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 امةراف التنمية المستدتعليم الكبار واستش

 "2030"وفق رؤية مصر  

 د/ عاشور أحمد عمري                                                             
 رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار                                                

 جامعة عين شمس –التربية كلية مدرس                                                  

   مقدمة
ا يجب السعي الدؤوب مما ال شك فيه أن اإلنسان هو محور التنمية المستدامة، لذ 

الجميع دون تمييز،هذا العالم يكون إلى إقامة عالم يتمتع بالعدالة واإلنصاف يشمل 
، مبتغاه تعزيز النمو االقتصادي المستدام والشامل لمن يعيشون على هذه األرض 

وكذلك تنميتهم تنمية اجتماعية، وحماية البيئة من التلوث واالعتداء السافر عليها، 
ال  سان بشكل آمن، والسيما األجيال القادمة من األطفال والشباب واألجيليعيش اإلن 

المقبلة، والمساواة وعدم التمييز، سواء على أساس: العمر، أو الجنس، أو الدين، أو 
لذا اعتمد المجتمع الدولي في قمة األرض بالبرازيل عام   الوضع االقتصادي ..الخ؛

ني تلبية احتياجات الجيل الحالي دون بما يع "التنمية المستدامة"مصطلح  1992
ي الحياة في مستوي اليقل عن المستوي الذي نعيش فيه.  إهدار حقوق األجيال القادمة ف

جب أن تراعى للعمل على  وقد حدد المجتمع الدولي أبعاد ثالث للتنمية المستدامة ي
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ر الثروة تحقيقها تتمثل في: "نمو اقتصادي، تنمية اجتماعية، وحماية البيئة، ومصاد 
 الطبيعية بها. 

ويستطيع التعليم أن يسرع بطرائق متعددة من وتيرة التقدم نحو تحقيق كل هدف       
يس حقًا من  ، وما بعد. فالتعليم ل 2015من أهداف التنمية المستدامة المقترحة لعام 

حقوق اإلنسان األساسية فحسب، وإنما هو أيضًا، كما أظهره هذا التقرير، أحد العوامل 
ح التعليم لألفراد، وخاصة النساء، أن يعيشوا حياة ملؤها األساسية لتحقيق التنمية. ويتي 

الصحة واإلبداع ولها معنى ومغزى ومقومات للتكيف وأن يتطلعوا إلى هذه الحياة.  
عليم لصوتهم صدى أقوى في الشؤون المجتمعية والوطنية والعالمية. ويتيح  ويعطي الت

رتقاء االجتماعي. وباختصار، العمل ويفتح آفاقًا جديدة لال لهم فرصًا جديدة في مجال
يؤثر التعليم تأثيرًا كبيرًا على العديد من قطاعات التنمية. ولذلك، يجدر أن يكون حجر 

. وينبغي تأكيد وتجديد االلتزامات 2015لة ما بعد عام أساس في اإلطار اإلنمائي لمرح
م. وهناك حاجة الجهات المانحة في مجال التعليالسياسية والمالية التي قطعتها البلدان و 

ملحة لتوطيد أواصر التعاون بين القطاعات سعيًا إلى تحقيق مظاهر التآزر هذه 
 (.15، ص 2015وترسيخها )اليونسكو: 

ت التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق أهداف ألمية من أهم المشكالوتعد مشكلة  ا      
مختلفة )االقتصادي، ير سلبي على مجاالت اإلنتاج الالتنمية المستدامة؛ لما لها من تأث 

واالجتماعي، والثقافي(، في وقت أصبح فيه من الضروري تحرير اإلنسان من قيد 
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ه المبدعة، وتأهيل مهاراته وتقنين  العجز الفكري، وإطالق طاقاته الخالقة، وصقل قدرات
مستوى المجتمع وعلى  خبراته، تمكينا له من السيولة االجتماعية، ومن التداول على 

ر الذي يعيش فيه، وال يتحقق ذلك إال بالتحرر من األمية. كما أن حجم  مستوى العص
ت في التغيرات الهائلة التي يشهدها المجتمع العالمي في الوقت الحالي، والتي تمثل

الثورة المعرفية والمعلوماتية، والتكنولوجية، والصناعية، جعلت األمي في حالة من  
السريع، مما يمنعه من المشاركة السياسية  تام عن التعامل مع هذا التقدم العجز ال

واالقتصادية دون الحاجة إلى التعليم، حيث أصبح التعليم أمرًا أساسيًا للمواطنين كافة 
، ويتمكنوا من فهم التغيرات والمتغيرات والتعامل معها وبها، وأن  لكي يعيشوا عصرهم

ن القرن العشرين  م؛ لذا فقد شهد النصف الثاني م يكونوا قادرين على كسب أرزاقه
اهتماًما متزايًدا بمشكلة األمية من جانب الدولة المصرية، من خالل بذل العديد من  

