلم الكبار وتعليمهم تشمل   - 3
التدريب  وملواصلة  األساسية؛  واملهارات  القرائية  بمهارات  الكبار  لتزويد  التعلم  فرص  من  العديد 
والتطور املهني؛ ومن أجل الوصول إىل مرتبة املواطنة الفعالة، وذلك من خالل ما أصطلح عليه بالتعليم 
املجتمعي أو الشعبي أو الحر. وتنطوي عملية تعلم الكبار وتعليمهم عىل مسارات متنوعة وفرص مرنة 
للتعلم، بما يف ذلك برامج “الفرصة الثانية” لتعويض النقص يف التعليم األويل، ويشمل هذا األفراد الذين 

لم يلتحقوا قط باملدارس، والذين تركوا املدرسة وترسبوا منها يف وقت مبكر.

الكبار وتعليمهم. وتنطوي عىل سلسلة متصلة من مستويات  تعلم  يف  أساسياً  القرائية عنرصاً  تعترب   - 4
التعلم والكفاءة تتيح للمواطنني إمكانية التعلم مدى الحياة واملشاركة التامة يف املجتمع املحيل ومكان 
واملعاني  النصوص  وتحديد  والكتابة  القراءة  عىل  القدرة  القرائية  وتشمل  ككل.  املجتمع  ويف  العمل 
ومكتوبة،  مطبوعة  مواد  باستخدام  الحساب،  قواعد  ومعرفة  وإبالغها  وإبداعها  وتفسريها  وفهمها 
وكذلك القدرة عىل حل املسائل يف بيئة تطغى عليها التكنولوجيا واملعلومات أكثر فأكثر. وتعترب القرائية 
وسيلة أساسية لبناء معارف الناس ومهاراتهم وكفاءاتهم ملواكبة تحديات وتعقيدات الحياة والثقافة 

التغري والتطور. تنفك عن  التي ال  واالقتصاد واملجتمع 

تزود  التي  املستمر  التعلم  عملية  يف  أساسياً  عنرصاً  املستمر  املهني  والتطور  املتواصل  التدريب  يمثل   - 5
الكبار باملعرفة واملهارات والكفاءات الالزمة للمشاركة يف بيئات مجتمعية وبيئات عمل رسيعة التغري. 
التقني واملهني )2015( مجموعة من  املجال  والتدريب يف  التعليم  اليونسكو بشأن  وتتضمن توصية 

املجال. بهذا  الصلة  ذات  األحكام 

إىل مرتبة  الوصول  تتيح  التي  والتعلم  التعليم  الكبار وتعليمهم عىل فرص  تعلم  عملية  أيضاً  تنطوي   - ٦
املواطنة الفعالة، وذلك من خالل ما أصطلح عليه بالتعليم املجتمعي أو الشعبي أو الحر. وهي تمكِّن 
بني  والتضامن  والجنسانية،  الفقر،  قضايا  مثل  االجتماعية  القضايا  يف  الفعالة  املشاركة  من  الناس 
البيئية،  والحماية  والبطالة،  والعنف،  واإلقصاء،  واإلنصاف،  والعدالة،  االجتماعي،  والحراك  األجيال، 
والقيم  والثقافة  والرفاه  الصحة  حيث  من  كريمة  بحياة  التمتع  عىل  الناس  تساعد  كما  املناخ.  وتغري 

كرامته. وتعزيز  للفرد  الذاتي  التطور  يف  اإلسهام  شأنه  من  ما  وبكل  الروحية 
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تعترب تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وسيلة ذات إمكانيات كبرية لتحسني انتفاع الكبار بمجموعة   - 7
متنوعة من فرص التعلم وتعزيز اإلنصاف واإلدماج. ثم إنها تنطوي عىل فرص مبتكرة لتحقيق التعلم 
للتعلم  للتعليم، وفسح املزيد من املجال  التقليدية  النظامية  البنى  الحياة، وتقليص االعتماد عىل  مدى 
الفردي. فبإمكان الدارسني الكبار االستفادة من فرص التعلم يف أي وقت ومكان بفضل األجهزة املحمولة 
والشبكات اإللكرتونية وشبكات التواصل االجتماعي والدورات الدراسية عن طريق اإلنرتنت. وتنطوي 
التعليم أمام األشخاص من  تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت أيضاً عىل قدرة كبرية عىل فتح أبواب 
املهمشة  الفئات  أمام  أفضل، وكذلك  املجتمع عىل نحو  االندماج يف  بالتايل من  اإلعاقة وتمكينهم  ذوي 

