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  مصررلتعليیمم  وواالعملل  كمددااخلل  أأساسيیة  لتمكيینن  االنساء  فى  صعيیدد    اا

  هھھھوويیدداا  عددلىدد.  

تعدد  مشكلة  ااألميیة  بيینن  ااإلناثث  منن  أأكثرر  االتحدديیاتت  االتى  تووااجهھ  مصرر،  فعلى  االررغمم  منن  أأنن  االجهھوودد  االحكووميیة  ووااألهھھھليیة  فى  مكافحة  
ااألميیة  تعوودد  إإلى  أأكثرر  منن  خمسة  عقوودد،    فإنن  ما  تحقق  منن  نجاحح  حتى  االلحظظة  االررااهھھھنة  اليیووااززىى  االموواارردد  االماليیة  وواالبشرريیة  وواالفنيیة  

فأكثرر  ووفقا  لما  صددرر  عنن    ١۱٥%  منن  عدددد  االسكانن  منن  سنن  ٢۲٥٫٩۹لمكافحة  ااألميیة.    فماززاالتت  نسبة  ااألميیة  فى  مصرر    االتى  خصصتت
  فالعدددد  ااالجمالى  لألميیيینن  فى  مصرر    ٢۲٠۰١۱٣۳االجهھازز  االمرركززىى  للتعبئة  االعامة  ووااإلحصاء     ١۱٧۷٫٢۲(بيیاناتت  بحثث  االقووىى  االعاملة).    

%  منن  ااجمالى  عدددد  ااألميیيینن،  ووهھھھوو  ررقمم  كبيیرر  للغايیة،  وويیشيیرر  إإلى  ٦٣۳٫٤مليیوونن  منن  ااإلناثث  ااىى  بنسبة    ١۱٠۰٬٩۹مليیوونن  نسمة،  منهھمم  
  يیتضح  أأنن  نسبة  أأميیة     االنسبب  على  أأساسس  االرريیفف  وواالحضرر،   تحليیلل  هھھھذذهه   تمم   ووإإذذاا      بيینن  ااإلناثث  بددررجة  كبيیررةة.   ااألميیة اانتشارر  نسبة

     إإلى   فى  االرريیفف  تصلل   ااألميیة   فنسبة   االقبلى  تحدديیدداا.   االرريیفف  باألساسس  ووفى  رريیفف  االووجهھ   فى %  منن  سكانن  ٣۳١۱٫٢۲ااإلناثث  تترركزز
%.        ووااألمرر  ااألخططرر  أأنن  نسبة  ااألميیة  تترركزز  بيینن  االفقررااء  باألساسس،  ووما  يیعنيیهھ  ذذلكك  ٤٠۰٬٤االرريیفف،  تررتفع  عندد  ااإلناثث  لتصلل  إإلى  

منن  االحررمانن  منن  كلل  فررصص  االتمكيینن  ااالقتصاددىى  ووااالجتماعى  وواالسيیاسى.    وومنن  االممكنن  تخيیلل  ووططأةة  ذذلكك  االووضع  ووقسووتهھ  فى  ظظلل  
افظظاتت  االصعيیدد،  التقرر  بالمساووااةة  بيینن  االمررأأةة  وواالررجلل.    بالططبع  االنتيیجة  هھھھى  ااررتفاعع  معددالتت  االبططالة  بيینن  بيیئة  محافظظة  ثقافيیا  مثلل  مح

االنساء  ااألميیاتت،  ووحتى  ما  تجدد  فررصة  عملل  منهھنن  فهھى  فى  االغالبب  تكوونن  فررصة  متددنيیة  ووفى  االقططاعع  غيیرر  االررسمى  االذذىى  اليیتمتع  
  إلنجابب  االمبكرر  ووما  يیتررتبب  على  ذذلكك  منن  مخاططرر.باىى  حمايیة  قانوونيیة،  كما  يیضافف  إإلى  ذذلكك  ااحتماالتت  االززووااجج  وواا

  