 كلة الخطيرة.الجهود المتواصلة والمستمرة لمواجهة هذه المش
 أواًل: الوضع الراهن لألمية في مصر:

اتعرف " ناه ، ونسابة الشايء إلاى األم يعناي أ" بأنهاا: "أم الشاي، أصالهاألميـة لغويـً
ــة (. أماااا مفهاااوم "25، ص 2004علاااى فطرتاااه لااام يغياااره شااايء )أباااو بكااار الااارازي:  األميـ

العتباارات التاي " فإنه ال يوجد اتفاق على تعريف واضح لها، وذلك لكثير مان اإصطالًحا
تااي تعاااني منااه، وأيضااًا طبيعااة كاال عصاار تاارتبط بطبيعااة وثقافااة كاال بلااد ونااوع األميااة ال
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بقًا للتوصيات الدولياة فاإن األماي كماا عرفتاه اليونساكو هاو" ومتطلباته الثقافية، إال أنه ط
 الشخص الذي ال يستطيع أن يقرأ ويكتب بيان بسيط وقصير عن وقائع حياته اليومية.

رف وت        " بأنهااا: "انخفاااض مسااتوى معرفااة الفاارد فااي مجااال معااين األميــة اصــطالًحا"عااف
لمرغااوب فرديااًا، وهااي تعنااي فااي وضااوعيًا والمطلااوب اجتماعيااًا واعاان المسااتوى الممكاان م

أبساااط معانيهاااا األمياااة األبجدياااة وهاااي عااادم تملاااك الفااارد المهاااارات األساساااية فاااي القاااراءة 
)عبااد هللا بيااومي: .يؤهلااه لمتابعااة الااتعلم والتاادريب" والكتابااة والحساااب إلااى المسااتوى الااذي

 (. 31، ص 2000
رفف "       بأنااه: "كاال مااواطن  (األمــي" )1991( لعــام 8ن  رقــم )القــانووفااي مصاار عااَ

يتراوح عمره ما بين الخامساة عشارة والثالثاين، غيار المقياد بأياة مدرساة، وال يجياد القاراءة 
عليمااه إلااى نهايااة الحلقااة االبتدائيااة ماان التعلاايم وال الكتابااة، وال الحساااب، ولاام يصاال فااي ت

لااابعض، أن األماااي فاااي العصااار (. ويااارى ا1991لمحاااو األمياااة:   8األساساااي" )قاااانون 
ي ليس هو مان لام يكتساب مهاارات القاراءة والكتاباة فحساب بال أناه غيار قاادر علاى الحال

بااااد الحميااااد: الااااوعي بااااالمتغيرات االجتماعيااااة والثقافيااااة والعمليااااة المحيطااااة بااااه" )إلهااااام ع
(؛ ومااان ثااام فقاااد تعااادت مظااااهر وأوجاااه األمياااة خاصاااة فاااي ظااال ثاااورة 115، ص 2004

ن العااالم كلااه، وعلااى هااذا فقااد ماار أصاابحت تفاارض تحاادياتها علااى بلاادا المعلومااات والتااي
مفهاااوم األمياااة أيضاااًا بمراحااال التطاااور التاااي مااارت بهاااا الحضاااارة اإلنساااانية. والتاااي يمكااان 

 تصنيفها كما يلي: 
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: وتعني عجز اإلنسان في سن المدرسة وما فوق عن القراءة  يةاألمية األبجد ▪
 (.7، ص 2007لبسيطية )جمعة حجازي: والكتابة وإجراء العمليات الحسابية ا

التي تعني عجز الفرد عن استيعاب وامتالك المهارات األساسية   األمية المهنية: ▪
لمهنته، كما يرى البعض بأنها "كل شخص غير قادر على ممارسة جميع  
األنشطة التي تكون فيها معرفة القراءة والكتابة شرطًا ضروريًا لحسن سير  

 جماعته ومجتمعه. 
فراد عن مسايرة النشاط الحضاري  ويقصد بها عجز األ ية الحضارية:األم ▪

واالندماج في ثقافة مجتمهم، وقد حددت اليونسكو ثمانية أنواع لهذا النوع من  
الدينية، واالجتماعية، والصحية،  األمية، وتشمل: "األمية السياسية، و 

 واالقتصادية، والوجدانية، والثقافية والمعلوماتية .. الخ. 
على تحليل الوضع   2030الكبار وفق رؤية مصر ويرتكز مشروع تعليم وتعلم        

الراهن لألمية بمصر، ومن ثم تصميم عدد من المشروعات لتحقيق أهداف برنامج تعليم  
الخطة التنفيذية لمحو األمية بمصر التي تشرف عليها الهيئة  وتعلم الكبار في ضوء 

تصل إلى ما  ءات إلى أن نسبة األمية في مصروتشير اإلحصا العامة لتعليم الكبار.
سنة فأكثر(، وفًقا ألحدث  15مليون أمي(، في الشريحة العمرية من )  18يقرب من )

