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 Abstract : 

The study aimed to identify the role of learning based on community 

development in the development of women to achieve the goals of 
sustainable development, by studying the case of women 

beneficiaries of comprehensive scientific and electronic literacy 

programs implemented by UNESCO and the UNESCO Chair for 
Women in Science and Technology. The study was based on several 

assumptions, namely: 
  - Adopting education and learning projects based on community 

development by targeting the segment of women helps achieve 

sustainable development goals. 
- Expanding women's participation in education and learning 
projects based on community development helps bridge the gaps 

associated with development needs in the community. 
- Benefiting from local materials and products in education and 

learning projects based on community development facilitates the 

effective contribution of women to development as a result of the 

availability of their productive needs from the local environment. 
  The research used the descriptive method, which works to describe 
information and facts and analyze the content in a scientific and 

objective manner. It also used the case study method, which is 

based on studying the case of the beneficiaries of learning projects 
based on community development. The study concluded the 

following conclusions: 
1. UNESCO projects have contributed to reducing the scientific and 

electronic illiteracy rate among women, which has contributed to 

achieving Goal 4 of the Sustainable Development Goals. 
2. The projects contributed to reducing poverty and hunger among 
women, which contributed to achieving Goal 1 and Goal 2 for 

sustainable development. 
3. The projects contributed to increasing production in many 

products, which had a positive impact on development, which 

contributed to achieving Goal 8 for sustainable development . .  

4. The projects did not contribute to achieving the goal 13th of a 

healthy environment due to the lack of implementation of programs 

that contribute to environmental sanitation, such as waste 

recycling programs and other similar programmes. 
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5. The use of local natural resources contributed to the facilitation 

and availability of production, which helped achieve the 12th goal 

of sustainable development. 
6.Targeting women with education and training to provide job 
opportunities and increase income contributed to achieving Goal 3 

and Goal 5 of sustainable development. 
The study also recommended the following: 
1. The need for more learning programs based on community 

development. 
2. Increasing focus on productive projects from natural resources 

with the latest technological developments in training. 
3. The necessity of training on e-marketing skills for local products . 
4.The necessity of training on canning and packaging skills for 
vegetables and fruits that are abundantly available in certain 

seasons in order to reduce the waste of natural resources. 
5. Creating partnerships between state governments, civil society 

and international organizations to create national productive 
projects for the manufacture of natural resources by utilizing the 

skills and experiences of women beneficiaries and creating job 

opportunities for them. 
6. The necessity to conduct programs contriuting to enviromental  
sanitation such as. waste recycling programs and other similar 

programmes. 

Keywords:  Sustainable Development, Learning Based On 

Community Development. 
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 التنمية املستدامة  أهدافلتحقيق  املرأة التعليم والتعلم القائم على تنمية اجملتمع ودوره يف تنمية 
 

 2  أمحد ورداين عبد الظاهر عايده 
 

 :امللخص
للتعرف القعلى    هدفت الدراسة  التعلم  تنمية املرأة  مئادور  تنمية اجملتمع يف  التنمية    أهدافلتحقيق    على 

الشامل الذي نفذته    ة اإللكرتونيالعلمية و   األمية وذلك بدراسة حالة املستفيدات من برامج حمو    املستدامة 
 الدراسة على عدة فروض وهي:  امت  ق  العلوم والتكنولوجيا،ة يف  أكو وكرسي اليونسكو االيسيكو للمر اليونس

حتقيق    ىعلشرحية املرأة يساعد    ستهدافتعلم القائم على تنمية اجملتمع ابتبين مشروعات التعليم وال  أن  -
  التنمية املستدامة. أهداف

ردم الفجوات د على  اجملتمع يساعتنمية  على    أن توسيع مشاركة النساء يف مشروعات التعليم والتعلم القائم  -
 حتياجات التنموية يف اجملتمع.املرتبطة ابال

 اجملتمع يسهلتنمية    أن االستفادة من املواد واملنتجات احمللية يف مشروعات التعليم والتعلم القائم على  -
 لية.احملمن البيئة  اإلنتاجية نتيجة توفر احتياجاهتا   يف التنمية بفعالية  املرأةمسامهة 

حملتوي بشكل  اف املعلومات واحلقايق وحتليل  وصعلى    استخدمت الباحثة االسلوب الوصفي الذي يعمل  
يقوم والذي  احلالة  دراسة  اسلوب  استخدمت  وموضوعي، كما  من   حالة دراسة  على    علمي  املستفيدات 

 ية:لالستنتاجات التالوخلصت الدراسة  تنمية اجملتمع.مشروعات التعلم القائم على 
يف    أسهمالنساء.مما  وسط    ة اإللكرتونية و العلمي  األميةمشروعات اليونسكو يف خفض نسبة    أسهمت  -1

  .        التنمية املستدامة  أهدافمن  4حتقيق اهلدف 
 1حتقيق اهلدف  يف   أسهموسط النساء االمر الذي    املشروعات يف خفض نسبة الفقر واجلوع  أسهمت-2

  .        للتنمية املستدامة  2واهلدف 
يف    أسهممما  التنمية  إجياابً على    أثر يف العديد من املنتجات مما    اإلنتاجاملشروعات يف زايدة    أسهمت  -3

    للتنمية املستدامة.  8هلدف حتقيق ا
       تنفيذ برامج تسهمل تسهم املشروعات يف حتقيق هدف البيية الصحية لعدم  -4
 12يف حتقيق اهلدف  ووفرته االمر الذي ساعد    اإلنتاجاستخدام املوارد الطبيعية احمللية ساهم يف تسهيل    -5

  للتنمية املستدامة.
واهلدف    3اهلدف  يف حتقيق   أسهمابلتعليم والتدريب لتوفري فرص العمل وزايدة الدخل    املرأة  استهداف-6
 ستدامة. للتنمية امل 5
ة مثل برامج ئالبي  صالحتسهم يف ا  مجالصحية لعدم تنفيذ برامل تسهم املشروعات يف حتقيق هدف البيية    -7

 من الربامج املشاهبة. تدوير النفاايت وغريها 
 

  Wardabi_2000@yajoo.com ، السودان، افريقيا العامليةجامعة  ،د 2
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 وصت الدراسة اباليت:أكما 
 تنمية اجملتمع. القائم على ضرورة قيام مزيد من برامج التعلم  .1
التطورات التكنولوجية  خر  آمن املوارد الطبيعية مع استصحاب    اإلنتاجية املشروعات  على    زايدة الرتكيز  .2

 . يف التدريب
          للمنتجات احمللية. اإللكرتوينمهارات التسويق على  ضرورة التدريب .3
التدريب  .4 والتغليف للخضر  على    ضرورة  التعليب  تتوافر بغزارة يف  مهارات  مواسم معينة  والفاكهة اليت 

        بغرض التقليل من اهدار املوارد الطبيعية.
نتاجية قومية  إمشروعات    جيادتمع املدين واملنظمات الدولية إلالشراكات بني حكومات الوالايت واجمل  إجياد

فرص عمل اليق هلن.    إجيادو املستفيدات  رات وخربات النساء  لتصنيع املوارد الطبيعية ابالستفادة من مها
 .هلن

 .التعليم والتعلم القائم على تنمية اجملتمع الكلمات املفتاحية: 
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 : املقدمة
يف التنمية،    املرأةمبسامهة    االهتماممورداً للتنمية ومع ازدايد القناعة و   املرأةظهر يف بداية السبعينات املنظور اجلديد ابعتبار  

يف عملية التنمية على   املرأةإدماج  اسرتاتيجياتطرح موضوع ضرورة دعم جهودها بتقدمي الدعم املادي والفين الالزم هلا، كما ركزت 
حتسني أوضاع النساء من خالل تقدمي االحتياجات األساسية هلا، لذلك درست موضوعات التغذية والصحة والتعليم ورعاية األطفال  

  1975للتنمية )   املرأةاألسرة والتدريب برفع املهارات كعناصر أساسية يف معظم برامج التنمية يف تلك الفرتة واليت ختللها عقد  وتنظيم  
 م(. 1985 –

منوذًجا تعليميًا مميزًا يعتمد بشكل كبري على نظرايت التعلم احلديثة، وهو بديل   ، يشكل التعليم القائم على تنمية اجملتمع
تظهار والفصول الدراسية اليت يقودها املعلم، حيث يُنشغل الطالب يف استقصاء املشكالت امللحة يف نطاق سياقهم  للتلقني واالس

 االجتماعي اليت تصل إىل ذروهتا يف النتاجات الفعلية.
يف الفصول الدراسية مبا يف ذلك عمق أكرب إلدراك   سرتاتيجياتيتميز هذا النوع من التعلم ابلعديد من املزااي بتنفيذ هذه اال 

، وتعزيز مهارات القيادة، وزايدة اإلبداع، وحتسني  االجتماعية املفاهيم، وقاعدة معرفية أوسع، وحتسني االتصال واملهارات الشخصية و 
 مهارات الكتابة.

