
 

 

 

 

   

 رئيس اجلهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار

 جامعة عني شمس-أستاذ أصول الرتبية املساعد 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مع حلول األلفية الثالثة، ويف ظل ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التي حولت 

العامل إىل قرية، يعلم من يف رشقها ما حيدث يف غرهبا، ورغم سهولة الوصول إىل املعلومة مقارنة 

ش يف جسد العديد من املجتمعات حول العامل، بالعقود والقرون السابقة، إال أن األمية ال تزال تنه

السيام الدول العربية، وغريها من دول العامل الثالث، ومنها مرص، حتى صارت مشكلة األمية من 

أهم التحديات التي تعرقل مسرية التنمية املستدامة، وتدين مستوى املشاركة املجتمعية يف كافة 

 شاركةامل من كانالس من كبرية أعداد أمام عائًقا كلتشجوانب احلياة املختلفة، فضاًل عن كوهنا 

 يشكلون قوة اقتصاديةال إىل جانب أن األميني ، واجلهل الفقر من والتحرر للنهوض الفاعلة

واقع  التخلص منيف ن األمية تكبح فرص هؤالء إ" :، بل يمكن القولفحسب واجتامعية معطلة

زيادة معدالت و ،بني تزايد معدالت األمية ةطردي، ومن ثم فإن هناك عالقة "البؤس واالنغالق

من  همكناحلياتية التي مت والتخلف املعريف واملهاري، وافتقاد الناس للخربات والتجارب ،الفقر

 .حتسني نوعية احلياة

بوصفها  -هناك حاجة ُملحة للقضاء عىل األمية يف مرص أصبحتومن هذا املنطلق، 

 حمو مرحلة من ياحلقيق االنتقال إىلتعليم الكبار  تدفع اسرتاتيجيةوإعداد  -مرًضا اجتامعًيا خطرًيا

 ،جتامعيةا كظاهرة األمية إىل تعليمية كظاهرة األمية ومن احلضارية، األمية حمو إىل األبجدية األمية

 إىل يبمفهومها التقليد األمية حمو من والتحول االجتامعي، والتغري والتمكني يالوع عىل قائمة

التمكني وخلق فرص عمل منتجة تستهدف القضاء عىل الفقر،  أجل من بأبعادها التنموية املقاربة

 .بني الذكور واإلناث، من أجل مستقبل أفضل املساواةوحتقق 

ويف اآلونة األخرية، أولت القيادة السياسية يف مرص اهتامًما بالًغا برضورة تبني خطط 

قانون " :ون خاص ملحو األمية وتعليم الكبارقانواسرتاتيجيات جديدة ملحو األمية، فتم وضع 

أن حمو "والذي نص عىل:  ،2009لسنة  (131)تم تعديله بالقانون الذي  ،"1991 ( لسنة8)



 

 ،واخلاصة ،مجيع املؤسسات احلكوميةاألمية وتعليم الكبار واجب وطني، ومسؤولية عىل 

، "رترشف عىل تنفيذها اهليئة العامة لتعليم الكباإطار خطة قومية  يف ،ومؤسسات املجتمع املدين

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء "( عىل أن: 25يف مادته ) "2014دستور مرص "كام نص 

عىل األمية اهلجائية والرقمية بني املواطنني يف مجيع األعامر، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة 

 ."طة زمنية حمددةمؤسسات املجتمع املدين، وذلك وفق خ

وعىل الرغم من كل هذه اجلهود، إال أن معدل األمية يف مرص مازال مرتفًعا، حيث تشري 

وجود ما  إىل ،2017 واإلحصاء عام العامة للتعبئة املركزي اجلهاز عن الصادرة آخر اإلحصاءات

 سنة 15) العمرية من السكان، يف الرشحية (%29)أميِّ يف مرص، بنسبة  مليون 18يقرب من 

 اجلهود، فالكبار تكثي مؤسسات تعليم عىل حيتم مما غالبيتهم من النساء والفتيات، ،(فأكثر

إعالن مرص خالية من األمية بالتزامن مع حتقيق رؤية  وهو املنشود، اهلدف لتحقق اخلطى؛ وترسيع

 .2030مرص للتنمية املستدامة 

ومع تبني القيادة السياسية املرصية يف السنوات األخرية العديد من املبادرات 

واملرشوعات التنموية الضخمة التي تستهدف حتسني حياة املرصيني وأحواهلم، وتوفري حياة كريمة 

هلم، كان لزاًما عىل املسؤولني تغيري طريقة التفكري يف التعامل مع قضية األمية، والنظر إليها 

رها مسألة كرامة إنسانية قبل أن تكون حًقا إنسانًيا جلميع املرصيني، وهو ما تم ترمجته عىل باعتبا

أرض الواقع يف السنوات القليلة املاضية، وسعي مؤسسات تعليم الكبار إىل التحول من التعليم 

 إىل التمكني بدعم كبري من القيادة السياسية الرشيدة.       