، 2018ة واإلحصاء، لعام اإلحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العام
 والجدول التالي يوضح ذلك:
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(1جدول )  
2018فأكثر، لعام  15ية عدد األميين ونسبهم في الفئة العمر   

 النسبة % عدد األميين عدد السكان  البيان 

% 23.6 7.596.425 32.128.100 ذكور  
% 34.6 10.469.330 30.224.029 إناث  

إجمالي 
 الجمهورية

62.352.129 65.75518.0  29٪  

سنة  15لشريحة العمرية (: أعداد السكان واألميين ل2017: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )المصدر
 فأكثر

الجدول السابق، يتضح مدى ارتفاع نسبة األمية في مصر، إذ يصل عدد من      
كثر( سنة فأ 15مليون أمي( في الفئة العمرية من ) 18األميين إلى ما يقرب من )

( من عدد السكان. والجدول التالي يوضح أعداد األميين  %29بنسبة تصل إلى حوالي )
 .  2018حافظات مصر عام ونسبتهم بم

(2جدول )  
2018سنة فأكثر بمحافظات الجمهورية  15أعداد ونسب األميين في الفئة العمرية   

 المحافظة م
 النسبة المئوية   أعداد األميين 

 جملة إناث  ورذك جملة إناث ذكور 
 %42.3 %51.7 %33.4 1,459,368 865,435 593,933 المنيا 1
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 النسبة المئوية   أعداد األميين  المحافظة م

 %40.9 %49.8 %32.4 794,148 469,489 324,659 بنى سويف 2

 %39.0 %46.6 %31.8 1,081,164 624,620 456,544 أسيوط 3

 %38.8 %45.8 %32.4 840,331 474,347 365,984 الفيوم 4

 %38.1 %47.2 %29.5 1,175,664 706,131 469,533 سوهاج 5

 %37.1 %44.6 %30.1 1,484,976 863,889 621,087 البحيرة 6

 %35.3 %46.8 %25.4 88,373 54,506 33,867 وحمرسى مطر  7

 %32.8 %42.5 %23.6 669,553 424,057 245,496 قنا 8

 %32.2 %37.9 %26.7 711,776 412,051 299,725 كفر الشيخ 9

 %29.5 %34.6 %24.6 1,360,662 776,600 584,062 الشرقية 10

 %28.9 %36.3 %21.9 246,218 149,645 96,573 األقصر 11

 %27.8 %33.2 %22.9 1,558,713 890,631 668,082 الجيزة 12

 %26.7 %30.1 %23.4 1,144,695 638,016 506,679 الدقهلية 13

 %26.7 %31.7 %22.0 986,327 565,233 421,094 القليوبية 14

 %25.5 %31.3 %20.1 716,117 425,338 290,779 المنوفية 15

 %25.4 %34.1 %17.0 69,819 46,121 23,698 شمال سيناء 16

 %24.1 %29.1 %19.2 813,253 483,068 330,185 الغربية 17

 %23.9 %28.3 %19.8 200,694 115,287 85,407 اإلسماعيلية 18

 %22.9 %22.8 %22.9 226,555 110,261 116,294 دمياط 19

 %21.4 %27.3 %15.7 209,584 131,723 77,861 أسوان 20

 %20.8 %23.9 %17.8 755,053 422,430 332,623 اإلسكندرية 21

 %19.1 %23.6 %14.9 11,818 7,065 4,753 جنوب سيناء 22

 %17.7 %20.5 %15.1 1,235,577 683,386 552,191 القاهرة 23
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 النسبة المئوية   أعداد األميين  المحافظة م

 %16.9 %20.0 %13.9 83,245 48,038 35,207 السويس 24

 %16.6 %22.0 %11.6 26,807 17,201 9,606 الوادي الجديد 25

 %15.4 %17.4 %13.6 84,258 46,009 38,249 عيدبورس  26

 %13.5 %17.1 %10.2 31,007 18,753 12,254 البحر األحمر 27

 ٪29.0 ٪34.6 ٪23.6 18,065,755 10,469,330 7,596,425 الجملة 

هم في  المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالهيئة العامة لتعليم الكبار: بيان بأعداد األميين ونسبت  : مركزالمصدر 
 . 2018عام سنوات فأكثر،  10الفئة العمرية 

الجدول السابق، أن أعلى نسب األمية تتركز في محافظات الوجه يتضح من       
يف، وسوهاج ..الخ(؛ وذلك القبلي )صعيد مصر(، مثل محافظات: )المنيا، وبني سو 

عوذ، الفجوة التوعية  نتيجة لعدة اعتبارات من أهمها: العادات والتقاليد، وانتشار الفقر وال
بة األمية بين اإلناث ضعف الذكور. بين تعليم الذكور واإلناث، حيث تكاد تصل نس