قليمية  ؤسساته الرمسية وغري الرمسية، اإلككل مب  يف خمتلف جوانب التنمية املستدامة هو مسؤولية اجملتمع املرأةن دعم أدوار إ
 .واجملتمعية لتصبح قوة فاعلة يف اجملتمع اإلنتاجيةوالدولية، وذلك ملساعدهتا على أداء أدوارها املتعددة اإلجنابية و 

وبناء   اإلنتاجيةيف اجملتمع السوداين إىل جانب دورها يف األسرة، فهي تسهم بفاعلية يف العمليات    هاماً   دوراً   املرأةتلعب  
السودانية تتمتع ابلكثري من احلقوق على مستوى القوانني والسياسات، ورغم ذلك هناك مثة فجوة   املرأةاإلقتصاد القومي وذلك ألن 

من حيث درجة    املرأةعلى أرض الواقع ألسباب عدة منها ما يتعلق بوضع    بني تلك القوانني والسياسات وبني مستوى تطبيقها
، وبعضها يتعلق بكفاءة النظام اإلداري  املرأةتعليمها ووعيها، ومنها ما يتعلق ابجملتمع من حيث العادات و التقاليد اليت حتد من تقدم  

ضافة للفقر والكوارث الطبيعية واحلروب املتكررة والنزاعات القبلية،  وعدم قدرته على املتابعة والتقييم للمشروعات اليت تتبناها الدولة، إ
ة  االقتصاديالسودانية ومساعدهتا للمشاركة بصورة فاعلة يف كافة اجملاالت    املرأة وقد سنت الدولة التشريعات والسياسات بغرض متكني  

 . وفق املساواة العادلة  االجتماعيةوالسياسية و 
ن أهم القطاعات املنتجة حيث تتميز إبنتاجها املقدر يف كافة اجملاالت زراعي، رعوي، حريف، وخدمي، يف السودان م  املرأةتعترب  

الريفية واليت تعاين من قصور يف أداء دورها يف التنمية املتكاملة لتحسني   املرأةولكن هناك الكثري من املشاكل اليت تواجهها، وخاصة 
 أوضاع األسرة واإلسهام يف تنمية اجملتمع. 

تنمية اجملتمع ابستخدام املشروعات خلصتها يف على    العديد من الدراسات السابقة يف موضوع التعلم القائمعلى    وقد اطلعت الباحثة 
 الدراسات التالية : 

حول فاعلية طريقة املشروع يف الكفاءة الذاتية ملادة االجتماعيات على عينة مكونة من   (Gerlach, 2008.دراسة جريالخ ) 1
بنسلفانيا  الباً ط(  50) السابع من املدارس املتوسطة يف مدينة بيشني يف والية  الباحث املنهج  .من طالب الصف  شبه    استخدم 

تشري إىل جناح الطالب يف استخدام عمليات ما وراء املعرفة املتمثلة يف  النتائجالتجرييب لقياس الكفاءة الذاتية كأداة للدراسة وكانت 
ديد نقاط  ملصري لديهم، وتطور مهارات الكفاءة الذاتية ومهارات إدارة الوقت وصنع القرار من خالل حتطريقة املشروع يف تقرير ا
نه من املهم تصميم بيئة التعلم التعاوين اليت حتفزها طريقة املشروع، كما أظهرت النتائج حاجة الطلبة إىل إالقوة والضعف لديهم، و 

 لى املشاريع. تطور مهاراهتم على التعلم القائم ع مشروعات
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مطرية )2 دراسة  معرفة  2009.وهدفت  إىل  املستند  أثر(  التعلم  يف    اسرتاتيجية  والكتابة  املشكالت  يف حل  املشروع  طريقة  إىل 
عينة  البحث على  االختبار كاداة  الباحث  استخدم  الظهران ابلسعودية، حيث  مدينة  املتوسطة يف  املرحلة  طلبة  لدى  الرايضيات 

أربع شعب. شعبتني ضمن اجملموعه الضابطة حيث مت تدريسهم ابلطريقة االعتيادية، وشعبتني ، مت تطالباً (  88من)   وزيعهم على 
للمجموعة التجريبية اليت طبق عليها طريقة املشروع، لوحتني دراسيتني ليجد الباحث فروق جوهرية يف القدرة على حل املشكالت،  

الباحث إبجراء مزيد من األحباث حول االسرتاتيجية املستندة على   أوصىو   ،يبية ابإلضافة إىل مهارة الكتابة لصاحل اجملموعة التجر 
ها الكبري، على نواتج التعلم املختلفة مثل حل املشكالت التحصيل، االجتاهات حنو التعلم، الذكاءات  ثر طريقة املشروع، وذلك أل

 ريقة ذات معىن.املتعددة، ابإلضافة ألمهيتها يف ربط مادة الرايضيات يف حياة الطالب بط
التعلم القائم    بدراسة كان الغرض منها معرفة التحدايت والصعوابت اليت تواجه املعلمني يف(  Harris,2014هاريس )  . وقام3

(  49حدى نواحي بيشري بوالية بنسلفانيا على )إريت الدراسة يف مدرسة متوسطة يف  على املشروع يف املدارس املتوسطة، وقد أج
واستخدم االستبيان كاداة للدراسة جلمع البياانت حول نظرة وتصورات املعلمني لصعوابت تنفيذ املشروع، ووجد الباحث يف  معلماً  

ضوء النتائج ان املعلمني يعتقدون أن االلتزام ابألوقات، ومساءلة الدولة هلم عن هذه املشاريع، وتنفيذ املشروع ضمن اجلدول الدراسي  
 ت والتحدايت اليت يواجهوهنا.للمدرسة من أكثر الصعواب

لى تنمية مهارات التفكري اسرتاتيجية التعلم القائم على املشروع ع  أثر(، اليت هدفت إىل تقصي  2015. ويف دراسة العلي وأبو لوم )4
مستوايت  ئياالمنا ضوء  يف  املوت  مبنطقة  املتوسط  الثالث  ابلصف  للمتعلمات  العلوم  حنو  واالجتاهات  الدراسي   والتحصيل 

من   الدراسة  عينة  وتكونت  منعدم(  متوسط  مرتفع  عشو طالب  54التحصيل)  ووزعت  العليا،  املستوايت  جتريبية   ائياً ة  اجملموعتني، 
ت يف الفكر االبداعي ومهارته طالباال  ألداء  إحصائية يوجد فروق دالة    نهأ منها    النتائجوضابطة، فقد توصلت الدراسة إىل عدد من  

ت  طالباال  ألداءالتعلم ابملشروع، وكانت توجد فروق دالة حبصتها من اسرتاتيجية املشروع ومستوى التحصيل  السرتاتيجية      يف التطبيق
  االجتاهات جتاه  ت على طالباال ألداءعلى مهارة املرونة لصاحل ذوات التحصيل املتوسط، كذلك أظهرت االنتايح فروق دالة إحصائية 

 اتيجية التعلم ابملشروع. مادة العلوم أببعادها املختلفة. تعزى السرت 
ات السابقة  وقد  الدراسات  من  للباحثة  دراسة أضح  يف  االجتماعيات  مادة  يف  الذاتية  الكفاءة  فاعلية  تناولت  هنا 

(Gerlach, 2008  أو معرفة ،)مطرية(، أو ملعرفة التحدايت  2009التعلم القائم على املشروعات يف حل املشكالت )  أثر ،
(، أو يف دراسة العلي وأبو لوم  Sharri, 2014تواجه املعلمني يف تدريس برامج التعليم القائم على املشروعات ) والصعوابت اليت 

 اسرتاتيجية التعلم القائم على املشروع على تنمية مهارات التفكري اإلمنائي واالجتاهات حنو العلوم. أثر( اليت هدفت لقياس 2015)
يتعلق   واتفقت مع الدراسات السابقة يف ما  ات السابقة يف اإلطار العام واملفاهيمي،استفادت الدراسة احلالية من الدراس

الذاتية  الكفاءة  وفاعلية  االبداعي  التفكري  مهارات  وتنمية  الذكاء  معها يف    ،بتنمية  تناولت ابلبحث  أواختلفت  احلالية  الدراسة  ن 
ات لتنمية املهارات والقدرات التعليمية لفاعلية املشاركة يف حتقيق  املستهدفات من النساء اخلرجيات ومتوسطات التعليم وغري املتعلم 

