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حمو األمية يف عامل رقمي
 8أيلول/سبتمبر 2017
تغزو التكنولوجيات الرقمية مجيع جوانب حياتنا ،وهتيمن على أمناط معيشتنا ووسائل عملنا وتعلّمنا
وسبل تعارفنا وتواصلنا.
ُ
وتتيح لنا هذه التكنولوجيات احلديثة فرصاً جديدة ال تُع ّد وال ُُتصى لتحسني ظروف حياتنا وتعزيز
التواصل فيما بيننا يف ِحلّنا وترحالنا يف مجيع أرجاء املعمورة ،غري أهنا ميكن أن تؤدي أيضاً إىل هتميش

أولئك الذين ال ميلكون املهارات األساسية الالزمة الستخدامها واالنتفاع هبا ،ومنها مهارات القراءة

والكتابة واحلساب.
وقد كان املراد مبفهوم حمو األمية ،فيما مضى من الزمان ،تعليم الناس جمموعة من مهارات القراءة
تغري املراد مبفهوم
والكتابة واحلساب الستخدامها يف ظروف معيّنة .وها هي جمتمعات املعرفة الرقمية ّ
حمو األمية تغيرياً متواصالً يتطلب تعليم الناس مهارات جديدة ،واالرتقاء مبستوى املهارات اليت
ميلكوهنا ،لكيال جيري إدراجهم يف ِعداد األميني .وميكن أن تؤدي التكنولوجيا يف الوقت ذاته إىل
ُتسني ُسبل السعي إىل تعزيز حمو األمية.
وتتطلب اإلحاطة جبميع جوانب هذه املسألة أخذ السياق العام بعني االعتبار .فما زال  750مليون
نسمة من سكان العامل الكبار يفتقرون حىت إىل مهارات القراءة والكتابة واحلساب األساسية .وال ينتفع
وتبني الدراسات االستقصائية
زهاء  264مليون نسمة من األطفال والشباب بالتعليم املدرسيّ .
الدولية ،فضالً عن ذلك ،أ ّن عدداً هائالً من الكبار والشباب يف مجيع أرجاء العامل ،ومنها البلدان
املتقدمة ،ال ميلكون ما يكفي من املهارات الرقمية األساسية الالزمة للحياة والعمل على أكمل وجه

يف اجملتمعات املعاصرة .ويُع ّد احل ّد من مقدار النقص يف تلك املهارات ضرورة تعليمية وتنموية.
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وتتيح تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت فرصاً للح ّد من مقدار النقص يف املهارات الرقمية
األساسية .وميكن أن تساعد الوسائل الرقمية على زيادة ُسبل التعلم وُتسني نوعية التعليم ،إذ تتيح
هذه الوسائل الوصول إىل أولئك الذين يتعذر الوصول إليهم بدوهنا ،وُتسني رصد التقدم احملرز يف
جمال حمو األمية ،وتيسري تقييم املهارات ،وتعزيز فعالية إدارة وحوكمة نُظم تعليم املهارات.
وال ب ّد لنا من العمل معاً إلتاحة فرص جديدة واغتنامها من أجل املضي قدماً يف ُتقيق هدف التنمية

املستدامة  ،4الذي يرمي إىل توفري فرص التعليم والتعلم مدى احلياة للجميع .فقد باتت الشراكات
بني احلكومات واجملتمع املدين والقطاع اخلاص وسائل ضرورية لتعزيز حمو األمية يف عاملنا الرقمي .وإنين
ألرى يف إنشاء التحالف العاملي حملو األمية ،يف إطار املساعي الرامية إىل إتاحة التعلم مدى احلياة،
مثاالً ُُيتذى به لتضافر اجلهود الذي حنتاج إليه للمضي قدماً يف تنفيذ خطة التنمية العاملية ،ودعم
املبادرات الوطنية اخلاصة مبحو األمية.

ويتيح اليوم الدويل حملو األمية استعراض التق ّدم احملرز يف جمال حمو األمية ،والعمل معاً من أجل التغلب

على املصاعب اليت تعرتض مساعينا يف هذا الصدد .وترمي األنشطة اخلاصة باالحتفال باليوم الدويل
حملو األمية هلذا العام إىل تعزيز القدرة على اإلحاطة مبتطلبات حمو األمية مبختلف أنواعها وأشكاهلا يف
عاملنا الرقمي ،وكذلك باملهارات الالزمة لبناء جمتمعات أكثر مشوالً وإنصافاً واستدامةً .وينبغي لكل
إنسان أن يتمكن من االنتفاع بوسائل العصر الرقمي اجلديد على أفضل وجه ممكن من أجل إحقاق
حقوق اإلنسان ،واالرتقاء باحلوار والتبادل ،وتعزيز التنمية املستدامة.

إيرينا بوكوفا

DG/ME/ID/2017/30 – page 2