لتي  كما تشير اإلحصاءات إلى أن أقل نسبة لألمية موجودة في المحافظات الحدودية ا
يقل فيها عدد السكان، مثل محافظات )البحر األحمر، والوادي الجديد، وبورسعيد، 

 والسويس(.
 نًيا: فهم التعليم من أجل التنمية المستدامة ومتطلباتها:ثا

التعليم هو مدخل التنمية واستدامتها، وهو حق أساسي من حقوق اإلنسان،  يبقى  
ونه شاماًل للجميع ومن خالل إعطاء فرص وال سبيل للتنمية سوى بتفعيل هذا الحق وك

كون هذا الحق مجانًيا  متكافئة ومتساوية لهم، فهذا الحق ليس منة، كما يجب أن ي
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بين الجنسين وإدماج ذوى االحتياجات  وملزًما للجميع، وهذا الحق يتطلب المساواة 
اإليجابي  )القدرات( الخاصة، وتفعيل هذا الحق إذا ما تم بشكل مثالي؛ سيكون له أثره 

 المباشر على التنمية واستدامتها في المجتمع وتمكينه. 
لتتسق مع المتطلبات الوطنية،  2030نمية المستدامة وتأتي استراتيجية مصر للت      

لدولية؛ حيث تستهدف أن يكون التعليم بجودة عالية، ومتاًحا للجميع دون واإلقليمية، وا
اهم في بناء شخصية متكاملة لمواطن  تمييز في إطار نظام مؤسسي كفء وعادل، يس

ر بوطنه، وقادر على  معتز بذاته، ومستنير، ومبدع، ومسئول، ويحترم االختالف، وفخو 
(. ويتمثل 32، 2014مًيا )وزارة التخطيط: التعامل التنافسي مع الكيانات إقليمًيا وعال
وتمكينه من   مواطن ُتحَسن تربيته وتعليمه،المطلب األساسي للتنمية المستدامة في: "

ة والتكنولوجية، التي تضمن مشاركته الفاعلة في عملية التنمية  المهارات الحياتي
مع الحفاظ على تدامتها؛ ليكون قادًرا على الحفاظ على البيئة، والتراث الوطني، واس

 ".حقوق األجيال القادمة
لمستهدفين، كما تتطلب التنمية المستدامة في مجال تعليم وتعلم الكبا؛ الوصول ل     

تم إال بمجاراة العصر وتحفيزهم، وتنظيمهم،  لتمكينهم بشكل جيد، وهذا التمكين لن ي
لمتاحة. كما تتطلب تطوراته المعرفية والرقمية بالشكل المناسب، في حدود اإلمكانات او 

التنمية تشاركية الجميع _ دون استثناء _ من الجهات الحكومية، وغير الحكومية،  
مع المدني بما يمتلكه من خبرات ومقدرات تجعله مالصًقا للجمهور والسيما المجت
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ال يمكنها القيام بكل األدوار، إنما يعزز قوتها المستهدف بشكل مباشر؛ فالحكومة 
الجميع؛ ليصبح المجتمع قوًيا قادًرا على إدارة ذاته وصوال إلحداث وأداءها مشاركة 

 التنمية المنشودة واستدامتها.
القرائياااَة هاااي العامااال األساساااي لتحقياااق أهاااداف التنمياااة  ا األسااااس، تعاااد وعلاااى هاااذ       

د مااااااان مباشااااااارة حقاااااااوقهم: "السياساااااااية، واالقتصاااااااادية، المساااااااتدامة، التاااااااي تمكااااااان األفااااااارا
ز قاادراتهم ماان أجاال فهاام المجتمااع، والحااد ماان الفقاار، وترساايخ مفهااوم واالجتماعيااة، وتعااز 

إلرهااب؛ فالقرائياة ليسات مجارد اإللماام المواطنة، والتسامح، وقبول اآلخر، ونباذ العناف وا
المهارات؛ إنماا هاي التحاول بمبادئ القراءة والكتابة والحساب، واكتساب بعض المعارف و 

ال من التعليم النمطي إلى اكتساب المهارات بشاكل إلعداد المواطن لجودة الحياة، واالنتق
ر ومفرداتاااه، تشااااركي؛ لتعاااديل السااالوك واالتجاهاااات بصاااورة تتساااق ماااع متغيااارات العصااا 

ات وبخاصة الثورة الرقمية التي يشهدها. وكاذلك االنتقاال مان الاتعلم الفاردي لبنااء مجتمعا 
ا ماان االحتياجااات الفعليااة للمتعلمااين ومجتمعاااته م لتمكياانهم، وتعظاايم القاايم الااتعلم؛ انطالقااً

 المضافة لعمليتي التعليم والتعلم لهم.     
 مستدامة في سياسات تعليم الكبارتعميم الهدف الرابع من أهداف التنمية ال

لى:" ضمان التعليم  ليؤكد ع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة"يأتي "     
علم مدى الحياة للجميع". فالمطلب الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص الت