 . التنمية املستدامة ابستخدام الذكاء االمنايء والتفكري االبداعي لالستفادة من املوارد احمللية أهداف
 

 مشكلة الدراسة: 
وضاع  أب  وصياغة العديد من اخلطط للدفع قدماً   سرتاتيجيات، ووضع العديد من االاملرأةالدويل بقضااي تنمية ومتكني    االهتمامتالحظ  

طط الدولية والوطنية  ووضعت اخل  املرأةبتنمية  هتماماً ملحوظا ً اتدادا هلذه التطورات أولت الدول  وام  ،خاصة يف جمال التعليم  املرأة
  األميةدوارها مع الرجل كما يالحظ نسبة  أرأه تشکل نصف اجملتمع و تتكامل  دماجها يف عملية التنمية وذلك ألن املإللتمكن من  

تفكر يف    املرأةمما جعل    لألسرةواملعيشي    االقتصاديوسط النساء على املستوى احمللى، إضافه لتدهور الوضع    ة اإللكرتونيالعلمية و 
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تسعی املرأة  ، مع قلة الوظائف وبطالة اخلرجيني، األمر الذي جعل  أسرهتا  فراد اليومية هلا وأل  كيفية املسامهة يف تغطية متطلبات املعيشة
جراء هذه الدراسة لعلها  فر الباحثة إلحروع يزيد من دخلها املادي، وهذا  مش  إجيادلتتمكن من    لتطوير مهاراهتا وقدراهتا التعليمية 

ومتك  ألي مدى تسهم  جتد إجابة تنمية  تنمية اجملتمع يف  القائم على  التعلم  ل  ،املرأةني  برامج  جابة على  إلفالدراسة احلالية تسعى 
 التساؤالت الرئيسية التالية: 

التعلم  استهدافهل يساعد   .1 تنمية اجملتمع يف املشاركة يف خفض نسبة    النساء بربامج    ة اإللكرتونيالعلمية و   األمية القائم على 
 التنمية املستدامة؟  أهدافلتحقيق 

 للمجتمع؟ النساء بربامج التعلم القائم على تنمية اجملتمع يف ردم الفجوات التنموية  استهدافهل يساعد التوسع يف  .2
بفاعلية يف التنمية نتيجة توفر االحتياجات   املرأةمسامهة    استخدام املواد احمللية يف برامج التعلم القائم على تنمية اجملتمع من  هل يزيد .3

 يف البيئة احمللية.  اإلنتاجية 
 

 الدراسة:  أمهية
 العلمية:  األمهية
التعلم القائم على تنمية اجملتمع    الدراسة احلالية من خالل تسليط الضوء على الدور الفاعل الذي قد تلعبه مشروعات  أمهية تكمن  

التنمية املستدامة عرب خقض نسبة   أهدافوحتقيق املرأة هلذه الدراسة يف توفري فرص عمل تعزز دور الفئة املستهدفة يف تنمية ومتكني 
 والبطالة والفقر اليت قد تعاين منها الفئة املستهدفة.  ة اإللكرتونيالعلمية و  األمية 

 العملية:  األمهية
الباحثة بوصف املعلومات واحلقائق وحتليل احملتوى بشكل علمی و   أمهية أتيت   فيها  التطبيقية اليت تقوم  هذه الدراسة يف دراستها 

التنمية   أهدافلتحقيق   املرأةوعرب دراسة احلالة ملعرفة مدى فاعلية برامج التعلم القائم على تنمية اجملتمع يف تنمية ومتكني  ،موضوعي
 املستدامة. 

 
 الدراسة :  أهداف

  األمية يف التنمية عرب خفض    القائم على تنمية اجملتمع واليت استهدفت النساء لتعزيز دورهن  التعلم  التعرف على دور مشروعات .1
 التنمية املستدامة.  أهدافلتحقيق  وذلك ة اإللكرتونيالعلمية و 

عند    الفجوات املرتبطة ابالحتياجات التنموية وذلك  القائم على تنمية اجملمتع فی ردم  مشروعات التعلم  التعرف على مدى فاعلية  .2
 مشاركة النساء.   توسيع وزايدة فرص

االحتياجات   .3 توفري  يف  النساء  مسامهة  مدى  على  الطبيعية   اإلنتاجية التعرف  املوارد  استخدام  عند  احمللية  البيئة  يف   من  احمللية 
 على تنمية اجملتمع.  القائم مشروعات التعلم
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 الدراسة: فروض 
 تقوم الدراسة على عدة فروض وهي: 

  ة اإللكرتونيالعلمية و   األمية خفض نسبة  على   يساعد  املرأةشرحية    ستهدافتنمية اجملتمع ابعلى    التعلم القائم  تبين مشروعات  أن .1
 التنمية املستدامة.  أهدافلتحقيق 

حتياجات التنموية اعد ىف ردم الفجوات املرتبطة ابالستنمية اجملتمع يعلى   القائم  أن توسيع مشاركة النساء يف مشروعات التعلم .2
 يف اجملتمع.

  يف التنمية بفعالية  املرأةمسامهة    تنمية اجملتمع يسهل  القائم على  أن االستفادة من املوارد واملنتجات احمللية يف مشروعات التعلم .3
 من البيئة احمللية.  اإلنتاجية نتيجة توفر احتياجاهتا 

 
 الدراسة: منهج 

 .وموضوعي يعمل على وصف املعلومات واحلقايق وحتليل احملتوي بشكل علمي املنهج الوصفي التحليلي الذي1.

القائمعلى    منهج دراسة احلالة والذي يقوم2. التعلم  تنمية اجملتمع موضوع تطبيق على    دراسة حالة املستفيدات من مشروعات 
 البحث.

 
 اإلطار النظري 

 التعليم يف اللغة:تعريف 
 66ومنه قوله تعاىل قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا( سورة الكهف:  -مشتق من الفعل علم 

 تعريف التعليم اصطالحاً: 
منظمة   بطريقة  ذلك  ويتم  للمعرفة،  البانية  العامة  لألسس  املتعلم  الشخص  اكتساب  إىل  منظمة هتدف  عملية  التعليم أبنه  يعرف 

 (. www.abahe.co.ukحمددة ومعروفة.)  هدافقصودة وأبوم
ومعارف، وخريات،  معلومات،  عبارة عن  أنه  أو  للطالب  منسق  للمعلومات بشكل  نقل  عبارة عن  التعليم هو  أن  القول  وميكن 

 م( 2011ومهارات يتم اكتساهبا من قبل املتلقي بطرق معينة.)محزة، 
أو صنعة معينة، كما أنه تصميم يساعد الفرد املتلقي على   حمدداً   الفرد يتعلم علماً   فالتعليم مصطلح يطلق على العملية اليت جتعل

ه اليت  أهدافإحداث التغيري الذي يرغب فيه من خالل علمه، وهو العملية اليت يسعى املعلم من خالهلا إىل توجيه الطالب لتحقيق  
 يها وينجز أعماله ومسؤولياته  يسعى إل

وفعاالً من خالل تفاعل مباشر بينه وبني   مثمراً  م للتفاعل مع طالبه ويقدم علماً والتعليم هو عملية يتم فيها بذل اجلهد من قبل املعل
الطالب، وقد حيدث التعليم داخل املؤسسة التعليمية أو خارجها، وهو عملية شاملة، فيشتمل على املهارات، واملعارف، واخلريات،  

، وما إىل ذلك، كما يطلق مصطلح التعليم على كل عملية  كالسباحة، وقيادة السيارة، واحلساب، والكيمياء والشجاعة، واألخالق 
سواء كان ذلك بطريقة مقصودة أو غري مقصودة؛ حيث إنه من املمكن أن يكون خمطط له بشكل مسبق، أو  فرادتتضمن تعليم األ

معني لفيلم  متابعته  خالل  من  جديدة  أموراً  الفرد  يتعلم  مسبق؛ كأن  ختطيط  دون  واللحظة  التو  يف  حدث  على   أنه 
 (. 2؛ص 2013التلفاز.)حمسن، 
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إن التعليم هو التزام مشرتك بني املعلمني والطالب يهدف إىل إعدادهم لتثقيف أنفسهم طوال فرتة حياهتم. وبناء القدرة فيهم على  
ينهم من  ، ومتكراد فالقيام أبمور وإجناز أعمال جديدة، وليس تكرار ملا فعلته األجيال السابقة فقط، والتعليم وسيلة لتطوير قدرات األ

طور من قدرهتم على التفكري الناقد الذكي، وال يعتمد التعليم على ذاكرة الفرد فقط أو مقدار معرفته، يالتفكري بشكل مكثف، كما 
على التفكري بوضوح، والتصرف    فرادوإمنا يعتمد على قدرة الفرد على التمييز بني ما يعلم وما اليعلم، كما ينمي التعليم قدرة األ

 (. Marilyn,2014: p2من تغيري العامل حنو األفضل.) فرادبشكل سليم، وتقدير احلياة، كما أنه السالح الذي سيمكن األ
 

 :  تعريف التعلم
عملية اكتساب الوسائل املساعدة   نهكما عرف جيتس التعلم أب  .أي تغيري يف السلوك انتج عن استشارة  نهأب  عرف جيلفورد التعلم 

 . ، والذي يتخذ يف الغالب صورة حل املشكالتهدافالدوافع وحتقيق األعلى إشباع 
(http://scefuture.blogsport.com ) . 