واملحرومة.

ثانياً - املقاصد واألهداف

وتحقيقها  ملمارسة حقوقهم  الالزمة  بالقدرات  األشخاص  مد  إىل  وتعليمهم  الكبار  تعلم  عملية  ترمي   - 8
والتحكم بمصائرهم. وهي تعزز التطور الذاتي واملهني، وتتيح للكبار بالتايل إمكانية املشاركة الفعالة 
يف مجتمعاتهم الكبرية واملحلية وبيئاتهم. ثم إنها تعزز النمو االقتصادي املستدام والجامع، وآفاق العمل 
الالئق لألفراد. لذلك تُعترب وسيلة هامة للتخفيف من وطأة الفقر وتحسني الصحة والرفاهية واإلسهام 

يف التعلم املستدام للمجتمعات.

النقدي  التفكري  عىل  األفراد  قدرات  تنمية  )أ(  ييل:  ما  يف  وتعليمهم  الكبار  تعلم  عملية  أهداف  تتمثل   - 9
والترصف بطريقة مستقلة والشعور باملسؤولية؛ )ب( تعزيز القدرة عىل التعامل مع التطورات التي 
التعلم حيث  إنشاء مجتمع  يف  اإلسهام  )جـ(  تشكيلها؛  واملساهمة يف  العمل  وعالم  االقتصاد  يشهدها 
تتوافر لكل فرد فرصة التعلم واملشاركة التامة يف عمليات التنمية املستدامة وتعزيز التضامن بني الناس 
واملجتمعات املحلية؛ )د( تعزيز التعايش السلمي وحقوق اإلنسان؛ )هـ( تعزيز القدرة عىل التكيّف لدى 

البيئة. الشباب والكبار؛ )و( تعزيز الوعي بشأن حماية 

ثالثاً - مجاالت العمل

تتناول هذه التوصية تحديداً املجاالت التالية املستمدة من إطار عمل بيليم الذي اعتمده املؤتمر الدويل   -10
والجودة. واإلنصاف،  واإلدماج،  واملشاركة،  والتمويل،  والحوكمة،  السياسات،  الكبار:  لتعليم  السادس 

السياسات

ينبغي للدول األعضاء أن تقوم، وفقاً لظروفها الخاصة وبناها اإلدارية وأحكامها الدستورية، بوضع   -11
كافة. بمناحيه  الكبار  وتعليم  تعلم  مجال  يف  ومتكاملة  وجامعة  شاملة  سياسات 

ينبغي للدول األعضاء أن تضع سياسات شاملة تعالج عملية التعلم يف مجاالت متنوعة، تتضمن  )أ( 
والبيئية. والتكنولوجية  والثقافية  واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية  املجاالت 

ينبغي للدول األعضاء أن تضع سياسات جامعة تلبي احتياجات التعلم لدى جميع الكبار من  )ب( 
خالل توفري فرص تعّلم متكافئة، واسرتاتيجيات تراعي االحتياجات املتباينة بدون تمييز ألي 

كان. سبب 
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جامعة  وخربات  معارف  باستخدام  متكاملة  سياسات  تضع  أن  األعضاء  للدول  ينبغي  )جـ( 
للتخصصات ومشرتكة بني القطاعات، تشمل السياسات املعنية بالتعليم والتدريب والسياسات 
البرشية، والعمل،  املوارد  التنمية االقتصادية، وتنمية  الصلة باملوضوع، مثل  يف املجاالت ذات 