عنن  أأووضاعع  االقررىى    ٢۲٠۰١۱٠۰وواالحقيیقة  أأنن  االووضع  فى  محافظظة  قنا  أأكثرر  قسووةة،  فووفقا  للمسح  االذذىى  أأجررااهھھھا  مرركزز  االعقدد  ااالجتماعى  
  %.  ٥٢۲االفقيیررةة  فى  مصرر،  كانن  معددلل  ااألميیة  فى  قنا    

  

مكافحة  ااألميیة؟  ووحتى  ما  نجح  منهھا  ووأأددىى  إإلى  تعلمم  ااألميیاتت  االقررااءةة  إإنن  االووضع  االسابق  يیثيیرر  تساؤؤال  هھھھاما  ووهھھھوو  لماذذاا  فشلتت  جهھوودد  
وواالكتابة  أأوو  ما  يیططلق  عليیهھ  محوو  ااألميیة  ااألبجدديیة،  هھھھلل  نجح  فى  تمكيینن  هھھھؤؤالء  االنساء  ووساعددهھھھمم  على  االحصوولل  على  عملل  أأمم  ال.    

وودد  مكافحة  محوو  ااألميیة  لووحددهھھھا  االحقيیقة  أأنن  كثيیرر  منن  االددررااساتت  االتى  ااهھھھتمتت  بتقيیيیمم  جهھوودد  مكافحة  محوو  ااألميیة  تووصلتت  إإلى  أأنن  جهھ
فحسبب  غيیرر  قاددررةة  على  تمكيینن  االنساء،  بلل  البدد  أأنن  يیصاحبهھا  جهھوودد  تسعى  لتططوويیرر  مهھاررااتت  االنساء  وومساعددتهھنن  على  االحصوولل  
على  فررصص  عملل.    فكثيیرر  منن  االنساء    خضنن  تجرربة  محوو  ااألميیة  ووتسرربنن  منهھا،  ووكانن  االسببب  ااالساسى  ووررااء  ذذلكك  عددمم  ااقتناعهھمم  

  ذذااتت  صلة  بأووضاعهھنن  االمعيیشيیة.بأنن  للتعليیمم  فائددةة  

  

  منهھجيیة  االنددااء  :  االتددخالتت  االتنموويیة  االمتكاملة

        لفكررةة   االنددااء  تططررحح  ررؤؤيیة  مختلفة  للتعاملل  مع  مشكلة  ااألميیة،  تستندد ،  بمعنى  أأنن  يیصاحبب  إإقامة  االتددخالتت  االمتكاملةإإنن  مباددررةة
تؤؤهھھھلهھنن  لسووقق  االعملل.    وواليیقتصرر  االتكاملل  هھھھنا  فصلل  محوو  أأميیة    ووررشة  لتعليیمم  منن  يینجحنن  فى  بررنامج  محوو  ااألميیة    حررفة  معيینة  

بلل  أأيیضا    ووتشملل  بجانبب  ذذلكك  االتووعيیة  االصحيیة  وواالتووعيیة    لل،على  تصميیمم  حززمة  تددخالتت  تجمع  بيینن  االتعليیمم  وواالتأهھھھيیلل  لسووقق  االعم
منن  ررؤؤىى  تقليیدديیة  االثقافيیة  وواالمهھاررااتت  االحيیاتيیة  بغيیة  إإحددااثث  تغيیيیرر  فى  ررؤؤىى  االنساء  وواالفتيیاتت  للحيیاةة  ووللعالقاتت  ااالجتماعيیة  ووللمستقبلل  

  تنمووىى       تددخلل   فتبنى      وواالحددااثة.   وواالررشاددةة   االعقالنيیة   قيیمم   إإلى   تستندد   حدديیثة   ررؤؤيي   إإلى   محافظظة   وودديینيیة   ذذكوورريیة   بثقافة محكوومة
متكاملل،  يیددرركك  االتددااخلل  االشدديیدد  بيینن  االمشكالتت  ااالجتماعيیة،  وواانن  االحررمانن  منن  حق  االتعليیمم  يیؤؤددىى  إإلى  سلسلة  متتاليیة  منن  االحررماناتت  

  وو   االصحة   حقووقق   االتعليیمم  منن   على   بالعملل   االتنموويیة   االتددخالتت   فى   فالتكاملل      جدداا.   هھھھامم   أأمرر   ووغيیررهه   االسيیاسيیة   وواالمشارركة االعملل
وواالصحة  وواالعملل  فى  ووقتت  ووااحدد  هھھھوو  االمددخلل  ااالساسى  االذذىى  منن  االممكنن  أأنن  يیؤؤددىى  إإلى  تغيیيیرر  ملمووسس  فى  حيیاةة  االمهھمشيینن  وواالفقررااء.    