 

 



ي ال
 
 مجتمع المرصي: تحليل واقع األمية ف

رف  نخفاض مستوى معرفة الفرد يف جمال معني عن املستوى املمكن ا"بأهنا:  "األمية"ُتعَّ

موضوعيًا واملطلوب اجتامعيًا واملرغوب فرديًا، وهي تعني يف أبسط معانيها األمية األبجدية وهي 

هله ملتابعة وى الذي يؤعدم متلك الفرد املهارات األساسية يف القراءة والكتابة واحلساب إىل املست

كل مواطن ": بأنه (األمي  ) "1991لعام  (8)القانون  رقم "ف رَّ ويف مرص ع  ، "التعلم والتدريب

 ،الكتابةال وال جييد القراءة و ،غري املقيد بأية مدرسة ،يرتاوح عمره ما بني اخلامسة عرشة والثالثني

 "اليونسكو". أما "بتدائية من التعليم األسايسومل يصل يف تعليمه إىل هناية احللقة اال ،احلسابال و

الشخص الذي ال يستطيع أن يقرأ أو يكتب بفهم بياًنا قصرًيا "فلقد عرفت الشخص األمي بأنه: 

 ."وبسيًطا عن حياته اليومية

 املرصي، املجتمع تؤرق – املبذولة اجلهود من الرغم عىل –ما زالت مشكلة األمية و

تشري والثقافية، و ،واالقتصادية ،واالجتامعية ،السياسية :جوانبها يف التنمية جهود وتعوق

، يف الرشحية مليون أمي( 18اإلحصاءات إىل أن نسبة األمية يف مرص تصل إىل ما يقرب من )

وفًقا ألحدث اإلحصائيات الصادرة عن اجلهاز املركزي للتعبئة  ،سنة فأكثر( 15) العمرية من

 واجلدول التايل يوضح ذلك:، 2018العامة واإلحصاء، لعام 

 2018سنة فأكثر، لعام  15عدد األميني ونسبهم يف الفئة العمرية  (1جدول رقم )

 النسبة % عدد األميني عدد السكان  البيان 

 % 23.6 7.596.425 32.128.100 ذكور

 % 34.6 10.469.330 30.224.029 إناث

 %29 18.065.755 62.352.129 إمجايل اجلمهورية

(: أعداد السكان واألميني للرشحية 2018اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ): املصدر 

 سنة فأكثر. 15العمرية 



 

وبناًء عىل التقرير اإلحصائي الصادر عن اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لعام 

 أعداد م ن حُميت، ألعداد ونسب األميني يف مرص، قام مركز املعلومات باهليئة، بخصم 2017

( سنة فأكثر من أعداد األميني الوارد بالتقرير اإلحصائي، حتى 15أميتهم يف الفئة العمرية )

 ، ويتم توضيحها كالتايل:2020ديسمرب 

 2020سنة فأكثر، لعام  15عدد األميني ونسبهم يف الفئة العمرية  (2جدول رقم )

 .2020اهليئة العامة لتعليم الكبار، مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار، ديسمرب  املصدر:         

ي محو األمية: 
 
 جهود الهيئة العامة لتعليم الكبار ف

 2030إلعالن مرص خالية من األمية وفًقا لرؤية مرص  العامة لتعليم الكبار اهليئةتسعى 

(، حلكومية، واخلاصة، واملجتمع املدينا": بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة ،لتنمية املستدامةل

مع كافة اجلهات واملؤسسات التي نص عليها فاعلة تشبيك وبناء رشاكات وذلك من خالل ال

ل إىل واهليئة؛ ملواجهة قضية األمية يف مرص، من أجل حتقيق رؤية ورسالة اهليئة للوصنشاء إقانون 

 من األمية. جمتمع خال  

 2021 -2018عدد املتحررين من األمية  (3جدول رقم )

 2020/2021 2019/2020 2018/2019 العام املايل

 409876 254497 320381 أعداد املتحررين من األمية

 متحرر من األمية 984876 إمجايل

 النسبة % عدد األميني عدد السكان  البيان 

 % 23.6 7,450,026 33,780,440 ذكور

 % 34.6 10,21,191 31,876,339 إناث

 %27 17,731,217 65,656,779 إمجايل اجلمهورية



 

وع قومي لمحو األمية بمرص:  رات إطالق مشر     مبر

 يف مرص والتي نجحت يف حتسني مستوى معيشة القومية املرشوعاتعىل الرغم من تعدد 

ا قوميًا عً مرشواملواطن املرصي، ووفرت له احلياة الكريمة الالئقة به بدرجة كبرية، إال إن تبني 

ملحو األمية سيكون هو األهم عىل اإلطالق يف تاريخ مرص، بعد فشل مجيع املرشوعات السابقة يف 

حتقيق هذا اهلدف، لضعف اإلرادة املجتمعية يف العصور السابقة، لكن مع نجاح الدولة اآلن يف 

مليون  100مرشوع "مرشوعات القومية حتت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السييس، مثل: 

، "صحة، وتكافل وكرامة، وحياة كريمة، .. وغريها من املبادرات واملرشوعات القومية الناجحة

أصبح املرشوع القومي ملحو األمية، وإعالن مرص خالية من األمية، هو الغاية التي جيب أن نسعى 

  إليها، حتى تكتمل الصور املضيئة ملرص احلديثة.   