والثقافة. والزراعة،  والعدالة،  والبيئة،  والصحة، 

بعني  تأخذ  أن  األعضاء  للدول  ينبغي  وتعلمهم،  الكبار  تعليم  مجال  يف  مالئمة  سياسات  وضع  بغية   -12
ييل: ما  االعتبار 

ع بني القطاعات أدوار عملية تعلم  الوزارات لكي توزَّ تعزيز أو إنشاء منتديات مشرتكة بني  )أ( 
تنمية وتطوير  الحياة، وإسهامها يف  التعلم مدى  الكبار وتعليمهم يف مختلف تجليات عملية 

املجتمعات؛

إرشاك جميع األطراف املعنية بهذا املجال كرشكاء يف وضع السياسات، ويشمل ذلك الربملانيني،  )ب( 
الخاص. والقطاع  املدني،  املجتمع  ومنظمات  األكاديمية،  واألوساط  العامة،  والسلطات 

أن  الكبار وتعليمهم، مع ضمان  تعلم  السياسات يف مجال  وآليات مناسبة لوضع  بُنى  توفري  )جـ( 
والتحديات  والقضايا  االحتياجات  مع  للتكيّف  الكفاية  فيه  بما  مرنة  السياسات  هذه  تكون 

. ملستقبلية ا

بغية تعزيز بيئة مؤاتية يف مجال السياسات، ينبغي للدول األعضاء أن تأخذ بعني االعتبار ما ييل:  -13

رفع مستوى الوعي، من خالل الترشيعات واملؤسسات وااللتزام السيايس املستمر، بشأن تعلم  )أ( 
التعليمي؛ النظام  يف  رئيسية  وركيزة  التعليم  يف  للحق  أساسياً  عنرصاً  بوصفه  وتعليمهم  الكبار 

اتخاذ تدابري لتوفري املعلومات وتحفيز الدارسني وتوجيههم صوب فرص التعلم املجدية؛ )ب( 

الفعالة - لتبيان  واملمارسات  السياسات  ونرش  وتحليل  جمع  وسائل - منها  عدة  استخدام  )جـ( 
التجليات املختلفة لفوائد القرائية وتعلم الكبار وتعليمهم للمجتمع، مثل التالحم االجتماعي، 
والصحة والرفاه، وتنمية املجتمعات املحلية، والعمل، والحماية البيئية، باعتبارها من جوانب 

واملنصفة. للجميع  الشاملة  املستدامة  التنمية 

الحوكمة

ينبغي للدول األعضاء أن تضع يف اعتبارها، وفقاً لظروفها الخاصة وبُناها اإلدارية وأحكامها الدستورية،   -14
إنشاء  أو  تعزيز  منها  أمور  من خالل  وتعليمهم،  الكبار  تعلم  لعملية  السليمة  اإلدارة  تعزيز  رضورة 
البنى التعاونية والعمليات التشاركية، مثل الرشاكات بني األطراف املعنية، عىل املستوى املحيل والوطني 

والدويل. واإلقليمي 

ينبغي للدول األعضاء إنشاء آليات وإدارة مؤسسات وعمليات عىل املستوى املحيل والوطني واإلقليمي   -15
الرشاكات  تعزز  وأن  الديمقراطي،  والطابع  للمساءلة  والخضوع  والشفافية  بالفعالية  تتسم  والعاملي 

ما ييل: تنظر يف  أن  األعضاء  للدول  املعنية. وينبغي  الجهات  األطراف بني  املتعددة 

وضع  عملية  يف  املجال  بهذا  املعنية  لألطراف  الفعالة  واملشاركة  املناسب  التمثيل  ضمان  )أ( 
السياسات والربامج، وذلك لضمان اإلدارة واالستجابة الديمقراطية الحتياجات الدارسني، وال 