  االنددااء  فى  االعملل.   هھھھى  منهھجيیة  مباددررةة   ووهھھھذذهه   منن  خاللل  االترركيیزز  على  فعلى  سبيیلل  اا   لمثالل  اليیمكنن  أأنن  أأتحددثث  عنن  تمكيینن  االمررأأةة
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عنصرر  ووااحدد  مثلل  االتعليیمم  أأوو  االصحة،  بلل  البدد  منن  االترركيیزز  على  حززمة  منن  االعناصرر.    فكثيیرر  منن  االبحووثث  وواالمسووحح  االتى  أأجرريیتت  
  أأثبتتت  أأنن  االعالقة   االناميیة  فى  أأمرريیكا  االالتيینيیة  ووغيیررهھھھا ووثيیقة  بيینن  االصحة  وواالتعليیمم    على  مصرر  ووعدديیدد  منن  االبلدداانن  االعرربيیة  ووأأيیضا

وواالتددرريیبب  وواالعملل،  وواانن  تمكيینن  االنساء  يیتططلبب  االعملل  على  هھھھذذهه  االقططاعاتت  متكاملة.    كما  أأنن  االعالقة  بيینن  تمكيینن  ااألمم  ووررفاهھھھة  االططفلل  
  أأيیضا  مثبتة  فى  كثيیرر  منن  االددررااساتت،  فاألمم  ااألكثرر  تعليیما  وواالتى  لدديیهھا  مصددرر  ددخلل  فى  االغالبب  تهھتمم  بتعليیمم  أأبنائهھا  ووصحتهھمم  بشكلل
  هھھھذذهه     كافة   االتى  تسعى  للتعاملل  مع   منن  االتددخالتت  االمتكاملة   االنددااء  مجمووعة   االفكررةة،  صممتت  مباددررةة   ووبناء  على  هھھھذذهه       ووااضح.
  االنددااء  ووباألخصص  بررنامج     بالتعاوونن  مع  االبرراامج  ااألخررىى  ددااخلل  مباددررةة   أأوو   فى  إإططارر  بررنامج  االخددماتت  ااألساسيیة،   سووااء    ااألبعادد

  .االززررااعة  وواالمشررووعاتت  االصغيیررةة  وواالمتووسططة

  

االتى  تقددمم  بعضض  االخددماتت  االتعليیميیة  وواالتددرريیبيیة  وواالحررفيیة    االمشررووعاتت    االتنموويیة  االمتكاملةتسعى  مباددررةة  االنددااء  إإلى  إإنشاء  عدددد  منن    
معا  بغيیة  تمكيینن  االنساء  االفقيیررااتت  فى  االقررىى  ااألكثرر  فقرراا  فى  محافظظة  قنا  على  االنفاذذ  إإلى  حززمم  منن  االخددماتت  ااألساسيیة  بجووددةة  معقوولة  

  يیسهھمم  فى  تحسيی   تستهھددفف  االمشررووعاتت  االمقتررحة  أأيیضا  بما   كما نن  أأحوواالهھمم  االمعيیشيیة  منن  االجوواانبب  االتعليیميیة  وواالصحيیة  وواالمهھنيیة،  
  منن     مجمووعة   عبرر   ااإلنتاجج   مررحلة   إإلى   ااالنتقالل   بعدد   االتسوويیق   فى   وومساعددتهھنن   تددرريیبهھنن   خاللل   منن   للنساء   فررصص  عملل تووفيیرر