ائمة عىل مظلة مرصية وطنية ق ، سيكون بمثابةوتعليم الكبارملحو األمية املرشوع القومي 

و األمية للقيام باملبادرات واألنشطة يف جمال حم ؛التنسيق وحتديد األدوار لكافة الرشكاء يف املجتمع

 واستثامر كافة املوارد املتاحة لدى مجيع الرشكاء،من أجل تضافر اجلهود، وتعليم الكبار بمرص؛ 

( من الدستور املرصي، التي 25خالية من األمية، وفًقا ملا نصت عليه )املادة من أجل إعالن مرص 



 

نصت عىل أن تتبنى الدولة خطة قومية ملحو األمية اهلجائية والرقمية عىل أن تقوم بتنفيذها بمشاركة 

املجتمع املدين. وتنطلق أمهية املرشوع القومي ملحو األمية بمرص من عدة اعتبارات أساسية من 

 ا: أمهه

ياسية يف تؤمن القيادة السحيث  :التنفيذي املستوى عىل القوية السياسية والتعهدات اإلرادة .1

عام التعليم يف مرص؛  2019بتبنيها مبادرة عام يف بناء مرص احلديثة، وذلك مرص بأمهية التعليم 

ية يف ية األموتأيت قض النظامي وغري النظامي يف مرص،وذلك لتحقيق نقلة نوعية يف التعليم 

ملا هلا من مردود مبارش عىل سبل التنمية  ؛مرص عىل رأس أولويات القيادة السياسية

ني حل ن الدعم الالزم لربامج حمو األميةستدامة تؤمِّ املقوية والتعهدات الواستدامتها، فتوفر 

وال بد أن تكون اإلرادة السياسية معززة بإرادة الوصل إىل إعالن الدولة خالية من األمية، 

مية حمو األحركة بحيث تصبح جمتمعية لدى الشعب عن طريق زيادة الوعي وشحذ اهلمم، 

 مرشوًعا قوميًا يشرتك فيه اجلميع. وتعليم الكبار 

قضية حمو األمية قضية جمتمعية، وال يمكن أن تكون جهة وحدها ف: بناء رشاكات حقيقة .2

ات الوزارات املعنية املختلفة، واهليئفالبد من تبني رشاكات قوية مع ومن ثم مسئولة عنها، 

واملصالح احلكومية، وغري احلكومية، واجلامعات، والقطاع اخلاص، ووسائل اإلعالم، 

ية ا يف جمال حمو األمهذه الرشاكات قد تكون موجودة بالفعل وعاملة أيًض  ،واجلمعيات األهلية

ة وعدم الربط بني األنشط ،وتكرار األنشطة ،وتعليم الكبار، إال أهنا قد يسودها التنافس

واخلطة العامة ملحو األمية املستهدف حتققها؛ فتحديد األدوار رضورة ُملحة لتكثيف وتعزيز 

 النتائج، وقيمها املضافة. 

حمو األمية القرائية إىل التمكني، ومن التعلم الفردي املحدود إىل قرى ومدن   منتحول ال .3

 اواملهارات األساسية )القراءة والكتابة(؛ يؤدي غالبً رتكز عىل جمرد تعلم األبجدية فال: التعلم



إىل ضعف الدافعية لدى الدارسني لاللتحاق بفصول حمو األمية، ورسعة حدوث االرتداد إىل 

البد من ربط عملية تعليم وتعلم الكبار ومن ثم كان األمية مرة أخرى؛ فتزداد نسب اهلدر، 

حية، قتصادية، واالجتامعية، والبيئية، والصباملهارات احلياتية والتمكني بشتى صوره: اال

وتنوع  ،ارالكب ى؛ ملا يف ذلك من زيادة مردود عملتي التعليم والتعلم لداوالسياسية ...وغريه

والتحول من جمرد تعليم وتعلم األفراد بشكل شخيص إىل ، القيم املضافة للتحرر من األمية

ية؛ ملا يف أو احلي بال أمية، أو املدينة بال أم ،لتصبح القرية بال أمية ؛تعليم وتعلم بشكل مجاعي

التطوع، والقيادات الطبيعية، ونواب الشعب، واألحزاب  افةذلك من تنافسية واستثامر ثق

 السياسية، ورجال األعامل ... عندها يصبح مردود التعليم أكرب وسط هذه الكيانات.

هداف التنموية األساسية التي : يعد القضاء عىل األمية من أهم األ2030حتقيق رؤية مرص  .4

، عىل اعتبار أن األمية تعد 2030تسعى إليها الدولة املرصية؛ لتحقيق رؤيتها للتنمية املستدامة 

 إحدى أهم معوقات التنمية.

 األهداف العامة للمرشوع القومي ملحو األمية بمرص:  -

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 للمشروع  األهداف العامة

تنسيق الجهود 
الوطنية، 

ية والدولواإلقليمية، 
نحو رؤية موحدة؛ 
في مفهوم وأهداف 
محو األمية وتعليم 

 الكبار.