حرماناً؛ أشدهم  سيما 
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لإلدارة  مؤاتية  بيئة  توفري  يف  تسهم  املعنية،  الجهات  بني  األطراف  متعددة  رشاكات  إقامة  )ب( 
الرشيدة، عىل أن تشارك فيها كل األطراف الفاعلة املعنية بمجال تعلم الكبار وتعليمهم، أي 
السلطات العامة ومنظمات املجتمع املدني والقطاع الخاص )مثل الوزارات، والسلطات املحلية، 
والربملانات، وجمعيات الدارسني، ووسائل اإلعالم، وفرق املتطوعني، ومعاهد البحوث، واألوساط 
الدولية  واملنظمات  والنقابات،  والصناعة،  التجارة  وغرف  الخاصة،  واملؤسسات  األكاديمية، 
واإلقليمية( بما يشمل الجهات التي تنظم عمليات التدريس والتعلم وتصدق عىل الكفاءات عىل 

والدويل؛ واإلقليمي  والوطني  املحيل  املستوى 

نرش التطورات واإلنجازات الهامة، بغية استخدامها كمؤرشات للقياس. )جـ( 

الوطني واملحيل تتسم باملرونة  آليات وعمليات عىل املستوى  إنشاء  ينبغي للدول األعضاء أن تنظر يف   -1٦
والتجاوب والالمركزية. وينبغي أن تخصص للمناطق الريفية والحرضية اسرتاتيجيات شاملة للجميع 

التنمية. التامة يف عمليات  املشاركة  التعلم والقدرة عىل  ومستدامة حيث تتوافر لكل فرد فرص 

ينبغي للدول األعضاء أن تنظر يف تنمية مدن وبلدات وقرى التعلم، وذلك من خالل ما ييل:  -17

تعبئة املوارد لتعزيز التعلم الشامل للجميع؛ )أ( 

إعادة تنشيط التعلم داخل األرس واملجتمعات املحلية؛ )ب( 

تيسري التعلم من أجل العمل وأثناء العمل؛ )جـ( 

التوسع يف استخدام تكنولوجيات التعلم الحديثة؛ )د( 

النهوض بالجودة واالمتياز يف التعّلم؛ )هـ( 

تعزيز ثقافة التعّلم مدى الحياة. )و( 

التمويل

ينبغي للدول األعضاء أن تعبئ وتخصص موارد مالية كافية لدعم املشاركة املعززة والناجحة يف تعلم   -18
التكاليف. ومشاطرة  الوزارات  بني  التعاون  تنسيق  بضمنها  مناسبة،  آليات  خالل  من  وتعليمهم  الكبار 

تقوم الحكومات بدور أسايس يف وضع امليزانيات وتخصيص املوارد لكل األولويات االجتماعية )التعليم   -19
الحكومة  بني  املشرتكة  املسؤولية  مبدأ  واحرتام  أولويات(،  من  ذلك  إىل  وما  الغذائي،  واألمن  والصحة 
والقطاع الخاص واألفراد. وينبغي من ثم للدول األعضاء أن تعبئ وتخصص موارد كافية لتعليم الكبار 
وفقاً لالحتياجات الوطنية. وينبغي اتخاذ التدابري الرضورية الستخدام املوارد املتاحة عىل نحو يتسم 

واملساءلة. والديمقراطية  والكفاءة  والفعالية  باالستدامة 

ينبغي بذل كل الجهود لوضع اسرتاتيجية لتعبئة املوارد عرب جميع الدوائر الحكومية ذات الصلة باألمر   -20
األساس  باعتبارها  وإتاحتها مجاناً،  بالقرائية  االنتفاع  تعميم  وينبغي  املعنية.  األطراف  ومن مختلف 
الذي يقوم عليه التعلم مدى الحياة ورشطاً أساسياً إلحقاق الحق يف التعليم. وال ينبغي أن يكون نقص 
األموال عائقاً أمام فرادى الدارسني للمشاركة يف برامج تعلم الكبار وتعليمهم. وينبغي للدول األعضاء 