  وواالعملل     ووجدديیرر  بالذذكرر  أأنن  االسببب  فى  االرربطط  بيینن  االتعليیمم   االتعليیمم  وواالصحة  فى  إإحددااثث  االمشاغلل. هھھھوو  أأنن    على  االررغمم  منن  أأهھھھميیة
االتمكيینن  ااالقتصاددىى  للنساء،  تظظلل  االقددررةة  على  االنفاذذ  لسووقق  االعملل  أأمرراا  أأساسيیا  فى  االتمكيینن  ااالقتصاددىى  بلل  فررصة  االعملل  هھھھى  االتى  

إإلى  تووفيیرر    –أأهھھھدداافهھا  ضمنن    –تتووجج  كلل  جهھوودد  االتمكيینن  فى  االمجاالتت  ااألخررىى،    وولهھذذاا  االسببب  فانن  كافة  االتددخالتت  االتنموويیة  تهھددفف  
  فررصص  عملل  للنساء  ووتأهھھھيیلهھنن  منن  ااجلل  ذذلكك.

  

سنة،  ووووررشة  لتعليیمم  حررفة  فى  ذذااتت    ٣۳٥إإلى    ١۱٨۸بيینن  فصلل  لمحوو  أأميیة  االنساء  فى  االفئة  االعمرريیة  منن    يیجمع  االمشررووعع  االمتكاملل  
تعليیمم  االفتيیاتت  االتى  ترركزز    سنة  ألنهھا    فئة  ليیستت  محلل  ااهھھھتمامم  غالبيیة  مباددررااتت  ٣۳٥إإلى    ١۱٨۸االمكانن.    تمم  ااختيیارر  االفئة  االعمرريیة  منن  

االعمرريیة  منن    .    وواالحقيیقة  أأنن    االفئةووهھھھى  االفئة  االتى  تستهھددفهھا  مددااررسس  االمجتمع  سنة  ١۱٥إإلى    ١۱٢۲على  فئة  عمرريیة  ااصغرر  بكثيیرر  منن  
تعانى  منن  غبنن  شدديیدد  ناتج  عنن  حررمانهھا  منن  فررصص  االتعليیمم  وواالعملل  معا.  ووعلى  هھھھذذاا  كانن  االسببب  االررئيیسى  ووررااء    سنة  ٣۳٥االى    ١۱٨۸

     كبيیررةة  ااستهھدداافف  هھھھذذهه   دداافعيیة   ليیسس  لدديیهھا   وواالتى   لمددااررسس  االمجتمع      االعمرريیة   االمررحلة   تخططتت   االتى   االفئة   إإنهھا   هھھھوو   االعمرريیة االفئة
لاللتحاقق  بفصوولل  محوو  ااألميیة،  لعددمم  ااقتناعهھا  بجددووىى  االتعليیمم  مادداامم  ال  يیررتبطط  بفررصة  عملل.    وواالحقيیقة  أأنن  معظظمم  االجهھوودد  االمعنيیة  

طط  ذذلكك  باىى  حززمم  أأخررىى  منن  االخددماتت  مما  يیضعفف  دداافعيیة  االنساء  لاللتحاقق  بهھذذهه  بمحوو  ااألميیة  ترركزز  فقطط  على  االتعليیمم  ددوونن  أأنن  تررب
اانهھ  بجانبب  فصلل  تعليیمم  االفتيیاتت،  يیتمم  إإنشاء  مرركزز  تددرريیبب    ووهھھھ  مشررووعع  االمتكامللاالفصوولل  أأوو  ااستكمالل  االددررااسة  فيیهھا.      وولذذلكك  ففكررةة  اال

االحقيیقة  هھھھناكك  نووعيینن  منن  االحوواافزز  يیتمم  تووفيیررهھھھما  كى  حررفى  لتعليیمم  االفتيیاتت  مهھنة،  يیتمم  اااللتحاقق  بهھ  بعدد  ااجتيیازز  اامتحانن  محوو  ااألميیة.  وو
يیتمم  تشجيیع  االنساء  على  االتعلمم،  االحافزز  ااألوولل    هھھھوو    تووفيیرر  سلة  منن  االسلع  تقددمم  للملتحقاتت  كلل  شهھرر  بهھددفف  ددعمم  ااألووضاعع  االغذذاائيیة  

