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ر�سالـــة اإىل القـــارئ

توا�شاًل من املجل�س القومي للمراأة، فى مواجهة م�شكلة الأمية 

التي تعد من اأخطر امل�شكالت التي تواجه املجتمع امل�شري .

يتنا�شب  مبا  معها،  التعامل  و�شرورة  خطورتها  ملدى  ونظراً 

الأمــيــة فى  مــعــدلت  ارتــفــاع  مــع  ــورة، خا�شًة  ــط وهـــذه اخل

بالإ�شافة  البحري،  بالوجه  مقارنًة  القبلي  الوجه  حمافظات 

اأميتهم من الذكور والإناث  اإىل ات�شاع الفجوة بني من مت حمو 

كما اأظهرتها الأرقام والإح�شاءات .

الأمية  ملحو  العامة  الهيئة  مع  بالتن�شيق  املجل�س  قام  فقد 

املعوقات  مع  للتكيف  مبتكرة  حلول  عن  للبحث  الكبار  وتعليم 

التي حتول دون جناح برامج حمو الأمية التي تنفذها الدولة، 

املرحلة  ومتطلبات  العمل  �شري  تعرت�س  التي  امل�شاكل  واأهــم 

القادمة، لو�شع خطة العمل املنا�شبة واآليات التنفيذ، من خالل 

التف�شيلية  اخلطط  ر�شم  فى  م�شاعدة  بيانات  قواعد  توفري 

ملحو الأمية على م�شتوى املحافظات .

             ال�سفرية/ مرفت تالوى 

رئي�س املجل�س القومى للمراأة    
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مقدمـــة

تواجه  التي  الهامة  امل�شكالت  من  ــدًة  واح الأمية  تعد 

ذلك  ملكافحتها،  اجلهود  ُتكّثف  ثم  ومن  امل�شري،  املجتمع 

الإن�شان،  حقوق  من  اأ�شا�شيًا  حقًا  ميثل  الأمية  حمو  لأن 

واأ�شا�شًا لعملية التعلم مدى احلياة وعن�شراً اأ�شا�شيًا لتحقيق 

لقدرته  نظراً  وذلــك  والب�شرية،  الجتماعية  التنمية 

على تطوير حياة الأفراد 000 وخلطورة امل�شكلة و�شرورة 

ل�شالح  منها  للخروج  واهتمام،  مبو�شوعية  معها  التعامل 

عن  والبحث  املعوقات  على  التغلب  يجب  واأبنائه،  الوطن 

حلول مبتكرة لكيفية اإجناح برامج حمو الأمية .
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تعريف مفهومي القراءة والأمية :

وفقًا لتعريف منظمة الأمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم:

: Literacy القرائية

هي عدد ال�سكان البالغني من العمر 15 عاماً فما فوق، وامللمني 

بالقراءة والكتابة، معرباً عنه كن�سبة مئوية من جمموع ال�سكان فى 

هذه الفئة العمرية، ويعترب ال�سخ�ص ملماً بالقراءة والكتابة، عندما 

وق�سرياً  ب�سيطاً  ن�ساً  ويفهم  ويكتب  يقراأ  اأن  ا�ستطاعته  فى  يكون 

مفهوم  عادًة  القرائية  مفهوم  ويت�سمن  اليومية،  حياته  يتناول 

“احل�سابية” اأو القدرة على اإجراء العمليات احل�سابية الب�سيطة .

:Illiteracy الأمية

البالغني  ال�سكان  اأنها عدد  فُتعّرف على  القرائية،  وهى عك�ص 

من العمر 15 عاماً فما فوق، وغري ملمني بالقراءة والكتابة، معرباً 

العمرية  الفئة  هذه  فى  ال�سكان   جمموع  من  مئوية  كن�سبة  عنه 

)التقرير العاملي لر�سد التعليم للجميع 2011، اليون�سكو، 2011(.

اأنواع الأمية :

اأمية اأبجدية: وتعنى عدم معرفة القراءة والكتابة والإملام  1 -

مببادئ احل�ساب الأ�سا�سية.