المساهمة في 
تحقيق رؤية 
مصر لخطة 

 التنمية
المستدامة 

2030 

حشد الموارد 
البشرية، والطاقات 

الموجودة 
واستثمارها 

لتخفيض حقيقي 
 في أعداد األميين 

الحشد 
والمناصرة 
 والتأييد لكافة
المجتمع 

للمشاركة في 
 .ارالكبتعليم 

تعبئة الرأي 
العام في مصر 
حول قضية 
تعليم وتعلم 

 .الكبار



 

 الغايات واألهداف اإلجرائية للمرشوع القوم ملحو األمية:

 يقوم املرشوع القومي ملحو األمية عىل تفعيل دور مؤسسات تعليم الكبار يف حتقيق

 ، التي تتمثل يف أربع غايات أساسية، هي: االسرتاتيجيةجمموعة من الغايات واألهداف 

 : سد منابع األمية.الغاية األوىل -

 : القضاء عىل األمية بمرص. الغاية الثانية -

 : إتاحة فرص مواصلة التعلم مدى احلياة للمتحررين من األمية. الغاية الثالثة -

 : إتاحة فرص التدريب املهني واإلداري.  الغاية الرابعة -

  منابع األمية األوىل: سدالغاية: 

تنطلق هذه الغاية بصفة أساسية بتحديد منابع األمية يف مرص، وحث اجلهات املعنية باختاذ 

وزارة الرتبية والتعليم اإلجراءات الالزمة ملواجهته؛ وتعمل هذه املرحلة من خالل التعاون 

وفًقا للنطاق ني إتاحة بيانات املترسب اهليئة العامة لتعليم الكبار، وذلك فيام خيص، ووالتعليم الفني

يمكن  حزمة خدمات ، يف نفس الوقت هناك لتيسري تقديم اخلدمات التعليمية إليهماجلغرايف

عالم، القطاع الديني، مؤسسات قطاع اإل "قطاعات أخرى من املجتمع مثل تقديمها من خالل

ذا هوتتحدد أهداف ، وغريها ...والتضامن االجتامعي ،وزارات الشاب والرياضة ،املجتمع املدين

مع  التكامل، والوصول إىل نسب ومؤرشات دقيقة حول منابع األمية يف مرص"الربنامج يف: 

 لتوعيةا مرشوع"وتتضمن آليات تنفيذ تلك األهداف:  اجلهات الرشيكة يف سد منابع األمية.

الرشاكة بني ، ومرشوع استيعاب املترسبني باملترسبني بيانات قاعدة إنشاء ، ومرشوعالتعليم بأمهية

 ."وزارة الرتبية والتعليم واهليئة العامة لتعليم الكبار

 



 :)الغاية الثانية: قرائية الكبار )التحرر من األمية 

تركز هذه الغاية بشكل أسايس عىل حتقيق الكفايات الصلبة )القراءة، الكتابة، احلساب( 

سنة فأكثر، وتعتمد عىل التكامل بني اهليئة العامة لتعليم  15واطنني األميني يف الرشحية العمرية للم

الكبار وكافة قطاعات املجتمع، كام يعزز احلمالت القومية ملواجهة األمية يف مرص، وذلك من 

 خالل التأكيد عىل األهداف التالية:

ملواجهة مشكلة  ومؤسسات املجتمع املدينكبار العامة لتعليم الحتقيق رشاكة فاعلة بني اهليئة  .1

 مرص. األمية يف

 حتفيز شباب اجلامعات للمشاركة يف مواجهة األمية. .2

 التنسيق مع الوزارات واجلهات الرسمية ملواجهة األمية. .3

 تعزيز قدرات الكوادر البرشية العاملة يف جمال تعليم الكبار. .4

 مع متطلبات التنمية يف مرص.تطوير مناهج وبرامج حمو األمية بام يتوافق  .5

 .تعبئة الرأي العام ملواجهة مشكلة األمية يف مرص .6

 ضامن جودة برامج تعليم الكبار. .7

 :)الغاية الثالثة: التعلم مدى احلياة )ما بعد حمو األمية 

ترتكز هذه الغاية عىل برنامج إتاحة فرص ومسارات خمتلفة للمتحررين من األمية 

تمد عىل التعاون بني مؤسسات خمتلفة منها وبشكل أسايس: )وزارة ملواصلة تعليمهم، التي تع

، وتسعى هذه اهليئة العامة لتعليم الكبار( -وزارة التعليم العايل –الرتبية والتعليم والتعليم الفني

إتاحة الفرصة أمام املتحررين من األمية ملواصلة الربامج لتحقيق جمموعة من األهداف من بينها: 

واهتم لتمكينهم من املشاركة يف تنمية ذ ؛إكساب املهارات احلياتية للمتحررين من األمية، التعليم

 وجمتمعهم.



 

 :الغاية الرابعة: التطوير املهني واإلداري وفقًا ملعايري اجلودة 

تنطلق هذه الغاية من رضورة مواكبة عمليات التطوير لالجتاهات احلديثة يف جمال تعليم 

 إن هذه الغاية هتدف إىل:الكبار، ويف ضوء ذلك، ف

 إنشاء منظومة جلودة تعليم الكبار بمرص.   .1

 تنمية الكفايات املهنية للعاملني باهليئة يف ضوء معايري اجلودة. .2

 تعديل اهليكل التنظيمي للهيئة بام يتوافق مع متطلبات التطوير.  .3

 :متطلبات تنفيذ املرشوع القومي ملحو األمية 

 ترشيعات: عىل مستوى السياسات وال  -1 

لسنة  8تعديل بعض السياسات اخلاصة بمحو األمية وتعليم الكبار يف مرص )قانون 

 ( حيث رضورة إعادة النظر يف بعض مواد القانون ومنها:  1991

 صدور ترشيع ملزم للجهات الرشيكة للقيام بأدوارها التي نص عليها القانون. -

املواطنني األميني القراءة والكتابة واحلساب تعليم  "يقرتح أن تعرف حمو األمية بأهنا -