حتدث    التعلم: هو العملية احليوية الدينامكية اليت تتجلى يف مجيع التعبريات الثابتة نسبياً يف األمناط السلوكية والعمليات املعرفية اليت
 (. 2003) الزغلول.  االجتماعية نتيجة لتفاعلهم مع البيئة املادية و  فرادلدى األ

 
 التعلم القائم على املشاريع: 

للتلفني واالستظهار والفصول الدراسية اليت يقودها املعلم، يستشهد أنصار التعلم   القائم على املشاريع بديالً   يعترب التعلم
مبا يف ذلك عمق أكرب إلدراك املفاهيم،    ،يف الفصول الدراسية   سرتاتيجياتالقائم على املشاريع ابلعديد من املزااي لتنفيذ هذه اال

، وتعزيز مهارات القيادة، وزايدة اإلبداع، وحتسني مهارات تماعية االجوقاعدة معرفية أوسع، وحتسني االتصال واملهارات الشخصية و 
حيدث ذلك انطالقاً من أن الطالب يصبحون أعمق فهما للعلم إذا أتيحت هلم الفرصة ملواجهة مشكالت واقعية حياتية،    ،الكتابة 

للتحدي، العملية منوذجاً   معقدة ومثرية  القائم على املشاريع  التعليم  التعلم   يزاً مم  تعليمياً   ويشكل  يعتمد بشكل كبري على نظرايت 
احلديثة ويفعلها، وهو بديل للتلقني واالستظهار والفصول الدراسية اليت يقودها املعلم، حيث يشغل الطالب يف استقصاء املشكالت 

 . (    com.http://scefuture.blogsport  )  امللحة يف نطاق سياقهم االجتماعي اليت تصل إىل ذروهتا يف النتاجات الفعلية 
 

 اتريخ التعليم القائم على املشاريع: 
وال هو ثورة فكرية يف التعليم، فقد كان جون ديري من أوائل من اندي بفكرة »التعلم   ليس جديداً   إنتاج مشروعات للتعليم

وفيه وضح معتقداته فيما يتعلق ابلتعليم   My Pedagogical Creedابملمارسة«، وذلك يف مقاله املشهور الذي محل عنوان 
يف اجملتمع   نة يف الطالب، ولكنه هناك بوصفه عضواً مقاده: »إن املعلم ليس يف املدرسة لفرض أفكار معينة أو لتشكيل عادات معي

ثق فيما أشكل مناسب هلذه التأثريات، لذلك  يساعد يف حتديد املسارات اليت جيب أن تؤثر على الطالب وتساعده يف االستجابة ب
 يسمى ابألنشطة التعبريية والبنانية كمركز إلقامة عالقات متبادلة. 

، وأثبتت هذه ابسم التعلم القائم على املشاريعفكرة للتعليم والتعلم يف منهجية تعرف  مث طورت األحباث الرتبوية هذه ال
األحباث أن الطالب يف الفصول الدراسية اليت تبنت التعليم القائم على املشروع قد حازت درجات أعلى من الطالب يف الفصول  

 ( 5الدراسية التقليدية.)أمل،ب.ت: ص 
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 :املرأة اجملتمع وتنمية  تنمية مفهوم
ي زاد وكثر، ومنه منيت النار تنمية إذا ألقيت عليها حطباً أايدة، يقال منى ينمي منيا ومناء  التنمية لغًة مشتقة من منى مبعىن الز 

ابجملتمع من احلال  نتقال  ي تغيري إجتماعي إرادي ومقصود لالصطالحاً ها(. أما التنمية  341م، ص2003نظور،وذكيتها به. )ابن م
 (. 8م: ص1995الذي هو عليه فعالً، إىل احلال الذي ينبغي أن يكون عليه أصيالً. )اجلوهري، 

البشرية واملادية املتاحة يف وسط   إذا هي اجلهود املنظمة اليت تبذل وفق ختطيط مرسوم للتنسيق بني اإلمكانيات  فالتنمية 
يف    االجتماعية ل القومي والدخول الفردية ومستوايت أعلى للمعيشة واحلياة  إجتماعي معني، بقصد حتقيق مستوايت أعلى للدخ

حتقيق إىل  الوصول  مث  ومن  والشباب  واألسرة  والصحة  املختلفة كالتعليم  االجتماعية  نواحيها  الرفاهية  من  ممكن  مستوى    أعلى 
 (. 225م،ص1983)سعفان،

حتياجاته  اتمع متقدم صناعياً مبا يتفق مع  تمع تقليدي زراعي إىل جمعملية التغيري اليت يقوم هبا اإلنسان لالنتقال من جم  أو هي
 ( 83م: ص1987والفكرية وغريها، وذلك ابالستثمار األمثل للموارد الطبيعية والبشرية. )بدوي،   االقتصادية واالجتماعية 

 
 تنمية اجملتمع :

تنمية اجملتمع أبهنا: " تدعيم   للمجتمع احمللي ابجملهوداتعرفت هيئة األمم املتحدة  احلكومية وذلك   اجملهودات األهلية 
واحلضارية هلذا اجملتمع على أن تكون خطط اإلصالح هبذه اجملتمعات متناسقة ومنسجمة   لتحسني احلالة االقتصادية واالجتماعية 

 (. 42م: ص1961مع خطط اإلصالح العامة للدولة". )شوقي، 
هتمام ابلعنصر البشري مبكوانته املتعددة )القيم والسلوكيات، واإلجتاهات(، وكذلك لال  نمية االجتماعية هي اليت تسعىوالت

هتتم إبعداد الفرد ككائن بشري من حيث تعليمه وتدريبه وإكسابه اخلربات واملهارات اليت جتعله عنصراً إجيابياً مساعداً يف عملية  
القيادات اليت تتحمل مسؤولية النهوض مبجتمعاهتا إدارة شؤوهنا معتمدة على إمكاانهتا   إجيادالتنمية وليس معيقاً هلا، كما تعمل على  
 (. 22م: ص2010ها. )لعجال،  أفرادومواردها املادية والبشرية لتلبية حاجات 

اوله من لقد تبني من خالل التعاريف املختلفة أبن مفهوم التنمية ليس اثبتاً ومستقراً ومتفقاً عليه من املختصني، فكل يتن
قومي، وزايدة يف  زدايداً يف الناتج الاشرتاكيون  ختصاصه، يف حني رآه االقتصاديون والرأمساليون واالامن    زاويته، وينظر إليه إنطالقاً 

إىل أنه وسيلة لتمكني اإلنسان من    االجتماعيونوالقانون احلاكم له، حيث ذهب   االقتصاديختلفت سبل اإلمناء  ادخل الفرد، وإن  
منوه وبلوغ غاية وجوده، وحتقيق قدر أكرب من الرفاه، وأتمني مستوى أرفع لنمط حياته وابلتحديد اإلجتماعي منه والصحية  حتقيق  

 (. 61م: ص1996والتعليمية واخلدمية. )العسل،  
لبشر ". )صندوق  يقوم مفهوم التنمية على أن البشر هم الثروة احلقيقية لالمم. وأن التنمية البشرية هي " عملية توسيع خيارات ا

 . ( 36م: ص1999  ،األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة
 

 هتدف تنمية اجملتمع إىل:
 ابلدرجة األوىل ابملناطق الريفية.  االهتمام -
 حركة حتسني شاملة جلميع جوانب اجملتمع.  -
 اجملتمع أنفسهم يف حتسني أحوال جمتمعهم. أفرادتقوم على إقناع ومشاركة  -
 ستقالل موارد اجملتمع املتاحة يف عملية التنمية. ال أمهية تعطي  -
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 . جهد مشرتك أو موحد بني احلكومة واألهايل قومياً وحملياً خاصة يف جانب اإلستفادة من اخلربات احلكومية  -
 ن السلوك متكنهم من املسامهة يف النهوض ابجملتمع. اجملتمع أمناطاً جديدة م أفرادعملية تربوية يكتسب هبا  -