كون األساس للتنمية المستدامة في تعليم الكبار هو: إعداد مواطن متعلم بشكل جيد ي
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قادًرا على العيش واالتصال والتواصل مع اآلخرين، ويكون ذلك المواطن منتًجا مساهًما 
من يا وطنه بفاعلية ووعي وبصيرة. هذا المواطن عليه أن يكون ممكًنا في قضا

المهارات الحياتية والتكنولوجية ليستطيع المشاركة في عملية التنمية، وليكون قادًرا على  
ة، وهويته، وتراثه الوطني لجيله مع الحفاظ على حقوق األجيال  المحافظة على البيئ

 القادمة.
دف الرابع من أهداف التنمياة المساتدامة االلتازام العاالمي لكال  كما تعكس غايات اله     

د للجمياع مادى الحيااة. ويشامل األمار التزاماات ال دول بضمان الحق  بالنفااذ إلاى تعلايم جيا 
د للجميااع وبضاامان فرصااة بضاامان النفاااذ إلااى تعلاايم مااا  قباال ابتاادائي وابتاادائي وثااانوي جياا 

الفع ال والجي د بعاد المرحلاة الثانوياة. وتنطاوي كال  متساوية في النفاذ إلى التعليم والتدريب 
هم  مركزي وهو ضمان فرص متساوية في النفاذ إلى تعل م فع ال وذي صلة الغايات على 

 (. 12-10: 2016)اليونسكو: 
لبنااين والفتيااات والفتيااان بتعلاايم ابتاادائي وثااانوي جميااع البنااات واضاامان أن يتمتااع  .1

حقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالاة بحلاول مجانى ومنصف جيد مما يؤدى إلى ت
 .2030عام 

لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من   ضمان أن تتاح .2
االبتدائي حتى يكونوا  النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل 

  .2030جاهزين للتعليم االبتدائي بحلول عام  
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والفتيان في الحصول على التعليم المهني   جميع الفتيات ضمان تكافؤ فرص  .3
والتعليم العالي الجيد والميسور التكلفة بما في ذلك التعليم الجامعي بحلول عام  

2030  
تتوافر لديهم المهارات   تحقيق زيادة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين .4

قة  شغل وظائف الئ، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية للعمل و المناسبة
  .2030ولمباشرة األعمال الحرة بحلول عام  

القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول  .5
ا في ذلك إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة بم

لألشخاص ذوى االحتياجات الخاصة والشعوب األصلية واألطفال الذين  
  2030شة بحلول عام  في ظل أوضاع هيعيشون 

ضمان أن يلم جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكبار رجااًل ونساًء على حد   .6
  .2030سواء بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام  

ئي وثانوي  ن والفتيات والفتيان بتعليم ابتداضمان أن يتمتع جميع البنات والبني .7
مالئمة وفعالة بحلول   نتائج تعليميةمجانى ومنصف جيد مما يؤدى إلى تحقيق 

  .2030عام  
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  الغايات الخمسة المرتبطة بتعليم الكبار وتعلمهم ضمن الهدف الرابع:
اتخااذ  الشاك أن التعلايم مان أجال التنمياة المساتدامة يعازز قادرة الدارساين علاى      

ة، القتصااااديقااارارات مساااتنيرة، وتااادابير مساااؤولة تضااامن ساااالمة البيئاااة، واالساااتدامة ا
جتماع، وذلاك لصاالح األجياال الحالياة والمقبلاة، ماع احتارام التناوع الثقاافي، وعدالة الم

ويناادرج هااذا التعلاايم فااي نطاااق الااتعل م ماادى الحياااة، ويشااكل جاازءًا مكونااًا ماان التعلاايم 
جااال التنمياااة المساااتدامة هاااو عباااارة عااان تعلااايم شاااامل ذي قااادرة الجياااد، والتعلااايم مااان أ

الانهج الترباوي وبيئاة الاتعلم، ويحقاق غايتاه لم ونتائجاه، و تحويلية يعالج مضاامين الاتع
من خالل تحويل المجتمع، وتتمثل الغايات الخمسة األساسية المرتبطة بتعليم الكبار 

مة فااي اآلتااي )اليونسااكو: وتعلمهاام ضاامن الهاادف الرابااع ماان أهااداف التنميااة المسااتدا
2014 :11 :) 

ــة  - م التقناااي ول علاااى التعلاااي: تناشاااد البلااادان أن تضااامن فااارص الحصااا 4-3الغايـ
  والمهني والتعليم العالي.

ــة  - : تناشاااد البلااادان أن تاااؤمن لعااادد أكبااار مااان النااااس المهاااارات التاااي 4-4الغايـ
  يحتاجونها إليجاد عمل الئق.

علاى التفااوت باين الجنساين ى القضااء : تناشاد البلادان أن تساعى إلا 4-5لغاية ا -
 في التعليم.