ةة  وواالكتابة  وواالحسابب.    لهھنن  ووألسررهھھھنن.    أأما  االحافزز  االثانى  فهھوو  أأنن  اااللتحاقق  بالووررشش  االحررفيیة  مشررووطط  بنجاحح  االنساء  فى  تعلمم  االقررااء
  ساتت  للتعلمم.  ااررززاادد  منن  دداافعيیة  االدد  إإنن  االحافزز  ااألخيیرر

  

تشملل  ثالثة  فصوولل  لمحوو  أأميیة  االفتيیاتت  ووثالثة    مشررووعاتت  متكاملة  ثالثة      -بررنامج  االخددماتت  ااألساسيیة    –أأقامتت  مباددررةة  االنددااء    
محافظظة  قنا:    قرريیتيینن  فى  االجنووبب  ووأأخررىى  فى  ثالثث  قررىى  منن  االقررىى  ااألكثرر  فقرراا  فى    ٣۳٥إإلى    ١۱٨۸ووررشش  حيیاكة  للفتيیاتت    منن  سنن  

  كانتت        االمخززنن  ووفى  االشمالل.   قررىى  االجنووبب  هھھھى  قرريیة   مططيیررةة   منن  قررىى    جززيیررةة   االررززقة   فى  حيینن  كانتت  قرريیة بمرركزز  قووصص،
  فى     سووااء   االحكووميیة   االخددماتت  ااألساسيیة   ووتررددىى  كافة   االقررىى  منن  ااررتفاعع  معددالتت  االفقرر   تعانى  هھھھذذهه      تشتت.   اابوو   بمرركزز االشمالل

  االتعل   أأوو   بيینن  ااإلناثث  االصحة   كبيیررةة   نووعيیة   االقررىى  منن  فجووةة   تعانى  هھھھذذهه   كما   للشرربب.   االصالحة   االميیاهه   االصررفف  االصحى  أأوو   أأوو يیمم
%  للذذكوورر  فى  حيینن  كانتت  االفجووةة  أأكثرر  ٢۲٢۲٫١۱%  مقاررنة  بـ  ٤٢۲٫٣۳وواالذذكوورر  فى  االتعليیمم،  إإذذ  تبلغ  نسبة  أأميیة  ااإلناثث  فى  مرركزز  قووصص  

  %  للذذكوورر.  ١۱٤٫٤%  مقابلل  ٥٨۸٫١۱ااتساعا  فى  مرركزز  اابوو  تشتت  إإذذ  بلغتت  نسبة  أأميیة  االنساء  
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  االعملل  فى  هھھھذذهه   منن    ٢۲٠۰١۱٤،  وومنن  االمتووقع  تخررجج  االفتيیاتت  بنهھايیة  شهھرر  نووفمبرر    ٢۲٠۰١۱٤يینايیرر    االمشررووعاتت  االمتكاملة  فىووقدد  بددأأ
فتاةة،    ووضح  منن  بيیاناتهھمم  ااألساسيیة  إإنهھمم  منن  االفقررااء،  ووأأنن    ٧۷٨۸فصوولل  محوو  ااألميیة  ثمم  اااللتحاقق  بووررشش  االحيیاكة.    يیبلغ  عدددد  االفتيیاتت  

  أأسبا   االفتيیاتت  فى  حضوورر  االفصوولل  حوواالى  ااحدد   اانتظظامم   كانتت  نسبة   ووقدد      االفقرر.   هھھھوو   ااألساسيیة   تعلمهھمم %  ووهھھھى  نسبة  ٧۷٥بب  عددمم
  منن  ووررشش     عدددد   تنظظيیمم   تمم   إإذذ   وواالكتابة،   االقررااءةة   أأخررىى  غيیرر  تعلمم   بقضايیا   باالهھھھتمامم   بررنامج  االخددماتت  ااألساسيیة   قامم   كما       عاليیة.