النظر يف ما ييل:
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إعطاء األولوية لالستثمار يف القرائية واملهارات األساسية وملواصلة عملية تعلم الكبار وتعليمهم؛ )أ( 

تعزيز التنسيق بني الوزارات عىل مستوى السياسات يف املجاالت ذات الصلة باملوضوع )مثل  )ب( 
أساسية  مسألة  والبيئة(  والزراعة،  والصحة،  والعمل،  البرشية،  واملوارد  االقتصادية،  التنمية 
وتحقيق  التكاليف(  وتقاسم  التكلفة  حيث  من  )الفعالية  األمثل  النحو  عىل  املوارد  الستخدام 

التعّلم؛ نتائج  من  قدر  أقىص 

إخضاع تخصيص املوارد واستخدامها للشفافية حرصاً عىل مراعاة األولويات التي تم اعتمادها  )جـ( 
وفقاً لنتائج البحث بشأن الوضع الراهن لتعليم الكبار.

يمكن للدول األعضاء النظر يف تقديم تمويل مشرتك ووضع حوافز لتيسري التعلم. ومن ذلك النظر يف   -21
للعمال. التدريب  إجازات  ودعم  والبدالت(،  )القسائم  اإلعانات  وتقديم  للتعلم،  الفردية  الحسابات  إنشاء 

املشاركة واإلدماج واإلنصاف

ينبغي للدول األعضاء أن تنظر، وفقاً لظروفها الخاصة وبناها اإلدارية وأحكامها الدستورية، يف تعزيز   -22
وتعليمهم  الكبار  تعّلم  عملية  يف  االنخراط  من  فرد  أي  يُستبعد  ال  لكي  واإلنصاف  واإلدماج  املشاركة 
واللغوية  والثقافية  االجتماعية  الخلفيات  من شتى  والرجال  النساء  لجميع  التعلم  تتاح فرص  وحتى 

والتعليمية. واالقتصادية 

بغية تعزيز االنتفاع واملشاركة عىل نطاق أوسع، ينبغي للدول األعضاء، وفقاً لظروفها الخاصة وبناها   -23
اإلدارية وأحكامها الدستورية، النظر يف اتخاذ تدابري تعليمية فعالة، ال سيما ملعالجة قضايا االنتفاع 
االعرتاف  أجل  من  محددة،  لفئات  خاص  اهتمام  إيالء  وينبغي  واإلدماج.  واإلنصاف  واالستقاللية 
التعدد  التنوع - وبضمنها  الثقايف وغريه من وجوه  التنوع  التنمية املجتمعية مع احرتام  بإسهامها يف 
حيث  من  أيضاً  بالتقييم  وإنما  بالتصديق  فقط  ليس  األخرى  املؤهالت  تحظى  أن  اللغوي - وضمان 

ييل: ما  ذلك  ويستلزم  واملكانة.  الدخل 

وتوفري  فيها  ومشاركتهم  التعلم  بأنشطة  الكبار  انتفاع  لتعزيز  مالئمة  اسرتاتيجيات  وضع  )أ( 
األنشطة؛ هذه  بمثل  للقيام  لهم  الحوافز 

عدم السماح بأي شكل من أشكال التمييز بمختلف ذرائعه، سواء إن كان بسبب السن أو نوع  )ب( 
الجنس أو االنتماء اإلثني أو الهجرة أو اللغة أو الدين أو العوق أو املرض أو االنتماء الريفي أو 

الهوية الجنسية أو االتجاه الجنيس أو الفقر أو النزوح أو السجن أو الوظيفة أو املهنة؛

املستضعفة  أو  املحرومة  الفئات  انتفاع  لتعزيز  محددة  تدابري  واتخاذ  خاص  اهتمام  إيالء  )جـ( 
كاألفراد ذوي املستويات املتدنية أو املعدومة من مهارات القرائية والحساب والتعليم، والشباب 
اإلثنية،  األقليات  وأبناء  العمل،  عن  العاطلني  والعمال  املهاجرين،  والعمال  املستضعفني، 
واألشخاص  واملسنني،  والسجناء،  اإلعاقة،  ذوي  من  واألفراد  األصليني،  السكان  ومجموعات 