اأمية ح�سارية: وتعنى عدم مقدرة الأ�سخا�ص املتعلمني  2 -

التكنولوجية،  )العلمية،  الع�سر  معطيات  مواكبة  على 
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الفكرية، الثقافية، الفل�سفية والأيديولوجية( والتفاعل 

معها بعقلية دينامية، قادرة على فهم املتغريات اجلديدة 

وتوظيفها ب�سكل اإبداعي ومن اأمثلتها: الأمية الثقافية - 

الأمية العلمية - الأمية التكنولوجية - الأمية ال�سحية 

- الأمية الدينية - الأمية الأ�سرية .

الأهداف والآثار املرجوة من برامج حمو الأمية:

	•حت�سني �سبل العي�ص وال�سحة .
	•زيادة الدخل .

	•اإمداد الن�ساء باملعرفة والثقة ال�سروريتني، للتحكم ب�سكل 
اأطفالهن،  �سحة  وحماية  الإجنابية  �سحتهن  فى  اأكرب 

وامل�ساركة فى اتخاذ قرارات توؤثر على حياتهن .

جمتمعاتهم،  داخل  فاعلة  اأدوار  اأداء  من  الأفراد  	•متكني 
وتاأمني م�ستقبل اأكرث اأماناً وا�ستقراراً لأطفالهم .

اجلن�سني،  بني  للم�ساواة  الرتويج  فى  اأكرب  دور  	•تاأدية 
فيما  �سهدت  �سكانية  جمموعات  ت�ستهدف  لأنها  نظراً 

م�سى الكثري من الإق�ساء .

القراءة  ملهارات  ذويهم  امتالك  فاإن  لالأطفال،  	•بالن�سبة 
وم�ستويات  بالتعليم  انتفاعهم  فر�ص  يزيد  والكتابة، 

التح�سيل الدرا�سي .

	•حمو الأمية عامل �سروري للق�ساء على الفقر، وخف�ص 
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ال�سكاين،  النمو  من  واحلد  الأطفال،  وفيات  معدل 

لر�سد  العاملي  )التقرير  امل�ستدامة  التنمية  و�سمان 

التعليم للجميع 2011، اليون�سكو، 2011( .

الأمية نظرة عاملية: 

، اأي  قارب عدد الأميني )796( مليون ن�سمة فى عام 2008	•

الن�ساء  و�سكلت  العامل،  �سكان  جمموع  من   %17 مبقدار 

قرابة ثلثي هذا العدد الإجمايل .

اإىل  يفتقرون  الذين  الرا�سدين  الأفراد  غالبية  	•تركز 
ينتمي  فقط،  بلدان  ع�سر  فى  والكتابة  القراءة  مهارات 

الكثري منها اإىل البلدان متدنية الدخل )الهند وباك�ستان 

اأعداداً كبرية من الأميني تعي�ص فى  اأن  ونيجرييا( بيد 

بلدان اأكرث ثراء )م�سر والربازيل وال�سني( .

معدلت الأمية فى م�شر: 

القبلي  الوجه  حمافظات  فى  الأمية  معدلت  	•ارتفاع 
مقارنًة بالوجه البحري .

	•ارتفاع معدل الأمية بني الإناث مقارنًة بالذكور .
النوعية بني الأميني الذكور والإناث فى  	•ات�ساع الفجوة 

الوجه القبلي، اإذ و�سلت الفجوة اإىل 73.2% فى اأ�سوان .

. % بلوغ الفجوة النوعية فى حمافظة دمياط اإىل 25.4	•

	•ارتفاع موؤ�سر التكافوؤ فى ن�سب الأمية فى اأ�سوان لي�سل 
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اإىل 173.2% اأي اأن كل 100 اأمي يقابلهم حوايل 173 اأمية، 

فى حني بلغت قيمة املوؤ�سر 125.4% فى حمافظة دمياط، 

اأي اأن كل 100 اأمي يقابلهم 125 اأمية تقريباً .