سليیمة،  كما  تمم  تنظظيیمم  ررحلة  تثقيیفيیة  لكلل  مجمووعة  خاررجج  محافظظة  قنا  بغيیة  تفتيیح  االتثقيیفف  بقووااعدد  االعنايیة  بالصحة  ووقووااعدد  االتغذذيیة  اال
  مدداارركهھمم  على  االحيیاةة  علما  بأنن  ااألغلبيیة  االعظظمى  منهھنن  لمم  يیخررجج  منن  قرريیتهھ  ططوواالل  حيیاتهھ.

  

  بناء  االشررااكاتت  ووددعمم  االمجتمعاتت  االمحليیة  

على  االذذااتت،  فقدد  قامتت  ببناء  عدددد  منن  االشررااكاتت  مع    ووألنن  مباددررةة  االنددااء  تنططلق  منن  ضررووررةة  تحقيیق  االتنميیة  منن  االددااخلل  ووباالعتمادد
  ووااإلشرراافف  على  االفصوولل     بإددااررةة   أأوو   االمشررفاتت  على  االمشاغلل   أأوو   ااألميیة   قددررااتت  ميیسررااتت  محوو   ببناء   للقيیامم   إإما أأططرراافف  محليیة

سس  فى  وواالمشاغلل  مع  ااالستعانة  بمتخصصيینن  عنددما  تستددعى  االحاجة  منن  مناططق  أأخررىى.  .  ووبالفعلل  تمم  االتعاوونن  مع    جمعيیة  كارريیتا
فى  االتددرريیبب  على  االحيیاكة.    بالتعاوونن  مع  هھھھذذهه  االجهھاتت  تمم  تصميیمم  ووتنفيیذذ  حززمة  منن  برراامج  بناء       traintexمحوو  ااألميیة    ووشرركة

  االتنشيیططيیة     االددووررااتت   عنن   فضال   وومتقددمة،   مبددئيیة   تددرريیباتت   تشملل   االمشاغلل،   على   ووللمشررفاتت   ااألميیة   محوو   لميیسررااتت االقددررااتت
  ووززيیاررااتت  االمتابعة  للفصوولل  وواالمشاغلل.

  

كانن  االنمطط  ااألوولل  منن  االشررااكاتت  مع  جمعيیة  كارريیتاسس،  ووهھھھى  االجمعيیة  االتى  تعملل  فى  مجالل  محوو  ااألميیة  منذذ  ما  يیقرربب  منن  خمسيینن    
.    منن  خاللل  ،  كما  تعتبرر  تجرربتهھا  فى  هھھھذذاا  االمجالل  منن  االمماررساتت  االجيیددةةعاما  وولدديیهھا  منهھج  ددررااسي  متميیزز  فى  مجالل  محوو  ااألميیة

  االشررااكة  تمم  ااالعتمادد  على  مددرربيینن  م   ووااألقصرر    –نن  هھھھيیئة  كارريیتاسس  هھھھذذهه لتددرريیبب  ميیسررااتت  محوو  ااألميیة  ووااللووااتى  تمم    -مكتبب  قنا
ااختيیاررهھھھنن  منن  االقررىى  االمستهھددفة.    كما  تمم  تططبيیق  منهھج  كارريیتاسس  ألنهھ  منن  أأكثرر  االمناهھھھج  االناجحة  فى  مجالل  محوو  ااألميیة  فى  مصرر.    

ة  على  أأنن  تكوونن  حاصلة  على  ااألقلل  على  مؤؤهھھھلل  ووقدد  تمم  ااختيیارر  االمتددررباتت  (االميیسررااتت  بعدد  اانتهھاء  االتددرريیبب)  منن  ضمنن  أأهھھھلل  االقرريی
التقتصرر    إإنن  ااختيیارر  منن  يیعملوونن  فى  هھھھذذهه  االووحددااتت  منن  أأهھھھلل  االقرريیة  يیكررسس  االشعوورر  بملكيیة  االمجتمع  االمحلى  للمشررووعع.  .  متووسطط

  الميیة.االشررااكة  مع  كارريیتاسس  على  تددرريیبب  االمددرربيینن  ووااستخدداامم  االمنهھج  االتعليیمى  وولكنهھا  اايیضا  منووططة  بالمتابعة  االفنيیة  لفصوولل  محوو  اا