والنازحني. الجنسية،  وعديمي  والالجئني،  والكوارث،  بالنزاعات  املترضرين 

التنوع  تحرتم  الكبار  لتعلم  نهوج  اعتماد  خالل  من  وطموحاتهم  الدارسني  احتياجات  تلبية  )د( 
اللغوي للمتعلمني وتراثهم وتعرب عنه - بما يف ذلك ثقافة السكان األصليني وقيمهم - وتبني 

املحلية؛ املجتمعات  داخل  التكاملية  القدرات  وتعزز  املجموعات  مختلف  بني  الجسور 

إيالء اهتمام خاص للربامج أو املبادرات التي تشجع املساواة بني الجنسني؛ )هـ( 



12

إنشاء أو تعزيز البنى املؤسسية املناسبة - مثل مراكز التعلم املجتمعية - لتوفري تعلم الكبار  )و( 
املحيل. املجتمع  وتنمية  الفردي  للتعلم  كمراكز  استخدامها  عىل  الكبار  وتشجيع  وتعليمهم 

استحداث خدمات عالية الجودة يف مجال املعلومات واإلرشاد تعمل عىل تيسري املشاركة وتساعد  )ز( 
عىل إبراز املكاسب الناتجة عن تعليم الكبار وتضمن تحسني التوافق بني مطالب األفراد وفرص 

التعلم.

املشاركة  الكبار وتعليمهم وتعزيز  بتعّلم  االنتفاع  الفرص يف  تكافؤ  أن تضمن  األعضاء  للدول  ينبغي   -24
دون  تحول  التي  العقبات  وتذليل  الحياة  مدى  التعلم  بثقافة  النهوض  من خالل  واملستمرة  الواسعة 

ممكن. حد  أقىص  إىل  املشاركة 

الجودة

ضماناً للتنفيذ الفعال للسياسات والربامج من خالل عملية رصد وتقييم دورية لسياسات وبرامج تعّلم   -25
اإلدارية وأحكامها  الخاصة وبناها  لظروفها  تنظر، وفقاً  أن  األعضاء  للدول  ينبغي  الكبار وتعليمهم، 

الدستورية، يف ما ييل:

ملراجعة  تخضع  الجودة،  لتحديد  مالءمة  ومقايس  معايري  تستخدم  بنى  و/أو  آليات  إنشاء  )أ( 
دورية؛

اتخاذ التدابري املالئمة ملتابعة نتائج الرصد والتقييم؛ )ب( 

ومشاطرة  وسليمة،  بها  موثوق  وبطريقة  املناسب  الوقت  يف  تفصيلية  بيانات  وتحليل  جمع  )جـ( 
والتقييم؛ الرصد  مجال  يف  واملبتكرة  الفعالة  املمارسات 

بغية ضمان الجودة يف تعليم الكبار وقدرته عىل دفع التحول يف جميع املجاالت ذات الصلة باملوضوع،   -2٦
الكبار وتعليمهم.  تعلم  والكفاءة يف مجال  والفعالية  واإلنصاف  للمواءمة  الالزم  االهتمام  إيالء  ينبغي 
ولبلوغ هذه الغاية، ينبغي للدول األعضاء أن تنظر، وفقاً لظروفها الخاصة وبناها اإلدارية وأحكامها 

الدستورية، يف ما ييل:

فيها أطراف  بما  املعنية،  األطراف  احتياجات جميع  الكبار وتعليمهم مع  تعلم  موائمة توفري  )أ( 
الدارس؛ محورها  ولغويا  ثقافياً  مالئمة  سياقية  برامج  خالل  من  وذلك  العمل،  سوق 

ضمان االنتفاع العادل بعملية تعّلم الكبار وتعليمهم واملشاركة فيها مشاركة مستدامة وخالية  )ب( 
التمييز؛ من 