يم زمة للحياة، وفقاً للمعايري التي تضعها اهليئة العامة لتعلالوإكساهبم املهارات احلياتية ال

 ."الكبار بالتنسيق مع وزارة الرتبية والتعليم

 عىل مستوى التمويل:   -2

 .دعم برامج التنمية املهنية ملعلمي الكبار -

 الدعم والتمويل إلنجاز محالت قومية لقرائية الكبار )التحرر من األمية(.تقديم مزيد من  -

حتديد جمموعة من املؤرشات اخلاصة بقياس أثر خمرجات تعليم الكبار يف التحسن يف  -

 سوق العمل، الصحة، التعليم، املشاركة املجتمعية والسياسية.

 دعم آليات حتقيق جودة برامج تعليم الكبار. -



 لرشاكات: عىل مستوى ا -3

تفعيل الرشاكة بني اهليئة العامة لتعليم الكبار ومؤسسات املجتمع وفًقا لقانون حمو األمية 

 فيمرص عىل النحو التايل:

 إجراءات التدخل اجلهة م

1 

املجلس األعىل 

للجامعات واجلامعات 

 واملعاهد التابعة له

 الكلياتميني يف األ منسن ترشيعات لطالب اجلامعات ملحو أمية عدد  -

 .النظرية

 تعميم مراكز أو وحدات لتعليم الكبار يف مجيع اجلامعات واملعاهد. -

 تكليف طالبات اخلدمة العامة باملشاركة يف حمو األمية. -

 وإعداد ،تكليف اجلامعات بحرص عدد العاملني األميني كل يف جامعته -

 قاعدة بيانات عنها وإمدادهم باهليئة.

ساعدين بكليات الرتبية بتلقي دورات تكليف املعيدين واألساتذة امل -

(TOTلتأهيل )  يف جمال تعليم الكبار.الطالب 

فتح فصول حمو أمية باجلامعات؛ تيسرًيا عىل الطالب بوجود مكان  -

 للتدريس.

 إعفاء الطالب من مرصوفات املدينة اجلامعية. -

تكليف طالب كليات اإلعالم مع طالب كليات الرتبية؛ إلعداد قوافل  -

 ذب الدارسني.توعوية جل

إبراز دور املركز اإلعالمي بكل جامعة؛ ليعمل عىل التوعية واحلث بقضية  -

 األمية.

التنسيق مع وزارة التضامن االجتامعي؛ ملنح شهادات اخلدمة العامة  -

 ( من األميني.10للطالب والطالبات برشط حمو أمية عدد )

األمية، وكذلك لدعم املتحررين من وزارة النقل واملواصالت مع التعاون  -

 املشاركني يف املرشوع من الطالب.



 

 إجراءات التدخل اجلهة م

وزارة التموين ملنح بطاقات متوين للدارسني الذين ملن حيصلوا مع  التعاون -

التي ال يتقدم أصحاب بطاقتها  عليها، وأرسهم، أو توزيع احلصص

 الستالمها عىل الدارسني وأرسهم.

2 
مراكز خدمة املجتمع 

 وتنمية البيئة باجلامعات

بقوافل طبية، وبيطرية، وزراعية، وتربوية، وثقافية، واقتصادية،  القيام -

مخاطر األمية )كل ما يرتبط بمجاالت للتوعية ب، يواإلرشاد الزراع

 .التنمية املستدامة(

فتح فصول ملحو األمية، وتنظيم ورش عمل، وندوات، ومعارض ملنتجات  -

بالرشاكة مع اجلامعة، ومعارض خريية، كل هذه األنشطة يقرتح أن تتم 

 اهليئة.

 الوزارات

 وزارة الدفاع 3

االلتزام بمحو أمية كل من يتم جتنيدهم بالوزارة خالل فرتة التجنيد  -

 وتوفري املتطلبات الالزمة لتحقيق ذلك.

إعداد دورات تدريبية للقيادات بوزارة الدفاع من قبل مدريب اهليئة؛  -

 ملساعدهتم عىل فتح الفصول.

التابع لوزارة الدفاع عىل مجيع حمافظات « الدفاع الشعبي»تعميم إسهامات  -

 اجلمهورية.

 معاونة اهليئة يف فتح فصول للمجندين ملساعدهتم عىل التعلم وحمو أميتهم.     -

 وزارة الداخلية 4

االلتزام بمحو أمية كل من يتم جتنيدهم بالوزارة خالل فرتة التجنيد وتوفري  -

  املتطلبات الالزمة لتحقيق ذلك.

يف ضوء ما يقومون به من جهد يف واملشايخ مد التقييم املستمر ألداء الع   -

 دعم برامج حمو األمية بقراهم.