 (. 123م: ص 1998أعاله جند أن تنمية اجملتمع هي وسيلة من وسائل التنمية )حسن،  هدافومن األ
 

 مفهوم التنمية يف اإلسالم: 
هو أنشاكم من األرض فقد فسر العلماء قول هللا عزوجل)  ،وضع اإلسالم للتنمية وضعاً خاصاً فجعلها يف حكم الواجب

( على أهنا تفيد الوجوب، ويف هذه اآلية يقول اإلمام احلصاص أن يف ذلك داللة على وجوب عمارة  61)هود:   (ستعمركم فيهااو 
حوافز عظيمة وذلك ملا يف احلوافز  األرض ابلزراعة والغرس واألبنية مث أن هللا ملا أوجب العمارة على خلقه جعل هلا يف مقابل ذلك  

من دور أساسي يف جناح العملية اليت جتعل اإلنسان يسعي لتحقيق التنمية من خالل املنهج الرتبوي    فرادوالدفع والقيم اليت حترك األ
 .اإلسالمي

والعمل الذي يؤدي ة ليعيش حياة طيبة مليئة ابإلجنازات  االقتصاديلقد حرص اإلسالم على تنمية اإلنسان وتنمية موارده  
والرفاهية  الدنيا وهي اليت ترفع املسلم من حد الكفاف إىل حد الكفاية  ومرة يف احلياة األخرة )امحد،    ،مثاره مرتني مرة يف احلياة 

 (. 184م: ص2009
 على نصوص أو معاين قرآنية كما يلي:  استناداً مفهوم التنمية يف اإلسالم 

 (. 61ستعمركم فيها( )هود:ا)هو أنشاكم من األرض و  إىل قوله تعاىل استناداً فتعرف التنمية أبهنا طلب عمارة األرض  .أ
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم    ى حلاً من ذكر أو أنثوقيل التنمية هي احلياة الطيبة إشارة إىل معين اآلية ) من عمل صا .ب

 (. 97أجرهم أبحسن ماكانوا يعملون( )النحل: 
 (. 10)ولقد مكناكم يف األرض وجعلنا لكم فيها معايش قليالً ما تشكرون( )األعراف : .ج

، فكانت عنايته االجتماعية هلم صفاهتم الفردية، وعالقاهتم  أفرادينظر اإلسالم إىل احلياة اإلنسانية على أساس أن اجملتمع يتكون من 
بكل من املصاحل الفردية واجلماعية وفق نسق خاص جيمع بينهما وحيرص عليهما ما دام ذلك ممكناً، واملصاحل سواء كانت فردية أو 
هللا   منهج  وفق  األرض  عمارة  فيه  تتمثل  راشد  إنساين  جمتمع  إلقامة  الالزمة  املتطلبات  وتلبية  احلاجات  إبشباع  تتحقق  مجاعية 

 ( 66م: ص1996وشريعته.)العسل، 
 

 مفهوم التنمية املستدامة: 
)مؤتمر   انعقدم 1990 عام ويف اخلضر، حركة  أخذته الذي املنعطف بعد لثمانينياتا بداية  املتحدة تالايالو يف ظهر

 يطالب من كل بلدان العامل  منوذج تنموي  كوهنامفهوم التنمية املستدامة على    حيث مت حتديداألرض بريودي جونيرو بالبرازيل(  
اباتباعه للمجتمعات    احلاجات  حيققعتباره  ،  القادمة أن    بدوناحلالية  وترهق مستقبل األجيال  أنه مفهوم سياسي عتبا.  ر على 

جتماعية  قتصادية واالذا على كل املستويات االلبيئة، وهللسياسات العمومية ويفرض احلفاظ على ا  األساسيةعتبارات  يتجاوز اال
 ( Bouni , 1998: p3والثقافية )احلفاظ على التنوع الثقايف(. )

 (. www.un.oer./sustainabledevelopmentم()2015 )تقرير التنمية املستدامة التنمية املستدامة :  أهداف
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إمنائية لأللفية اجلديدة على أن تتحقق بنهاية   أهداف، وضع زعماء العامل، يف ظل األمم املتحدة، مثانية  2000يف عام  
، ترمي إىل القضاء على الفقر واجلوع، وتعميم التعليم االبتدائي، واملساواة بني اجلنسني، وخفض معدل وفيات األطفال،  2015

 وس »األيدز«، وكفالة االستدامة البيئية، ونسج شراكة عاملية. وحتسني الصحة النفسية، ومكافحة فري 
األلفية خصوصاً اهلدف املعين ابلفقر واجلوع حيث اخنفض عدد السكان الذين يعيشون يف فقر   أهدافوحققت بلدان كثرية معظم 

 يف جماالت الصحة والتعليم  . وشهدت البلدان النامية حتسناً كبرياً 2015مليوانً يف    836إىل    1990بليون عام    1.9مدقع من  
واملساواة بني اجلنسني. ولكن الفقر واجلوع ما زاال منتشرين يف البلدان الفقرية، والبطالة منتشرة يف دول متقدمة و انمية وصاعدة  

  هداف األ  إىل اجنازات  استناداً خصوصاً بني الشباب الذين يصبحون عرضة لالستغالل من قبل العصاابت واملتطرفني. يف ضوء ذلك، و 
منائية لأللفية، بدأت هيئة األمم املتحدة ومؤسسات دولية وإقليمية مثل البنك الدويل وصندوق النقد، ومنظمة التعاون والتنمية اإل

، تشكل برانمج عمل ألجل الناس واألرض واالزدهار،  2030، اإلعداد لوضع خطة تنمية مستدامة لعام  2012ة عام  االقتصادي
منائية  اإل هدافغاية. واملنشود منها كلها مواصلة مسرية األ 169هدفاً و  17تعزيز السالم العاملي. وتشتمل على وهتدف أيضاً إىل 

لأللفية وإجناز ما مل يتحقق يف إطارها، وكذلك يقصد هبا أعمال حقوق االنسان الواجبة للجميع وحتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني 
.يف  ئيواالجتماعي والبي  االقتصاديومتكاملة غري قابلة للتجزئة وحتقق التوازن بني األبعاد الثالثة:  وغاايت سامية    أهداف. وهي  املرأة

 :لتالية االسبعة عشر  هداف دولة على األ 193وافقت  2015أغسطس/ آب 
 .إهناء الفقر بكل أشكاله يف كل مكان: للفقر ال .1
 .تدامة إهناء اجلوع، حتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية وتعزيز الزراعة املس :للجوع ال .2
 .وتعزيز الرفاه للجميع من مجيع األعمار جيدةضمان حياة صحية  .3
 .ضمان تعليم ذا جودة شامل ومتساوي وتعزيز فرص تعلم طوال العمر للجميع .4
 .حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني مجيع النساء والفتيات املساواة بني اجلنسني:  .5
 .: ضمان الوفرة واإلدارة املستدامة للمياه والصحة للكلمياه نظيفة وصحية .6
 .ضمان احلصول على الطاقة احلديثة أبسعار معقولة واليت ميكن االعتماد عليها واملستدامة للجميع .7
النامي والشامل واملستدام والتوظيف الكامل واملنتج ابإلضافة إىل عمل الئق    دياالقتصا: تعزيز النمو  اقتصاد وظائف جيدة و .8

 .للجميع
 .بناء بنية حتتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل واملستدام وتعزيز االبتكار .9

 .: تقليل عدم املساواة يف داخل الدول وما بني الدول وبعضها البعضتقليل عدم املساواة  .10
 .: جعل املدن واملستوطنات اإلنسانية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة واجملتمعات املستدامةاملدن  .11
 .اإلنتاج: ضمان االستهالك املستدام وأمناط االستخدام املسئول للموارد .12
 .: التصرف العاجل ملكافحة التغري املناخي وأتثرياتهالتحرك بسبب املناخ .13
 .واملستدام للمحيطات والبحار واملوارد البحرية للتنمية املستدامة : االستخدام املُحافظ احمليطات املستدامة .14
: محاية واستعادة وتعزيز االستخدام املستدام للنظم اإليكولوجية األرضية، إدارة الغاابت بصورة االستخدام املستدام لألرض .15

 .يمستدامة ومكافحة التصحر ووقف تدهور األراضي واستعادهتا ووقف فقدان التنوع البيولوج 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B9
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تعزيز اجلمعيات املُساملة والشاملة للتنمية املستدامة، وتوفري احلصول على العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وقابلة   والعدالة .16
 .للمحاسبة وشاملة على كافة املستوايت

 تقوية وسائل تنفيذ وإعادة تنشيط الشراكة العاملية للتنمية املستدامة .التنمية املستدامة الشراكة من أجل .17