الشااباب ونساابة كبياارة ماان  : تناشااد البلاادان أن تضاامن أن يلاام جميااع4-6الغايــة  -
  الكبار بالقراءة والكتابة والحساب.

: تناشد التعليم من أجل التنمية المستدامة وحقوق اإلنسان والمساواة 4-7الغاية  -
 المية.بين الجنسين والسالم والمواطنة الع
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 :2030لًثا: تعليم الكبار واستشراف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر ثا
خطااة االسااتراتيجية لمحااو األميااة وتعلاام الكبااار، ثالثااة محاااور رئيسااة تتناااول ال       

سد منابع األمية، والتحرر من األمية، ومواصلة الـتعلم للمتحـررين مـن تتمثل فاي: "
طلبااات خطااة التنميااة المسااتدامة لمصاار الث مااع مت"، وتتسااق هااذه المحاااور الااثاألميــة
داخل تتناسب مع طبيعاة ، وبخاصة الهدف الرابع منها، من حيث استحداث م2030

المجتمااع المصااري، ومتطلبااات التنميااة فيااه، وركاازت الخطااة علااى تحقيااق أهاادافها ماان 
خالل الشراكة بين مؤسسات الدولة، وكافة مؤسساات المجتماع المادني، للقضااء علاى 

اطهااا المختلفااة. وماان أمثلااة هااذه الشااراكة؛ تلااك الجهااود التااي تشااترك فيهااا ميااة بأنماأل
لتعليم، والهيئة العامة لتعليم الكبار؛ لسد منابع األمية، وتحسين القرائية وزارة التربية وا

 لدى الصغار، منها على سبيل المثال ال الحصر:
جميع دون إتاحة فرص التعليم األساسي المجاني والمنصف والجيد لل .1

 تمييز.
إتاحة فرص الحصول على نوعية جيدة من الرعاية في مرحلة الطفولة   .2

 يم قبل االبتدائي؛ مما يعني الوقاية من )األمية (.المبكرة والتعل
القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص  .3

ات  وبخاصة للفئ الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني 
 .الضعيفة

االهتمام بتعليم وتعلم ذوي االحتياجات الخاصة واستثمار التكنولوجيا   .4
 داث التعلم. الرقمية في إح
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االهتماااام بتعلااايم اإلنااااث وإعطااااء الفااارص التعليمياااة المختلفاااة لهااان لمواصااالة  .5
 التعلم.

إكساب جميع المتعلمين المعارف والمهارات الالزمة لدعم التنمية المساتدامة  .6
، والمساواة بين الجنسين، والتأصيل لثقافة السالم، ونبذ وق اإلنسانمنها: حق

 العنف.
متحااررين حااديًثا وإلحاااقهم بفصااول اإلعاادادي، ومراحاال تيسااير ساابل الااتعلم لل .7

 التعليم المختلفة.
اسااتثمار معلمااي التربيااة والتعلاايم للعماال كمعلمااين كبااار وفااتح فصااول لمحااو  .8

 األمية.
 حد من الفقر.الصغيرة للربط تعليم الكبار بالمشروعات  .9

تقوياااة صاااالت الوصااال باااين التعلااايم النظاااامي وغيااار النظاااامي لمواصااالة  .10
 التعلم.

 لبرامج األساسية لتنفيذ الخطة:ا
تتبنى خطة الهيئة العامة لتعليم الكبار لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة  

 ، ثالثة أهداف استراتيجية، هي: 2030
 نابع األمية الهدف االستراتيجي األول: سد م •
 الهدف االستراتيجي الثاني: التحرر من األمية  •
 و األمية الهدف االستراتيجي الثالث: ما بعد مح •
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والجدول التالي يوضح المشروعات األساسية والفرعية التي تتبناها خطة        
ؤشرات األداء خالل  محو األمية وتعليم الكبار، لتحقيق أهدافها االستراتيجية، وم

 يوضح ذلك.  ، والجدول التالي 2020إلى   2017الفترة من 
 جدول )(

 . 2030( لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة  2020 /2017برنامج الهيئة العامة لتعليم الكبار )

األهداف  
 االستراتيجية

المشروع  
 الرئيسي 

 المشروع الفرعي 
 ) المستهدفات( 

مؤشرات  
 األداء 

السابق  
2017 /
2018 

 الحالي 
2018  /
2019 

  تهدفالمس
2019 /
2020 

 مسؤولية التنفيذ 

أن يكون   -1
التعليم  
متاحًا  

للجميع  
دون  

 تمييز  
 
 
 
 
 
 
 

   
   

 
سد 

مية 
 األ

ابع
من

 

رفع الوعي المجتمعي  •
بأهمية التعليم من 

 خالل:  

    