 ) •	35-15( العمرية  ال�سريحة  فى  الأمية  معدل  ارتفاع 

عاماً ولت�سل اإىل 23% اإذا اأ�سفنا من هم فوق 35 عاماً، مبا 

يعنى اأن هناك 14.7 مليون اأمي فى ال�سريحة 10 �سنوات 

امل�ستهدفة )15- ال�سريحة  اأمي فى  4.1 مليون  وحوايل 

بن�سبة 13.5% )مركز معلومات الهيئة العامة  35( عاماً 

ملحو الأمية وتعليم الكبار 2012/3/30( .

معدلت حمو الأمية فى م�شر:

الذكور  من  اأميتهم  حمو  مت  من  بني  الفجوة  	•ات�ساع 
حمافظات  فى  معدلتها  اأعلى  اإىل  و�سلت  اإذ  والإناث، 

 %241  ،%282  ،%502 بلغت  حيث  )اأ�سوان/قنا/الأق�سر( 

على التوايل، وذلك ي�سري اإىل ارتفاع معدل التكافوؤ ليعنى 

اأن كل 100 اأمي فى اأ�سوان يتم حمو اأميتهم يقابلهم 502 

اأمية وكذلك كل 100 اأمي متحى اأميتهم فى قنا يقابلهم 

ن�سبة  املحافظات فى  اأقل  كانت  العك�ص  اأمية، وعلى   282

الناجح من الذكور لالإناث فى حمافظتي )الإ�سماعيلية، 

اأميتهم  متحى  اأمي   100 لكل  اأنه  جند  حيث  بور�سعيد( 

بالن�سبة  اأميتهن، وكذلك  اأمية فقط يتم حمو  يقابل11 
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يقابلهم  اأمي   100 كل  اأن  بور�سعيد، حيث جند  ملحافظة 

ملحو  العامة  الهيئة  لإجنازات  )وفقاً  اأمية   20 حوايل 

الأمية وتعليم الكبار 2012/2011( .

جتربة م�شر احلالية ملواجهة م�شكلة الأمية: 

الواحد لتحقيق مبداأ  الف�سل  اإن�ساء م�سروع مدر�سة  مت  1 -

تكافوؤ الفر�ص التعليمية للفتيات، وحظيت حمافظتا بني 

�سويف وال�سرقية، باأكرب عدد من مدار�ص الف�سل الواحد 

)501، 399 مدر�سة على التوايل(، بينما كانت حمافظتا 

بني �سويف واملنيا لهما الن�سيب الأكرب من عدد الدار�سات 

)12239، 9095 دار�سة( على التوايل .

هذه  تعطى  املجتمع:  ومدار�ص  الفتيات  �سديقة  مدار�ص  2 -

لاللتحاق   )14-6( �سن  من  للفتيات  فر�سة  املدار�ص 

بالتعليم، وذلك ب�سبب عدم وجود مدار�ص نظامية بالقرب 

من القرى التي يع�سن بها، بالإ�سافة اإىل العادات والتقاليد 

التي متنع الفتيات من الذهاب مل�سافات طويلة مبفردهن 

اإىل املدار�ص النظامية، حيث اأكدت الدرا�سات الجتماعية 

التي اأجريت رغبة الفتيات اأنف�سهن ل�ستكمال تعليمهن .

فى  عنها  الريف  فى  املدار�ص  تلك  انت�سار  تالحظ  وقد 

ذكور  ملتحقون  بها  املدار�ص  اأن  لوحظ  كما  احل�سر، 

حمافظتا  حظيت  وقد  الإناث،  من  اأقل  بن�سبة  ولكن 
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اأ�سيوط والفيوم باأكرب عدد من مدار�ص �سديقة الفتيات 

ومدار�ص املجتمع )352، 249 مدر�سة على التوايل(، بينما 

عدد  من  الأكرب  الن�سيب  واملنيا  الفيوم  ملحافظاتى  كان 

الدار�سات )و�سع املراأة والرجل فى م�سر 2011 - اجلهاز 

املركزي للتعبئة العامة والإح�ساء( .

معوقات حتول دون جناح برامج حمو الأمية التي تنفذها الدولة :

التعليم  مرحلة  من  �سنوياً  املت�سربني  اأعداد  	•تزايد 
الأ�سا�سي .