 

 :املرأةتنمية ومتكني 

لف املفاهيم التمكني فلسفة متكاملة هتدف إىل حتفيز عناصر اجملتمع على املشاركة الفاعلة، والتمكني ذكر يف القرآن مبخت  يعترب
وم التمكني من ومفه  ويقصد هبا عظيم الشأن واملكانة،  ، 54سورة يوسف اية  َمِكنٌي َأمني"  اْليَ ْوَم َلَديْ َنا  نكأمنها قوله عز وجل "  

عتباره عنصراً حيوايً ال ميكن جتاهله يف عملية التنمية، والتمكني حيوز مبوجبة اإلنسان على أهم األسس الداعمة  املفاهيم اهلامة اب
ُ الهِذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصهاِِلَاِت لََيْسَتْخِلَفن هُهْم يف اأْلَْرضِ   للحياة الكرمية، يف قوله تعاىل  َكَما اْسَتْخَلَف الهِذيَن ِمْن "َوَعَد اَّلله

لَن هُهْم ِمْن بَ ْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا  ". 55سورة النور: قَ ْبِلِهْم َولَُيَمكِ َننه ََلُْم ِدينَ ُهُم الهِذي ارَْتَضى ََلُْم َولَيُ َبدِ 

ختالل موازين القوى اتب، حيث كان الرتكيز على معاجلة  م يف العديد من الك1950ظهر مفهوم التمكني ألول مرة عام  
م (، ويرجع ذلك لظهور حركات 1970-1960ولكن تعمق مفهوم التمكني وأصبح له جذور يف العمل اإلجتماعي يف الفرتة )

 (. p64: 2004 ،Nelmaوحقوق املعاقني وغريها ) املرأةاحلقوق املدنية، وحركات 

ة  االقتصاديللحصول على املوارد والتحكم يف اجملتمع عن طريق املشاركة التامة يف صنع القرارات السياسية و وهو توفري فرص للمرأة  
 (. 64م: ص 2000املتعلقة حبياهتا. )صندوق األمم املتحدة االمنائي للمرأة،   االجتماعية و 

 التمكني يف أنه: أمهيةوأتيت 

 ة. االقتصاديمكانيات البشرية كمحور أساسي من حماور التنمية يهتم ابال -

 يسعى لتحقيق املساواة بني اجلنسني.  -

 على إحداث تعديل يف القوانني والسياسات واآلليات واإلجراءات.  املرأةمتكني  -

 (. 29م: ص2018نريوخ، )  .االجتماعية يساعد مجيع الفئات املتضررة على املطالبة حبقوقهم وتقوية العدالة  -
 

 إجتماعياً منها:  املرأة يوجد العديد من التحدايت اليت تواجه 
تكون بني    وتزداد خطورهتا عندما أمام التنمية،    كبرياً   فاألمية متثل عائقاً املستوى التعليمي والثقايف واملهاري:    اخنفاض و  األمية  .أ

 يرىذلك إىل املوروث الثقايف الذي    ويرجعاخلطورة على مستقبل األجيال،    حيث تزدادلألطفال،    األوائل  وهن املربيات  النساء
  جدوى للزواج وال    مصريهافيها وأن املرأة    يعشن  القرية اليت  خارج جمتمعالسفر    عليهن منواخلوف    ضرورة تعليم اإلانثعدم  

حتسن أن    شأهنا  منرفة والتقنيات اليت  فرص املع  عن لبعدها    الريفضعف املستوى املهاري للمرأة يف    اتضح أيضاً للتعليم، وقد  
 (. 10م: ص1990. )حمرم، ادية قتصوالثقافية واال االجتماعية املتغيرات والتطورات  مععلى التكيف  تساعدهااحلياة و نوعية 

والعادات   .ب ا  االجتماعية القيم  رئيسية    الجتماعية والنظرة  عقبة  متثل  اجملتمع  املرأة يف  بدور  املتعلقة  والعادات  القيم  املتخلفة: 
، وتفضيل  بشكل مطلق للرجلعلى املرأة وخضوع املرأة وطاعتها    سيطرة الرجلهذه القيم،   ومن أمثلة املرأة    حتسني مركز  سبيليف

املبكر،   والزواج  اإلناث  اجملتمع  كمالذكور على  أن  الش  مازالا  بعين  األمور ينظر  الفعالة يف  املشاركة  املرأة على  قدرة  إىل  ك 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
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،  كافة شؤون احلياةأعلى للرجال يف    مكانة ذلك إىل الفهم اخلاطئ للشريعة اإلسالمية، وأنها تعطي    يرجعوقد    الجتماعية العامةا
م:  2003ت. )الساعايت، ستسالمها هلذه العادااقدرتها، و حبقيقة وقد أدى ذلك إىل ضعف ثقة املرأة الريفية بنفسها وعدم وعيها 

 (. 76ص
، من التعليم معدالت تسرهبن  زايدةعن الذكور، و لدى اإلانث معدالت األمية رتفاع اواملرأة: بسبب   بني الرجلعدم املساواة  .ج

  السائدة   االجتماعية ، هذا فضالً عن أن القيم  لعاملة املرأة يف القوى ا  مشاركة   اخنفاض قتصادية، واملوارد اال  من  واخنفاض نصيبها
دون تحقيق التمكين للمرأة يف اجملتمع.    يقف حائالً الذي    األمرر   اإلنسانية للحقوق    مواتيةواملمارسات املبنية عليها مازالت غير  

 (. 252م: ص2003)كاظم،  
 

 املؤشرات الدميغرافية يف السودان: 
حسب   السودان  سكان  عدد  العام  ايقدر  )2018سقاطات  حبوايل  منه42م  اإلانث  عدد  نسمة.  مليون   ) 

%( من السكان وقد أثبتت عملية اإلحصاء أن النمو السكاين يسري مبعدل 48( حيث تشكل النساء نسب )56593518)
 سكان.%( من جمموع ال60" )25حيث ميثل الشباب دون سن " دميغرافياً  متساوي بني اجلنسني..كما تشهد البالد حتوالً 

 
 حسب املؤشرات الدميغرافية فإن: 

 (. 2.5معدل النمو السكاين ) •
 %(. 5.2) معدل اخلصوبة الكلي •
 %(. 79.1نسبة الالئي يتلقني رعاية صحية أثناء احلمل ) •
 م. 2014( يف العام %55.4م إىل )2006%( يف العام 33ت نسبة الرضاعة الطبيعية من )ارتفع •
م(. وفيات األطفال ) دون سن اخلامسة(  2010لكل ألف حالة والدة حية )مسح األسرة   (52معدل وفيات األطفال الرضع ) •
 . م( 2014%( يف كل ألف والدة حية )املسح متعدد املؤشرات 68)
 م(. 2010( الف والدة حية ) مسح األسرة 100( لكل )216معدل وفيات األمهات: ) •
 ( للجنسني. 61.8( سنة للرجال و)60.2)( سنة للنساء 63.5) العمر املتوقع عند الوالدة: •
 .أفراد( 6متوسط حجم األسرة ) •
 م. 2008 %( يف28.6م إىل )1993%(  12من ) ارتفعنسبة النساء رابت األسر  •
 . م(2014%( عام )36.1نسبة األسر اليت تعيش حتت خط الفقر من السكان ) •
 م(. 2008) %(  87نسبة األسر اليت متتلك منزل إىل جمموع األسر ) •
 م(. 2014%( )68نسبة األسر اليت تستخدم مصادر للمياه صاحلة للشرب من إمجايل األسر ) •
 م(. 2014%( )32.9نسبة األسر اليت تستخدم دورة مياه من إمجايل األسر ) •
 . (%3.3مرض املالراي ) انتشارنسبة  •
 ( من السكان. 1000لكل ) (27نسبة اإلصابة ابملالراي ) •
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 (. %0.67)اإليدز  انتشارنسبة  •
 م(. 2013%( )73%(، اجلنسني )79%( والذكور ) 67ن ويكتنب من اإلانث )أنسبة الالئي يقر  •
 (GPI) مؤشر التكافؤ بني اجلنسني  0.93معدل اإلانث إىل الذكور يف مرحلة األساس  •
 م(. GPI( )2012) مؤشر التكافؤ بني اجلنسني  1معدل اإلانث إىل الذكور يف املرحلة الثانوية  •
 ( نقطة مئوية. 7.0نسبة الفجوة النوعية يف التعليم األساسي ) •
 (. 1:1البنات للبنني يف التعليم الثانوي ) استيعابنسبة  •
 %(. 42%( والدراسات العليا )52الدبلوم )%( و 55نسبة اخلرجيات للخرجيني يف التعليم العايل البكالوريوس ) •
النساء الالئي يشغلن وظائف املدراء واإلداريني ) • والعامليني )3.8نسبة  الفنيني ومساعدي املهنيني 12.9%(، املهنيني   ،)%
%(، تشغيل وتركيب  4.4%( احلرف اليدوية ) 7.2%(، أعمال البيع واخلدمات )5.0%(، األعمال املكتبية واحلسابية )2.6)