  تووقيیع     خاللل   منن   االمنفذذةة   للمشررووعاتت   االمحلى   االمجتمع   ملكيیة   تعززيیزز   ااالساسى   هھھھددفهھ   فكانن   االشررااكة،   منن   االثانى   االنمطط أأما
بررووتووكووالتت  تعاوونن  مع  عدددد  منن  االجمعيیاتت  ااألهھھھليیة  االقاعدديیة  فى  االقررىى  االمستهھددفة  لتووفيیرر  أأماكنن  لفصوولل  محوو  ااألميیة  ووللمشاغلل  

  مة  هھھھذذهه  االمشررووعاتت  بعدد  خررووجج  االنددااء  منن  هھھھذذهه  االقررىى.وولمتابعة  االعملل  فيیهھا  وولضمانن  ااستدداا

  
  ددررووسس  مستفاددةة  

  ااإلناثث  فى  مصرر  مررتبطط  بتووفيیرر  حززمة  منن  االخددماتت  فى     االنددااء  تشيیرر  إإلى  إإنن  االحدد  منن  أأميیة   منن  تجرربة إإنن  االددررووسس  االمستفاددةة
ميیة،  بلل  وواالعملل  على  ااالنجازز  االتعليیمم  وواالتددرريیبب  وواالعملل  وواالصحة  معا  بغيیة  تووفيیرر  حافزز  قووىى  لددىى  االنساء  لاللتحاقق  بفصوولل  محوو  ااأل

  ااإلناثث  سووااء     فعلى  االجهھاتت  االمعنيیة  بمحوو  أأميیة   ووعليیهھ،    وواالتفووقق  مادداامم  سيیررتبطط  ذذلكك  بتحسنن  فى  نووعيیة  حيیاتهھنن  هھھھنن  ووأأسررهھھھنن.
جهھاتت  حكووميیة  أأوو  أأهھھھليیة  أأنن  تعلمم  إإنهھا  لنن  تنجح  فى  جهھووددهھھھا  إإال  إإذذاا  ااررتبططتت  تلكك  االجهھوودد  بخططة  لمكافحة  االفقرر  ووتحسيینن  نووعيیة  حيیاةة  

  ااء  فى  االرريیفف  االمصررىى.  االفقرر
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وواالتى  تنصص  على  أأنن  "تلتززمم  االددوولة  بووضع    ٢۲٠۰١۱٤منن  ددستوورر    ٢۲٥وومما  الشكك  فيیهھ  أأنن  قيیامم  صانعى  االقرراارر  بالتخططيیطط  لتفعيیلل  االماددةة  
  بمشارركة     آآليیاتت  تنفيیذذهھھھا   بووضع   ووتلتززمم   ااألعمارر   فى  جميیع   االمووااططنيینن   بيینن   وواالررقميیة   االهھجائيیة   على  ااألميیة   للقضاء   شاملة خططة

  سبلل  نجاحح  مهھمتهھمم  وواالتعلمم  منن  االتجارربب  مؤؤسساتت  االمجتم ع  االمددنى  ووذذلكك  ووفق  خططة  ززمنيیة  محددددةة"،  يیفررضض  عليیهھمم  اانن  يیبحثوواا
  االفقرر  وواانهھ  اليیمكنن  تووقع  االنجاحح  فى  االقضاء  على     أأبعادد  مشكلة   ااحدد   ااألميیة  على  إإنهھا   االنظظرر  لمشكلة    االسابقة  حيیثث  يیجبب  عليیهھمم

  ووبال      لمكافحة  االفقرر  .   كانن  فى  إإططارر  خططة   إإال  إإذذاا   االنساء  فررصة  عملل  الئقة  ااألميیة   االفقرر  هھھھى  أأنن  تجدد   مفاتيیح  مكافحة ططبع  ااحدد
  تساعددهھھھا  على  تحسيینن  نووعيیة  حيیاتهھا  ووحيیاةة  منن  حوولهھا.