ذلك  يف  بما  املرجوة،  للغايات  تحقيقها  مدى  قياس  خالل  من  الربامج  وكفاءة  فعالية  تقييم  )جـ( 
الربامج. هذه  حققتها  التي  بالنتائج  مقارنتها 

ينبغي للدول األعضاء أن تعزز، وفقاً لظروفها الخاصة وبناها اإلدارية وأحكامها الدستورية، مسارات   -27
تعلم مرنة وسلسلة بني التعليم والتدريب النظاميني وغري النظاميني، وبناء القدرات الرضورية لتقييم 

الغرض. لهذا  السياسات والربامج 

التدابري  وتعليمهم عن طريق  الكبار  تعلم  لعملية  الجودة  تكفل  بيئة  تعزز  أن  األعضاء  للدول  ينبغي   -28
التالية:
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الدارس،  محورها  تربوية  أساليب  واعتماد  املناسبة،  التنفيذ  ووسائل  املالئم  املحتوى  وضع  )أ( 
تدعمها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملوارد التعليمية املفتوحة. ويُفضل استخدام اللغة 

التعليم؛ يف  األم 

توفري بنية أساسية الئقة، بضمنها أماكن آمنة للتعّلم؛ )ب( 

وضع األدوات واآلليات وبناء القدرات الالزمة للرصد والتقييم يف مجال تعّلم الكبار وتعليمهم،  )جـ( 
التدابري وتأثريها؛ التعلم ونتائج  مع مراعاة عمق املشاركة واتساعها، وعمليات 

وضع أدوات مناسبة لقياس القرائية؛ )د( 

إنشاء آليات لضمان الجودة ورصد الربامج وتقييمها باعتبارها مكونات أساسية يف نُظم تعّلم  )هـ( 
عامة  وإعالم  املعايري،  بهذه  االلتزام  من  والتحقق  للجودة،  معايري  ووضع  وتعليمهم؛  الكبار 

املعايري. بهذه  تلتزم  التي  التعليمية  الجهات  بشأن  الجمهور 

تحسني التدريب، وبناء القدرات، وظروف العمل، والتأهيل املهني ملعلمي الكبار. )و( 

تمكني الدارسني من اكتساب ومراكمة التعلم والخربات واملؤهالت من خالل املشاركة املرنة يف  )ز( 
التعلم ومراكمة نتائج التعلم يف مراحل مختلفة. وينبغي االعرتاف بنتائج التعلم الناجمة عن 
عملية تعلم الكبار وتعليمهم يف إطار التعليم غري النظامي وغري الرسمي واعتمادها واملصادقة 
عليها باعتبار أنها تساوي من حيث القيمة نتائج التعلم املكتسبة من التعلم النظامي )وفقاً 
ألطر املؤهالت الوطنية عىل سبيل املثال( وذلك لضمان التعليم املستمر واالنتفاع بسوق العمل 

بدون مواجهة عوائق قائمة عىل التمييز.

رابعاً - التعاون الدويل

زيادة  يف  تنظر  أن  األعضاء  للدول  ينبغي  وتعليمهم،  الكبار  تعلم  وتعزيز  تطوير  عملية  دعم  بغية   -29
ومؤسسات  الحكومية،  الهيئات  تشمل  املجال - والتي  بهذا  الصلة  ذات  املعنية  األطراف  بني  التعاون 
البحوث، ومنظمات املجتمع املدني، والنقابات، ووكاالت املساعدة اإلنمائية، والقطاع الخاص، ووسائل 
اإلعالم - سواء عىل أساس ثنائي أو متعدد األطراف، وتعزيز التعاون بني وكاالت األمم املتحدة. ويستلزم 

ما ييل: املتواصل  الدويل  التعاون 

تعزيز وتحفيز التنمية داخل البلدان املعنية من خالل املؤسسات والهياكل املناسبة بما يتالءم  )أ( 
البلدان؛ لتلك  الخاصة  الظروف  مع 