 وزارة التضامن االجتامعي 5

استثامر وجود قاعدة بيانات للمستحقني مرشوع تكافل وكرامة )أميني/  -

 نسبة كبرية منهم أميون. غري أميني( وبخاصة وجود

منهم يف العمل كمعلمني تعاقد حر أو فصول نظامية، استثامر املتعلمني  -

 فصول ذاتية( من خالل بروتوكول تعاون بني اهليئة ووزارة التضامن.



 إجراءات التدخل اجلهة م

 .العمل عىل توجيه مكلفات اخلدمة العامة للعمل يف جمال حمو األمية -

6 
 رة الشباب والرياضةاوز

 "املرصيون يتعلمون"

 يتعلمون.املرصيون ملرشوع استمرار دعم وزارة الشباب  -

 جتديد الربوتوكول بمستهدفات حمددة. -

أفضل مسابقة بني مديريات الشباب والرياضة يف هذا الشأن إعداد  -

 / إدارة / مركز شباب(. مديرية)

 ربط رحالت قطار الشباب بالتطوع يف جمال حمو األمية. -

 وزارة الصحة والسكان 7

مليون صحة(  100بحملة )تفعيل مبادرة السيد رئيس اجلمهورية اخلاصة  -

من خالل إلزام مديريات الصحة والسكان باملحافظات بربط اخلدمة التي 

 تقدمها من خالل حرص الدارسني األميني، ودجمهم بفصول حمو األمية.

عقد بروتوكول تعاون بمستهدفات حمددة للرائدات الريفيات وتقديم  -

ات نتظام الدارسحوافز تتمثل يف أولوية احلصول عىل خدمات مقرتنة با

 بالفصول.

 ربط القوافل اإلعالمية باهليئة بالقوافل الطبية والتوعوية لوزارة الصحة. -

 تبني مرشوع قرية خالية من األمية والفريوسات. -

8 

احتاد اإلذاعة والتليفزيون 

)ماسبريو( واإلعالم 

 اخلاص

امسبريو بعقد بروتوكول تعاون لوضع قضية األمية عىل اخلريطة اإلعالمية  -

 واإلعالم اخلاص.

 إلقاء الضوء عىل النامذج املضيئة من املتحررين الذين واصلوا تعليمهم. -

9 
املؤسسات الصحفية 

 والصحف القومية

عقد بروتوكول تعاون لوضع قضية األمية عىل خريطة املؤسسات  -

 الصحفية والصحف القومية.

 هم.واصلوا تعليم إلقاء الضوء عىل النامذج املضيئة من املتحررين الذين -

 ختصيص مساحة بصفحة التعليم تعنى بتعليم الكبار بشكل أسبوعي. -

 وزارة الزراعة 10

عقد بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة حلرص املنتفعني باخلدمات  -

 الزراعية من اجلمعيات.

 فتح فصول إرشاد زراعي لألميني إىل جوار حمو األمية )فصول حقلية(. -



 

 إجراءات التدخل اجلهة م

 وزارة الثقافة 11

انتشار بيوت وقصور الثقافة يقتيض استثامرها يف التوعية بخطورة األمية  -

من خالل الفنون )مرسحيات/ فرق شعبية ... وغريها( واملهرجانات 

 ، ومن خالل اإلجراءات اآلتية:واملواسم الثقافية

عقد بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة لوضع قضية األمية عىل خريطة  -

 تلفة.أنشطتها الثقافية املخ

 فتح فصول حمو أمية ببيوت الثقافة يف القرى املختلفة. -

 إجراء مسابقات ثقافية وفنية ورعاية املوهوبني من األميني والدارسني. -

اربة األمية إجراء مسابقات بني األدباء عىل أن يدور موضوعاهتا حول حم -

 أزجال..(. -أشعار عامية -قصة والنامذج املضيئة )

 كتاباهليئة العامة لل 12

اء قسم وطني ـ عاملي( إنشب اخلاصة بتعليم وتعلم الكبار )نرش بعض الكت -

ن حديًثا من )املتحرري خاص بمكتبة األرسة يعنى باملواد التثقيفية للكبار

 األمية(. 

عقد بروتوكول تعاون مع اهليئة العامة للكتاب لوضع قضية األمية عىل  -

 خريطة أنشطتها املختلفة.

القاهرة الدويل للكتاب لعرض أنشطة اهليئة ختصيص مكان بمعرض  -

 وخمرجاهتا وإنجازاهتا جماًنا.

إقامة ندوة حول تعليم وتعلم الكبار ضمن أنشطة معرض القاهرة الدويل  -

 للكتاب.

نرش كتب مرحلة ما بعد حمو األمية التي أنتجتها اهليئة ضمن مرشوع مكتبة  -

 األرسة.

 وزارة التنمية املحلية 13

خالل  ، منمليتهم عن حمو األمية يف حمافظاهتاملحافظني بمسؤوتكليف السادة 

 اإلجراءات اآلتية:

عقد بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية املحلية لوضع قضية األمية عىل  -

 أولوياهتا.

 / قرية/ حي( بال أمية.)حمافظةعقد مسابقة  -



 إجراءات التدخل اجلهة م

دعم وتعزيز الدارسني من صندوق املحافظة جلذب الدارسني واملحافظة  -

 عليهم من الترسب.