الهيئة العامة لتعليم 
الكبار بالتعاون مع 

 وزارة التربية والتعليم

القوافل االعالمية   -
 والتنموية 

 5000 4500 4167 ل عدد القواف

الندوات التوعوية  -
 والتثقيفية 

 4000 3500 3415 عدد الندوات

سائل االعالم استثمار و  -
للحشد وتعبئة الرأي 

 العام لمواجهة األمية 

التقارير 
 االعالمية

  
 

التوعية المستمرة   -
للدارسين بالفصول محو  

 األمية وخاصة اإلناث 

تقارير 
المتابعة 
 والتوجيه 
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األهداف  
 االستراتيجية

المشروع  
 الرئيسي 

 المشروع الفرعي 
 ) المستهدفات( 

مؤشرات  
 األداء 

السابق  
2017 /
2018 

 الحالي 
2018  /
2019 

  تهدفالمس
2019 /
2020 

 مسؤولية التنفيذ 

أن تتحقق -2
جودة النظام  
التعليمي بما 
يوافق النظم  

 العالمية
 

مية 
 األ

من
رر 

لتح
ا

 

محو أمية تقديم برامج  •
قرية  2000في حوالي 

بثالث محافظات تبدأ 
 البحيرة.  -في سوهاج

 

عدد القرى 
 المستهدفة 

مرحلة  
 تمهيدية

إدارة التعاون الدولي  2000 2000
بوزارة التربية والتعليم 

ع الوكالة بالتعاون م
األمريكية للتنمية 

 الدولية والهيئة
التشبيك مع مؤسسات  •

الدولة المختلفة  
المدني والمجتمع 

 والمنظمات الدولية.  

عدد 
البروتوكوالت 

 العاملة 

الهيئة  بفروعها   600 500 400
 المختلفة 

 
 

تنمية الكفايات المهنية  •
للقائمين على العملية 
التعليمية) ما األخذ في  

العتبار تقديم التدريب ا
 للتعاقدات الخارجية(.

  17046 14220 15007 عدد المؤهلين
مع  الهيئة بالتعاون 
 الجهات الشريكة 

تنمية الكفايات المهنية  •
للعاملين بالهيئة وفقًا 
لمعايير جودة تعليم 

 الكبار

  200 100 70 عدد المؤهلين
الهيئة بفروعها 

 المختلفة 

الهيئة بفروعها  %95 %85 %75نسبة تغطية  المتابعة الميدانية  •



- 102  - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

األهداف  
 االستراتيجية

المشروع  
 الرئيسي 

 المشروع الفرعي 
 ) المستهدفات( 

مؤشرات  
 األداء 

السابق  
2017 /
2018 

 الحالي 
2018  /
2019 

  تهدفالمس
2019 /
2020 

 مسؤولية التنفيذ 

المتابعة  لفصول ل
الميدانية 

 للفصول 

 المختلفة 

اء اللجان تقييم أد •
االمتحانية على مستوى 

 المحافظات  

نسبة تغطية  
اللجان 

 االمتحانية

الهيئة بالتعاون مع  60% 40%  25%
المركز القومي 

 لالمتحانات

اصدار الشهادات   •
 للمتحررين من األمية.

عدد 
 الشهادات 

تحدد  93082
وفقًا 

لطلب  
المتحرري

ن من 
 األمية

تحدد وفقًا 
لطلب  

المتحررين 
 ةمن األمي 

 
 ديوان عام الهيئة

 

تلبية متطلبات تطوير  •
مجال تعليم الكبار من 
خالل البحوث الميدانية 

 والمكتبية.

عدد البحوث  
 المنفذة 

2 2 2  
بالتعاون مع الهيئة 

جهات بحثية 
 متخصصة 
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األهداف  
 االستراتيجية

المشروع  
 الرئيسي 

 المشروع الفرعي 
 ) المستهدفات( 

مؤشرات  
 األداء 

السابق  
2017 /
2018 

 الحالي 
2018  /
2019 

  تهدفالمس
2019 /
2020 

 مسؤولية التنفيذ 

ن حسي ت  - 3
الحالة  

التنافسية 
للتعليم 
محليا 

وإقليميا 
 وعالميا

ما بعد  
 محو األمية 

مشاركة قصص نجاح   •
تحررين من األمية الم

وتوثيقها تشجيعًا لهم 
 وتحفيزًا لآلخرين.

 

عدد القصص  
 الناجحة 

الهيئة بالتعاون مع  100 70 50
 الجهات الشريكة 

إتاحة الفرص أمام   •
المتحررين من األمية 

التعليم من  لمواصلة
خالل فصول التقوية 

 دية للمرحلة اإلعدا

مع الهيئة بالتنسيق  50 23 ال يوجد  عدد الفصول  
وزارة التربية والتعليم 

 لمعادلة الشهادات 

مشروع محو األمية عن  •
طريق التكنولوجيا 

 الرقمية. 

