
المرأة العربیة  مركز
 والبحوثللتدریب 

 

 
 المرأة العربیة و الثقافة و العلوم   : الموضوع 
 

 
  : الرقم

 : المصدر

 وكالة اخبار المرأة 

 الواب : موقع
www.wonews.net 

 البلدان العربیة  : البلد

  : التاریخ

 06-09-2013 

 و [ص] : العدد

 
  

« ملیون عربي أمیون أغلبهم من النساء 97أكثر من »: األلكسو  
 

 97أعلنت المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم (األلكسو)، الیوم الجمعة، أن عدد األمیین في المنطقة العربیة فاق 
 ."ملیونا، معربة عن "مخاوفها من عدم وجود تقدم حقیقي بالنسبة لمحو األمیة في الوطن العربي

ت المنظمة، في بیان أصدرته بمناسبة الیوم العالمي لمحو األمیة الموافق للثامن من سبتمبر، إن عدد األمیین وقال
% من سكان الوطن العربي ممن 27,9ملیونا" أي ما یعادل  97,2عاما "یصل قرابة  15العرب الذین تفوق أعمارهم 

 .هم في هذه السن

عاما  45و 15لها، أن عدد األمیین العرب الذین تتراوح أعمارهم بین  وأضافت األلكسو التي تتخذ من تونس مقرا
% من (النساء) األمیات60ملیونا، منهم قرابة  67"یبلغ قرابة  ". 

مالیین طفل عربي ممن هم في سن الدراسة "غیر ملتحقین في التعلیم في الدول العربیة 6وذكرت بأن أكثر من  ". 

ا من أكبر األخطار التي تعترض التنمیة البشریة واالقتصادیة واإلنسانیة في الوطن وقالت "هذه األرقام تشكل واحد
 ."العربي". وتابعت إن "محو األمیة یبقى حقا منقوصا مازال قرابة ربع سكان الوطن العربي من الكبار محرومین منه

ووضعها كأولویة مطلقة في برامجها ونبهت من "خطورة عدم االهتمام الجدي من قبل الدول العربیة بمكافحة األمیة، 
 ."ومشروعاتها التنمویة

ودعت "جمیع المهتمین بالتنمیة العربیة من أفراد ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني وقطاع اقتصادي وجمعیات 
أهلیة إلى المساهمة الفاعلة والعمل الدؤوب من أجل دعم جهود محو األمیة في الدول العربیة، والعمل على تعمیم 

 ."التعلیم األساسي، وتوفیر فرص حصول جمیع األطفال علیه

رت بأن "تحقیق أهداف خطة تطویر التعلیم في الوطن العربي التي اعتمدتها القمة العربیة في دمشق في مارس وذك
یمثل حال ناجحا، وفرصة مناسبة للقضاء على األمیة، وتعزیز برامج تعلیم الكبار في الوطن العربي 2008 ". 

ن العربي في مجال محو األمیة، وتعزیز برامج تعلیم وأعلنت "التزامها بالعمل على تنفیذ خطة تطویر التعلیم في الوط
الكبار والتعاون مع المؤسسات المعنیة في الدول العربیة من أجل توفیر تعلیم مستمر للجمیع، والعمل على ترسیخ 

 ."تعلیم الكبار ونشره حتى یصبح جزءا من النظام التعلیمي العربي

، جعل 1966والثقافة (الیونسكو)، خالل مؤتمرها العام الرابع عشر عام وقررت منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم 
 كل سنة یوما عالمیا لمحو األمیة الثامن من سبتمبر من



  
 

 
 

 