 تبني مرشوع قرية منتجة متعلمة. -

 الرشاكة مع اهليئة من أجل التوعية البيئية. - وزارة البيئة 14

15 
وزارة االتصاالت 

 وتكنولوجيا املعلومات

حتديث اهليئة باستخدام وسائل االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات،  -

يف أندية  املعلوماتالرشاكة مع اهليئة يف فتح فصول مرتبطة بتكنولوجيا 

 .تكنولوجيا املعلومات

تدريب تقني للمعلمني عىل فتح فصول يف جمال التكنولوجيا الستخدام  -

 التطبيقات التكنولوجية املختلفة عرب الوسائط.

فتح فصول لألميني املعاقني من أجل متكني املعاقني يف املجال التكنولوجي  -

 بالتنسيق مع اهليئة.

 لةوزارة القوى العام 16
ق اربط التدريب املهني بأنشطة حمو األمية سواء كان بتحفيز الدارسني لاللتح

 بالفصول أو احلصول عىل فرص عمل للمتحررين.

17 
املجلس القومي 

 لألشخاص ذوي اإلعاقة

 إعداد قوائم بأسامء اجلمعيات األهلية املشاركة يف مستوى اجلمهورية. -

املشاركني يف مرشوع حمو أمية  إعداد قوائم بأسامء املعلمني )امليرسين( -

 املعاقني عىل مستوى اجلمهورية.

 إعداد قوائم بأسامء الدارسيني من ذوي االحتياجات اخلاصة. -

 -علمنيامل"اختيار كل العنارص القائمة عىل العملية التعليمية باملرشوع  -

 وفًقا ملعايري حمددة. "متابعني -مرشفني

 رشفني يف جمال ذوي اإلعاقة. تدريب عدد من املدربني واملعلمني وامل -

 عاقة من خالل الرشاكة مع اهليئة.ذوي اإلملحو أمية فتح فصول  -

 اجلمعيات األهلية 18
االلتزام بالدور املجتمعي للجمعيات األهلية يف فتح فصول ملحو أمية  -

 . 1991لعام  8الكبار نطاق كل مجعية، وفًقا ملا نص عليه القانون 



 

 إجراءات التدخل اجلهة م

للدارسني بفصول حمو األمية؛ هبدف التشجيع عىل تقديم احلوافز العينية  -

 االلتحاق واالستمرارية يف نطاق عمل املرشوع.

 عقد الندوات للتوعية الصحية والثقافية للدارسني بالفصول. -

املشاركة مع اهليئة يف التغطية اإلعالمية بوسائل اإلعالم: املرئية،  -

ملشاركة يف واملسموعة، واملقروءة؛ لإلعالن عن املرشوع، وكذلك ا

القوافل اإلعالمية، وتقديم حزم خدمية خمتلفة، وإبراز بعض النامذج 

 الناجحة باملرشوع. 

متابعة املتحررين من األمية ومساعدهتم يف االلتحاق بالتعليم النظامي، أو  -

 املساعدة يف إحلاقهم بفصول تقوية للمواد الدراسية باملرحلة اإلعدادية.

التعليم من خالل أنشطة متنوعة، مثل:  رفع الوعي املجتمعي بأمهية -

 اللقاءات املجتمعية، والزيارات املنزلية.

تنفيذ أنشطة لضامن عدم ارتداد املتحررين من األمية، مثل: عقد جلسات  -

 حلضور نوادي القراءة للفئات املستهدفة الستمرار التعلُّم.

دف التشجيع تقديم احلوافز املادية والعينية للدارسني بفصول حمو األمية؛ هب -

تقديم برامج تدريب وتأهيل حاق واالستمرارية وهي عبارة عن )عىل االلت

حريف متخصص هلم جمانًا، وعمل رحالت تثقيفية وترفيهية هلم جمانا 

بمناطق جديدة بالنسبة هلم( أثناء فرتة حمو األمية لتحويلهم إىل منتجني 

 .(م من األميةمتعلمني يمتلكون مهارة حرفية يتكسبون منها بعد حترره

مرشوعات متناهية الصغر للمتحررين من األمية بإدارة وتنظيم تقديم  -

ومتويل من اجلمعية، أو بالتمويل التعاوين، كام تتوىل مهمة تسويق 

 املنتجات.

وع القومي لمحو األمية:  ي يمكن أن تعوق تنفيذ المشر
 التحديات الت 

 لتعلم،ا ومواصلة األمية حمو يف بأدوارها للقيام تؤهلها التي للهيئة املالية املوارد ضعف .1

 .املهني والتدريب



 الدولة اتمؤسس وإلزام بالتعلم، نيياألم إلزام عن الكبار وتعليم األمية حمو ترشيعات قصور .2

 .األمية حمو يف باملشاركة

 .املجتمع خلدا الكبار وتعليم األمية حمو جمال يف العمل طبيعة عن سلبية ذهنية صورة انتشار .3

 تلك القرى. ب الكبار وتعليم األمية حموانخفاض أعداد املعلمني واملرشفني املؤهلني للعمل يف  .4

 .لكبارا وتعليم األمية ملحو ثابتة دراسية مقرات الكبار لتعليم العامة اهليئة امتالك عدم .5

 .الكبار وتعليم األمية حمو جمال يف العاملني ومكافآت مرتبات تدين .6

 البالية وبخاصة التي تعانيها املرأة يف الصعيد والريف والعشوائياتالعادات االجتامعية  .7

 )املهمشني(.