عدد 
المتحررين 

 من األمية

مرحلة  
 تمهيدية

مشروع مشترك بين   725
والتعليم وزارة التربية 

بالتعاون مع ووزارة 
تصاالت ومنظمة اال

اليونسكو وشركة 
 مايكروسوفت

م التوسع في استخدا •
التطبيقات الرقمية لمحو 

 األمية.

عدد 
المتحررين 

 من األمية

الهيئة بالتعاون مع   1000 725 ال يوجد 
الجهات الشريكة 

 والمنظمات الدولية 
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 رابًعا: متطلبات تنفيذ الخطة:   
مجموعة من التدخالت العاجلة لتنفيذ الخطة السابقة، ولكن  بإجراء لهيئة تقوم ا

لتوسيع نطاق   1991( لعام 8في تعديل مواد القانون ) يبقى مساهمة مجلس النواب 
عمل الهيئة وصالحيتها لمواجهة األمية، وتحتاج الهيئة أيًضا إلى المزيد من جهود 

مع المدني، والقطاع  لدولة، والمجتومساهمات الجهات الشريكة من مختلف مؤسسات ا
 الخاص، واألحزاب، والنقابات، وفًقا لنص القانون. 

 ناك عدة متطلبات تضمن تحقيق مستهدفات محو األمية وهي: من ثم فإن ه
 السياسات والتشريعات: .1

 8تعديل بعض السياسات الخاصة بمحو األمية وتعليم الكبار في مصر ) قانون        
ظر في بعض مواد القانون، لتتناسب مع متطلبات ورة إعادة الن( حيث ضر 1991لسنة 

 يتفق ومتغيرات العصر.  ، وبما 2030التنمية المستدامة لمصر 
 التمويل: .2

سيظل التمويل هو العقبة األساسية التي تواجه أي مشروع تنموي، لذا يجب إيجاد       
 مصادر تمويل جديدة وغير تقليدية، من بينها ما يلي: 

 . المهنية لمعلمي تعليم الكبارالتنمية رامج دعم ب  -
لقرائية الكبار ) التحرر  تقديم مزيد من الدعم والتمويل إلنجاز حمالت قومية  -

 من األمية(.
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في  تحديد مجموعة من المؤشرات الخاصة بقياس أثر مخرجات تعليم الكبار   -
 ة. التحسن في سوق العمل، الصحة، التعليم، المشاركة المجتمعية والسياسي

 دعم آليات تحقيق جودة برامج تعليم الكبار. -
لمجتمع المدني،  أن تخصص الجهات الشريكة: "المؤسسات الحكومية، وا -

  5والقطاع الخاص، واألحزاب السياسية، والنقابات العمالية" ما ال يقل عن )
 ا؛ للمساهمة في محو األمية. %( من ميزانيته 

 تفعيل الشراكات: .3
وفًقا لما نص  –مع كافة قطاعات الدولة لعامة لتعليم الكبار تفعيل شراكة الهيئة ا    

فة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بالمشاركة بالزام كا -1991لسنة  8عليه قانون 
اد الحوافز المناسبة لتشجيع  في تنفيذ الخطة القومية لمحو األمية وتعليم الكبار، مع إيج

   هذه المؤسسات على الشراكة في تنفيذ الخطة.
 خامًسا: معوقات تنفيذ الخطة:  

محو  ضعف االعتمادات المالية المخصصة للبرامج والمشروعات الخاصة ب .1
 األمية وتعليم الكبار. 

 نقص الكوادر البشرية المؤهلة جيدًا للعمل بمجال محو األمية وتعليم الكبار.  .2
القصور في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لألميين )االسم والرقم القومي  .3

 لعنوان ... إلخ(.وا
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إلغاء معادلة  شهادة محو األمية بالشهادة االبتدائية كمرحلة أولي للتعليم   .4
 ساسي. األ

 لمتدنية للفئة المستهدفة  الحالة االقتصادية ا .5
صعوبة الحصول علي الموافقات األمنية للتعامل مع الجهات الشريكة من   .6

 منظمات المجتمع المدني/ المنظمات الدولية.
ي توضيح حجم المشكلة وتأثيرها السلبي على  اإلعالمي فضعف الدور  .7

 المجتمع بكل طوائفه.  
ت الشريكة عن  وتخلي بعض الجها 1991لسنة  (8عدم تفعيل قانون ) .8

قيامها بالدور المنوط بها تجاه قضية األمية في مصر وإلقاء العبء األعظم  
 علي هيئة محو األمية وتعليم الكبار. 

االستمرار في برامج  لجذب األميين لاللتحاق و ضعف اإلمكانيات المحفزة  .9
 محو األمية. 

محو األمية ألسباب ترتبط   ضعف دافعية األميين لالنضمام في برامج .10
 العوامل االقتصادية، االجتماعية، الثقافية ب

 ضعف برامج المتابعة لتأمين عدم االرتداد لألمية.  .11
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