 م(. 2008%(. )التعداد السكاين اخلامس 21.8%(، املهن األولية )0.8وجتميع اآلالت )
 م. 2008 %( ) الريف( )التعداد السكاين اخلامس62.3نسبة العمالة النسائية يف أعمال الزراعة والرعي والصيد ) •
م.  2018%(. إىل هناية العام  11.3%(، وزراء دولة )9.7%(، الوزارات اإلحتادية )25نسبة النساء يف اجمللس الوطين ) .1
 ( 8- 7، صم2020، 20التقرير الوطين بكني +)

 
 وتدريبها:  املرأة جمال تعليم 

على توسيع وحتسني  ساعد تنفيذ املنهج القومي املوحد، وإصدار الئحة التعليم قبل املدرسي، وتدريب معلمات الرايض،
والتعليم الشاملني يف هذه املرحلة وابلرتكيز على   للمخاطر واالالرعاية  بلغ عدد رايض  األطفال األكثر عرضة  شد حرماانً، حيث 

ظاهري   استيعابسنوات( بنسبة    5-4( طفالً وطفلة من مجلة األطفال )سن  867930( روضة، تستهدف )16260طفال )األ
 الظاهري بني الوالايت.  ستيعابال%(، وتتفاوت نسب ا39.6)

 
( يف الظروف  ۱۳- 6يف توفري جمانية وحتقيق تعليم أساسي جلميع األطفال يف الفئة العمرية )  هدافتركزت أهم األ  -  تعليم األساس : 

%(  72.5)  استيعابم وصوالً إىل معدالت  ۲۰۰۷%( من األطفال عمر )ستة سنوات( حبلول عام  90الصعبة حبيث يتم قبول )
 م. 2011%( حبلول عام 82.4وإىل أكثر من )

 
هتماما كبرياً هبذه املرحلة ويظهر ذلك يف إنشاء الفصول اجلديدة ملقابلة تزايد املقبولني، وقد بلغ  اتويل الدولة    مرحلة التعليم الثانوى: 

%(  34.7ظاهري بلغت )  استيعابوطالبة، بنسبة    طالباً (  825896( مدرسة تستوعب ) 3612عدد مدارس املرحلة الثانوية ) 
من مجلة السكان يف الفئة العمرية هلذه املرحلة، مازال التوسع يف التعليم الثانوى الفين بطيئة إذ تبلغ نسبة مدارس التعليم الثانوي  

 % تقريباً(. 5األكادميي ) 
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العايل:   الالتعليم  قبول  نسبة  بكالريوس(طالباتبلغ  )درجة  اجلامعات  يف  لل52.7)    ت   )%( الدراسي  (  ۲۰۱۱-۲۰۱۰عام 
ت تفوق نسبة الطلبة، مما يعين طالبا( من مجلة الطلبة املقبولني ويالحظ أن نسبة ال۲۰۱۲-۲۰۱۱%( للعام الدراسي ) 54.5و)

 ( 21-20: ص 15بتعليم البنات يف املرحلة اجلامعية. )التقرير الوطين بكني + االهتمام
 التعليم.  وحقوق اإلنسان للمعلمني وغريهم من املهنيني يف جمالتوفري التدريب املتعلق ابملساواة بني اجلنسني -
( روضة يف القطاعني احلكومي واخلاص، وبلغت 50م بعدد )2017تزايد رايض األطفال من عام إىل عام حيث زادت يف العام   -

 %( 25)  %( ويف القطاع اخلاص نسبة 6.5نسبة الزايدة يف القطاع احلكومي )
 %(. 5زايدة بلغت ) م بنسبة 2016( طفل عن العام 50112م )2017التعليم قبل املدرسي يف العام زاد عدد األطفال يف  -
م عن 2017العام   ( يف8329411( سنة حيث بلغ )13-  6زداد عدد التالميذ يف مرحلة األساس يف الفئة العمرية من )ا -
 . م2016( يف العام 8119092)
 %(. 6) م بنسبة زايدة2016( ألف طالب عن العام 60مبا يزيد على ) 2017العام عدد التالميذ يف املرحلة الثانوية يف  ارتفع -

التقرير الوطين بكني  )  .م 2016( يف العام  52285إىل )  2015( يف العام  40012زايدة عدد املعلمات مبرحلة األساس من )
 . (35ص ،، 20+

 
 اإلطار التطبيقي: 

 ة يف العلوم والتكنولوجيا أاليونسكو االيسسكو للمر كو وكرسي املشروعات اليت نفذهتا اليونس 
 نبذة تعريفية لليونسكو: 

اليونسكو هي منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة. وتتمثل رسالتها يف إرساء السالم من خالل التعاون الدويل يف  
التنمية املستدامة احملددة يف خطة التنمية املستدامة لعام   أهداف جمال الرتبية والعلوم والثقافة. إذ تساهم برامج اليونسكو يف حتقيق  

أدوات تعليمية ملساعدة الناس    إجيادتعمل اليونسكو على    .2015هتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام  ، اليت اعتمد2030
ابلتعليم  مواطن  وكل  طفل  كل  انتفاع  على  وحترص  والتعصب.  الكراهية  عن  مبنأى  عامليني  كمواطنني  العيش  على 

 ( (https://ar.unesco.orgاجليد
 

 للمراة يف العلوم والتكنولوجيا: كرسي اليونسكو االيسسكو 
م 2003أغسطس    4أتسس كرسي اليونسكو للمـرأة فـي الـعـلـوم والتكنولوجيا جبامعة السودان للعلـوم والتكنولوجيـا فـي يـوم  
والثقافة  والعلـوم  للرتبية  والتكنولوجيـا ومنظمة األمم املتحدة  للعلـوم  السـودان  إدارة جامعـة  بيـن  اتفاقيـة  )اليونسكو(. كراسي   بتوقيع 

والثقافة   اليونسكو للمرأة فـي الـعـلـوم والتكنولوجيا مراكز حبثية تدريبيـة تتبع للجامعات ابلشراكة مع منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم
السـودان للعلـوم والتكنولو  جيـا أحـد سـت كراسـي فـي  )اليونسكو(، ويعتبـر كرسي اليونسكو للمرأة يف الـعـلـوم والتكنولوجيـا جبامعـة 

العلوم   للمراة يف  اليونسكو االيسسكو  السـودان، مصر، توجـو، املغرب(.) منشورات كرسي  الـعـالـم تضـم: )األرجنتني، ابكستان، 
2017 .) 
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 :  ةاإللكرتونيو  العلمية األميةمشروعات حمو 
 البحر االمحر والية  –والية القضارف  –موقع املشروع: والية جنوب دارفور 

 حماور املشروع: 
 (REFLECT)  املرأةالقائـم علـى املعرفـة عـن طـريـق برانمج   األمية حمـو  - 1
 التكنولوجية. األمية حمو  - 2
 املالية )برانمج التمويل األصغر(.  األمية حمو  - 3
 الزراعيـة والغابيـة واحليوانيـة )النبااتت العطرية واهلشـاب(.   األمية حمـو  - 4
 املهارات النسوية.  - 5
 

 املشروع:  أهداف
 يهدف املشروع إىل:

 .قتصادايً او  وتكنولوجياً  علمياً  املرأةمتكني  - 1
 التخفيف والتكيف مع احلياة بعد احلرب.  - 2
 عـن طـريـق تـعلـم املـهـارات املـدرة للدخـل. االقتصاديرفع املستوى  - 3
 توفري األمن الغذائي املنزيل.  - 4
 التعرف على أساليب االستثمار وطرائق التسويق  - 5
 التعرف على الثروات الطبيعية ابملنطقة لالستفادة من منتجاهتا. - 6
 احليواين. اإلنتاجة و االقتصاديعلى زراعة النبااتت   املرأةتدريب  - 7
 

 الفئة املستهدفة: 
 خرجيات اجلامعات و منسوابت اخلدمة الوطنية.  - 1
 إمرأة من كل حملية.  300النساء بكل حملية عدد  - 2