  

كما  اانهھ  منن  االددررووسس  االمستفاددةة  االتأكيیدد  على  أأنن  االحافزز  االمؤؤجلل  ووهھھھوو  اااللتحاقق  بووررشش  تعليیمم  االحررفف  مررتبطط  باالنجازز  االتعليیمى.    كما  
  سبقووهھھھنن  للووررشش  االتددرريیبيیة  أأنن  جمع  االفصلل  وواالووررشة  فى  مكانن     يیرروونن  ما   االحافزز  لددىى  االددررااساتت  فى  االفصوولل  عنددما ووااحدد  يیززيیدد

 ووهھھھنن  يیتعلمنن  وويینتجنن  وويیكسبنن

  

  االمجتمع  االمحافظظة     قددررااتت  نساء  االصعيیدد  على  تغيیيیرر  ثقافة   وواالتددرريیبب  وواالعملل  سيیؤؤددىى  إإلى  ززيیاددةة   فانن  االرربطط  بيینن  االتعليیمم ووأأخيیرراا
  تعليیمم  ووعملل  أأمنة  سيیشجع  االمجتمعاتت  االمحليیة  على  إإررسالل  بناتهھا  لهھذذهه  االمباددررااتت.وواالددوورر  االتقليیددىى  للمررأأةة  كما  أأنن  تووفيیرر  بيیئة  
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Literacy and work 

The way to empower women in Upper Egypt  

Howaida Adly 

 

Female illiteracy is one of the main challenges in Upper Egypt which needs a new vision 
and approach. The rate of illiteracy is high especially among women.  In spite of 
availability of literacy classes, whether by governmental or by civil institutions, the 
problem of illiteracy remains severe. Absence of motive or incentive to learn is a major 
problem, given the perception that literacy has no practical value or employment 
benefits in poor and rural areas.  

Generally, there are significant constraints that face women to access the labor market 
even under better conditions. These include the mismatch between skills acquired in 
schooling and what the labor market requires. Social and cultural factors remain 
essential for understanding gender gaps in schooling and work.  Cultural and social 
norms  are   also   paramount   determinants   of  women’s   lack   of   economic   participation in 
highly conservative environments.  
 
ENID – or the   Egypt   Network   for   Integrated   Development   (‘Al   Nidaa’   in   Arabic)   has  
adopted an innovative approach in dealing with female illiteracy using an integrated 
intervention model.  Its program on upgrading basic services has designed combined 
units in two villages in South Qena and one village in North Qena.  Each unit includes a 
literacy class and a sewing workshop.  After finishing literacy classes, graduated young 
women are entitled to join the sewing workshops, to learn a skill that could provide them 
with income. This holistic approach provides the girls with the incentive to attend literacy 
class and then become rewarded with sewing lessons. Thus literacy as a value in its 
own right is complemented by qualifying these young women to earn a living.  
 
The idea is simply to link between education and work to achieve actual empowerment 
of women.  As the program begins to bear fruit, the vocational training component will 
not be confined, to training but its role will extend to production, in line with the 
requirements of other Al Nidaa programs, the final goal of which is to create jobs for 
women in safe and culturally acceptable environments, based upon decent job criteria.    
  
Building partnerships with local communities fosters the sense of ownership that is so 
important to local communities. For this reason Al Nidaa has built a number of 
partnerships for this program. First it is in partnership with the highly reputable national 
NGO Caritas, (Qena office) which is responsible for training literacy class teachers and 
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monitoring performance, and second, Al Nidaa relies on reputable local community 
CBOs, who are responsible for hands on management of the project in cooperation with 
it.  
 
Lessons already learnt from this on-going program are (i) that reduction of illiteracy rate 
among females is contingent upon developing the skills of young women to earn and 
find jobs; (ii) there is a need to change the approach of formulating public policies to be 
more integrated and sensitive to relationships between work and education; (iii) linking 
between education and work will foster the capabilities of rural women and open the 
culture of community away from the traditional role of women towards more participation 
in all life spheres; (iv)  safe learning spaces with practical outcomes will encourage the 
community to send their daughters to literacy and training; (v) creating a cadre of 
trainers and promoters from the local community represent an important human asset in 
the future, able to be change catalyst. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