إيجاد مناخ مالئم للتعاون الدويل بهدف بناء القدرات يف الدول النامية يف مجاالت مختلفة من  )ب( 
البلدان بغض  املتبادلة بني جميع  التعاونية  املساعدة  وتعليمهم وتشجيع  الكبار  تعلم  عملية 
النظر عن حالتهم يف ميزان التنمية، واالستفادة الكاملة من امليزات التي توفرها آليات التكامل 

العملية؛ لتيسري وتعزيز هذه  اإلقليمي 

والتقنيات  الدراسية واألساليب  واملناهج  الهياكل  نقل  الدويل مجرد  التعاون  أال يكون  ضمان  )جـ( 
أخرى. أماكن  يف  نشأت  التي 
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وزيادة  تجاربها،  مشاطرة  يف  تنظر  أن  الدويل،  املجتمع  من  جزءاً  بوصفها  األعضاء،  للدول  ينبغي   -30
املساعدة التعاونية املتبادلة وتحسينها، ومساعدة بعضها بعضاً يف بناء القدرات يف مجال تعليم الكبار، 

ييل: ما  ذلك  ويستلزم  الوطنية.  أولوياتها  مراعاة  مع 

واملمارسات  واملفاهيم  السياسات  بشأن  واملواد  والتوثيق  للمعلومات  املنتظم  التبادل  تعزيز  )أ( 
والبحوث ذات الصلة باملوضوع، فضال عن تبادل املهنيني يف مجال تعلم الكبار وتعليمهم عىل 
املستوى الوطني واإلقليمي والدويل. وينبغي استخدام ونقل التكنولوجيات الجديدة للمعلومات 

األعضاء؛ الدول  الدارسني بني  إىل أقىص حد ممكن وتيسري حراك  واالتصاالت 

تعزيز التعاون فيما بني بلدان الجنوب، والتعاون بني بلدان الشمال والجنوب والتعاون الثالثي،  )ب( 
وإعطاء األولوية للبلدان التي تعاني من تردي مستواها التعليمي، من خالل االستعانة بالنتائج 

املستمدة من التقارير والبحوث الدولية؛

جمع وتقديم البيانات بشأن تعلم الكبار وتعليمهم، من خالل اليونسكو وبدعم منها، ويشمل  )جـ( 
ذلك معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، واآلليات القائمة املعنية بإصدار التقارير ذات الصلة 
باملوضوع، مثل التقرير العاملي بشأن تعلم الكبار وتعليمهم. ويعني هذا امليض قدماً يف تعزيز 
من  واالستفادة  عليها،  املتفق  والتعاريف  املؤرشات  أساس  عىل  الدولية  البيانات  جمع  آليات 

قدرات البلدان عىل إنتاج البيانات، ونرش هذه البيانات عىل مختلف املستويات؛

تشجيع الحكومات ووكاالت التعاون اإلنمائي عىل دعم عملية تعزيز التعاون والربط الشبكي  )د( 
املعنية ذات الصلة بهذا املجال.  عىل املستوى املحيل واإلقليمي والعاملي بني مختلف األطراف 
الكبار  وتعليم  للقرائية  والعاملية  اإلقليمية  التمويل  آليات  وتعزيز  إقامة  يمكن  كيف  ومعرفة 

أعاله؛ املذكورة  واملحلية  واإلقليمية  الدولية  الجهود  دعم  القائمة  لآلليات  يمكن  وكيف 

القيام، عند االقتضاء، بإدراج بنود محددة تتعلق بتعلم الكبار وتعليمهم يف االتفاقات الدولية  )هـ( 
املعنية بالتعاون يف مجاالت التعليم والعلوم والثقافة، وتشجيع عملية تطوير وتعزيز الجهود 
الكبار وتعليمهم، ويف سياق  املتحدة واليونسكو يف مجال تعلم  األمم  التي تبذل عىل مستوى 

املستدامة. التنمية  املتحدة يف مجال  األمم  أهداف  تحقيق 
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