 شركاء املشروع: 
 .القضارف -محر البحر األ –ت والايت جنوب دارفور حكوما -1
 . وزارة الرعاية والضمان االجتماعي ابلوالايت الثالثة  - 2
 . وزارة الرعاية والضمان االجتماعي االحتادية  - 3
 قسم الشراكات وحدة التمويل األصغر ببنك السودان. - 4
 .وتعليم الكبار وزارة الرتبية والتعليم األميةاألمانة العامة حملو  - 5
 مع املدين الوطنيـة والعامليـة. مشروع دعـم حاضنات األعمـال منظمات اجملت -معهـد تنميـة األسـرة واجملتمـع جبامعـة السـودان  - 6
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                                                   (.2017اخلدمة الوطنية.) منشورات كرسي اليونسكو االيسسكو للمراة يف العلوم  - 7
 

 القائم على تنمية اجملتمع :  املناطق اليت نفذ فيها مشروع التعلم
 إمرأة ٦٥٠حاليب مدينيت أوسيف وحممد قول عدد والية البحر األمحر؛ حملية  -1
 إمرأة ٦٥٠املريم العدد  -البيجة -السنوط  -والية غرب كردفان. حمليات؛ ود بندة  -2
 إمراة ١٤٥٠بليل العدد  –بلبل متبسكو  -والية جنوب دارفور؛ حمليات :قريضة  -3
السروراب واجلزيرة سالنج   -كرري    -والدوم واألبيض وودرملي    والييت اخلرطوم والشمالية :جعريين وأم جواسري والتمتام _واوسي  -4

 إمراة. ٧٥٠وأم كيت والشيخ الطيب 
 إمرأة. ٣٥٠والية مشال كردفان، حملية ابرا قرييت احلسوانت وخريو برة  -5
 إمرأة. ١٤٥٠العدد   دوكة، قلع النحل، البطانة. -والية القضارف :حمليات وسط القضارف  -6
 إمرأة. ١٤٥٠والية مشال دارفور :حمليات :سرف عمرة، الكومة، كتم، دارالسالم.العدد  -7
  ١٤٥٠العدد    والية كسال : وسط كسال، ود شريفي، احلفاير، عواض املاراي، وقر، اروما، هداليا، متاتيب، تندالي، مكلي.   -8

 إمرأة. 
 إمراة ١٢٠والية اخلرطوم. حملية اخلرطوم :جربة، تويت  -9

 منشورات الكرسي(.،إمرأة. )مرجع سابق ١٢٥والية اجلزيرة حملية املسيد  -10
 

 تفاصيل املشروعات ببعض الوالايت:
 والية جنوب دارفور: 

جنوب دارفورهـي واحـدة مـن والايت السودان، وتعتري إحـدى مخـس والايت ضمن دارفور الكبـرى فـي غرب السودان. مساحتها  
 وتقع جنوب الغريب.  127,300

 املوارد الطبيعية:
 احلبوب الزيتية. .1
 منتجات األلبان. .2
 اللحوم احلمراء والبيضاء )األمساك(.  .3
 ألمسدة العضوية )خملفات احليوان، خملفات النبات واألشجار(. ا .4
 األعالف.  .5

 . قريضة،بليل،حملية السالم  يف كل من 1067العدد املستفيد من والية جنوب دارفور 
 .والية القضارف: 2

 القضارف هي إحدى والايت السودان وتقع يف اجلزء الشرقي اقليم كسال سابقاً والية 
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أهم احملاصيل: السمسم، الذرة، الدخن، الصمغ العريب، زهرة الشمس واحملاصيل البستانية مثل الليمون والبطيخ واخلضروات كالطماطم  
 ،( www.statoids.comوالبامية والقرع وغريها.) 

ماليني رأس يف موسم    7ماليني رأس من خمتلف فصائل املاشية ويصل العدد إىل    5يف والية القضارف حبوايل    تقّدر الثروة احليوانية
تدايت مرافئ  األمطار عندما تتوافر املراعي املومسية ابلوالية ويفد إليها الرعاة حبيواانهتم من الوالايت اجملاورة سعياً وراء الكأل واملاء.) من

 على موقع واي ابك مشني(  2017سبتمرب 26حمفوظة  اإلبداع السودانية نسخة 
املستفيد العدد  القضارف  االوسط  1100والية  الريف  حملية  يف كل  النحل.مستهدفة  قلع  البطانة ..حملية  شرق ..حملية    .حملية 

 ( ( (WWW.statoids.comالقالابت.)
 
 .والية البحر االمحر: 3

من الوالايت السودانية الواقعة شرق السودان. وهي الوالية الوحيدة على الساحل الشرقي واملنفذ البحري الوحيد، وطول ساحلها 
 . (م1994أتسست عام )  . وتعترب عمد االقتصاد السوداين.2( كم780يقدر حبوايل )

كلم ومن مث يرتبط نشاطها مع حركة الصادرات والواردات وحركة    780تعترب والية البحر األمحر املنفذ البحري الوحيد بساحل طوله  
 م. 1994النقل جواً وحبراً. أنشئت الوالية يف سنة 

 أهم املشاريع الزراعية مشروع دلتا طوكر الزراعي 
 أهم احملاصيل الزراعية الذرة والدخن. 

 الصناعات هي بعض الصناعات التحويلية أهم 
 ية، سياحية، زراعية ورعويةأثر الوالية اقتصادية  أمهية 

 كما يعترب البرتول من أهم الصناعات، إضافة إىل تصدير الذهب. 
 (   https://almoheet.netرأس.)   66842الثروة احليوانية  

  حاليب وجبيت. ة يف كل من حملييتأامر  800االمحر: العدد املستفيد  والية البحر
 
 نواع املشروعات: أ
 املستفيدات بعد التدريب:   ع املشروعات اليت عملت هباا نو أ

 . املصنوعات اجللدية )شنط واحذية(. 1
 .. زيوت عطرية وعطور2
 . تصنيع وتغليف االغذية. 3
 .استخالص الزيوت.4
 . . مشغوالت السغف5
 . مشاتل لزراعة النبااتت العطرية. 6
 املخبوزات. .صناعة 7

http://www.statoids.com))/
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 . منتجات األلبان. 8
 ( 2017  . دابغة وتصنيع اجلاود ) منشورات كرسي اليونسكو للمراة يف العلوم9
 

 الدورات التدريبية: 
 زراعة النبااتت الطبية والعطرية واستخالص الزيوت  -تصنيع وتغليف الصناعات الغذائية  -مشغوالت السعف  .1
 خمبوزات  -تصنيع اجللود  .2
 تصنيع منتجات األلبان -االكسسوارات   .3

 
 اخلامتة: 

 االستنتاجات: 
اليونسكو يف خفض نسبة    أسهمت .1 النساء.  ة اإللكرتونيالعلمية و   األمية مشروعات  من   4يف حتقيق اهلدف    أسهممما    وسط 

 . التنمية املستدامة  أهداف
واجلوع  أسهمت .2 الفقر  نسبة  الذي    املشروعات يف خفض  االمر  النساء  اهلدف    أسهموسط  للتنمية    2واهلدف    1يف حتقيق 

 . املستدامة 
للتنمية    8يف حتقيق اهلدف    أسهمالتنمية مما  إجياابً على    أثريف العديد من املنتجات مما    اإلنتاجاملشروعات يف زايدة    أسهمت .3

 .   املستدامة. 
يف حتقيق هدف البيية الصحية لعدم تنفيذ برامج تسهم يف ااصحاح البيية مثل برامج تدوير النفاايت وغريها   مل تسهم املشروعات .4

 من الربامج املشاهبة. 
 للتنمية املستدامة.  12مر الذي ساعد يف حتقيق اهلدف ووفرته األ اإلنتاجاستخدام املوارد الطبيعية احمللية ساهم يف تسهيل  .5
 للتنمية املستدامة.  5واهلدف  3يف حتقيق اهلدف  أسهمابلتعليم والتدريب لتوفري فرص العمل وزايدة الدخل  املرأة استهداف .6
 

 التوصيات: 
 تنمية اجملتمع. القائم على ضرورة قيام مزيد من برامج التعلم  .1
 . خر التطورات التكنولوجية يف التدريبأمن املوارد الطبيعية مع استصحاب  اإلنتاجية املشروعات على  زايدة الرتكيز .2
 للمنتجات احمللية.  اإللكرتوينمهارات التسويق على  ضرورة التدريب .3
هدار  إيف مواسم معينة بغرض التقليل من  مهارات التعليب والتغليف للخضر والفاكهة اليت تتوافر بغزارة  على    ضرورة التدريب .4

 املوارد الطبيعية. 
مشروعات انتاجية قومية لتصنيع املوارد الطبيعية   جيادالشراكات بني حكومات الوالايت واجملتمع املدين واملنظمات الدولية إل  إجياد .5

 فرص عمل اليق هلن. إجياد وخربات النساء املستفيدات و ابالستفادة من مهارات 
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