 .املستهدفة للفئةاحلالة االقتصادية املتدنية  .8

 ضعف الدور اإلعالمي يف توضيح حجم املشكلة وتأثريها السلبي عىل املجتمع بكل طوائفه.  .9

عن قيامها بالدور وختيل بعض اجلهات الرشيكة  1991( لسنة 8عدم تفعيل قانون ) .10

يم هيئة حمو األمية وتعل عىلاملنوط هبا جتاه قضية األمية يف مرص وإلقاء العبء األعظم 

 الكبار.

 ضعف اإلمكانيات املحفزة جلذب األميني لاللتحاق واالستمرار يف برامج حمو األمية. .11

ة واحلساب باقتصار معظم أنشطة تعليم الكبار عىل جمرد حمو األمية ومعرفة القراءة والكتا .12

 وغياب فكرة القرائية بمفهومها الشامل من متكني وإعداد املواطن جلودة احلياة.

 عدم وجود مسارات متنوعة للمتحررين من األمية ملواصلة التعلم مدى احلياة. .13

نمطية التقويم يف حمو األمية واقتصاره عىل صورة واحدة تتمثل يف االمتحان واحلصول  .14

لقياس السلوك واالجتاهات واملهارات احلياتية، وهتميش أنشطة عىل الشهادة، واالفتقار 

 الدارسني وعدم خضوعها للتقويم.



 

 القتصادية،األسباب ترتبط بالعوامل  ضعف دافعية األميني لالنضامم يف برامج حمو األمية .15

 االجتامعية، الثقافية

 ضعف برامج املتابعة لتأمني عدم االرتداد لألمية. .16

وع قومي لمحو األمية بمرص: الفرص المتاحة إلطال  ق مشر

 التعلم، ةومواصل األمية حمو يف بأدوارها للقيام تؤهلها التي للهيئة املالية املوارد ضعف

 : املهني والتدريب

القضاء عىل األمية يعد من أهم األهداف التنموية التي تسعى إليها الدولة املرصية لتحقيق  -أ

، عىل اعتبار أن األمية هي إحدى أهم معوقات التنمية، لذا 2030رؤيتها للتنمية املستدامة 

 جيب القضاء عىل األمية بكل أشكاهلا وأنامطها وبخاصة يف الريف املرصي. 

خري كل طاقات املجتمع وقدراته من أجل حتقيق رؤية مرص وجود رضورة ُملحة لتس -ب

 للتنمية املستدامة.   2030

 والقطاع ،املدين واملجتمع احلكومية، واملؤسسات اهليئة بني الرشاكة ومشاريع االتفاقيات -ج

 .اخلاص

نجاح املبادرة الرئاسية )حياة كريمة( املوجهة لتنمية القرى األكثر فقًرا والفئات األكثر  -د

اًجا، والتي يمكن استثامرها يف تقديم برامج ملحو األمية، وتنمية املهارات احلياتية احتي

للكبار، وتدريبهم عىل احلرف اليدوية واملرشوعات الصغرية، وإتاحة فرص التعلم مدى 

 احلياة أمامهم.   

عىل مؤسسات تعليم الكبار، ورضورة  2030وجود تأثري كبري ألهداف التنمية املستدامة  -أ

يرها واهتاممها بتلبية االحتياجات التنموية للمجتمع، وبخاصة القرى األكثر فقًرا، تطو

 لتأخذ حظها الوافر من التنمية، من أجل اللحاق باملدن واألحياء األكثر نمًوا.



حتمية الرشاكة مع مؤسسات املجتمع املدين، واحلكومية، لتقديم خدمات تعليمية وتنموية  -ب

 ق الفقرية التي تزداد فيها نسب األمية. للكبار، وبخاصة يف املناط

وع القومي لمحو األمية:   متطلبات نجاح المشر

يمكن تنفيذ ومتابعة املرشوع القومي ملحو األمية عىل الوجه األكمل، من خالل توفري 

 للمرشوع، من أمهها:  االسرتاتيجيةجمموعة من املتطلبات الالزمة لنجاح تنفيذ الغايات 

 السياسية ملرشوعات تعليم وتعلم الكبار وربطها باملبادرات الرئاسية.دعم القيادة  -

 وجود ترشيعات تنظم العالقة بني مؤسسات تعليم الكبار واجلهات الرشيكة ذات الصلة. -

زيادة الدعم واإلنفاق احلكومي عىل برامج تعليم الكبار، وربطه بالتدريب املهني  -

 واملرشوعات الصغرية.

 ألمية وتعليم الكبار، وربطها باملدخل التنموي.تطوير ترشيعات حمو ا -

 إجياد نوع من احلوافز املادية واملعنوية للكبار. -

لقد حان الوقت ليتكاتف مجيع املرصيني حول مرشوع قومي كبري حيقق أية حال:  عىل

الكرامة اإلنسانية لكل املرصيني، بإعالن مرص خالية من األمية، حتى تكتمل الصور املضيئة التي 

  سمتها القيادة السياسية ملرص احلديثة حتت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السييس.   ر
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