ارتفاع معدلت املواليد )مولود كل 16	• ثانية ح�سب ناجت 

اأحدث اإح�ساءات 2012( مع ثبات عدد الف�سول الدرا�سية، 

مما اأدى اإىل اأن هناك ما يقرب من 200.000 طفل ل يجد 

مكاناً للتعليم �سنوياً.

	•عدم الوعي ال�سكاين بخطورة الأمية .
	•انخفا�ص امليزانية املخ�س�سة لربامج حمو الأمية .

	•امل�ستوى املتدين للمعلمني رغم التدريب امل�ستمر لهم، حيث 
اإن ن�سبة 95% من املعلمني من ذوى املوؤهالت املتو�سطة .

	•التقاليد ال�سائدة التي متنع الن�ساء من اخلروج لاللتحاق 
بف�سول حمو الأمية .

	•عدم منا�سبة جداول الدرا�سة لأوقات الدار�سني .
	•�سعف الو�سائل التعليمية .
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حلول مبتكرة :

بجانب  الدرا�سي،  اليوم  انتهاء  بعد  املدار�ص  	•ا�ستخدام 
الثقافة  وق�سور  الجتماعية،   واملراكز  ال�سباب  مراكز 

وغريها من الأماكن العامة، فى تلك احلملة القومية .

الدار�سني  لإك�ساب  املهني  بالتدريب  الأمية  حمو  	•ربط 
مهارات توؤهلهم لإن�ساء م�سروعات �سغرية لإدرار الدخل 

ومكافحة الفقر.

مقابل  ال�سيفية  العطلة  فى  اجلامعات  �سباب  	•ا�ستخدام 
بع�ص  فى  اجلامعي  العمل  من  كجزء  اأو  رمزي،  اأجر 

الكليات فى حملة الق�ساء على الأمية .

اإلزام  على  التعزيرية  الق�ساء  اأحكام  بع�ص  فى  	•الن�ص 
من  عدد  اأمية  حمو  فى  بامل�ساهمة  عليهم،  املحكوم 

ي�سمى  ما  اأو  املحلى،  املجتمع  خدمة  من  كنوع  الأفراد، 

.Community Service
	•اإلزام املواطنني الراغبني فى احل�سول على بع�ص الأوراق 
القيادة  ورخ�ص  القومي،  الرقم  كبطاقات  الر�سمية 

وغريها، ب�سرورة األ يكون الفرد اأمياً .

	•اإطالق قناة تليفزيونية متخ�س�سة فى حمو الأمية على 
مدار اليوم .
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جهود املجل�س القومي للمراأة فى جمال حمو الأمية :

بداأ املجل�ص جمهوداته حول حمو الأمية، بالتعاون مع اجلهات 

اآليات للتنفيذ،  اإليه من  التو�سل  املعنية للوقوف على ما مت 

املرحلة  ومتطلبات  العمل،  �سري  تعرت�ص  التي  امل�ساكل  واأهم 

يلي  000 ونعر�ص فيما  املنا�سبة  العمل  القادمة لو�سع خطة 

لأهم اإجنازات املجل�ص فى هذا ال�ساأن :

الأمية  ملحو  العامة  الهيئة  مع  وندوات  عمل  ور�ص  عقد  1 -

على  الق�ساء  خطط  خاللها  نوق�ست  الكبار،  وتعليم 

اإعالن  خاللها  مت  كما  التطبيق،  م�ساكل  واأهم  الأمية 

التزام الهيئة بخطط تف�سيلية ملحو الأمية على م�ستوى 

املحافظات .

حمو  جهود  مبتابعة  باملحافظات  املجل�ص  فروع  تكليف  2 -

الأمية، وتقدمي تقرير لالأمانة العامة عن هذه اجلهود، 

واملقرتحات التي من �ساأنها م�ساندة وتدعيم هذه اجلهود.

العمل على توفري قواعد البيانات اخلا�سة مبحو الأمية. 3 -

تقييم املوؤ�سرات التي ت�سدرها الهيئة العامة ملحو الأمية  4 -

وتعليم الكبار .

وقد برز ن�ساط املجل�ص على مرحلتني... وهما :

اأ- املرحلة الأوىل 2005/2001:

•البدء بتجربة ا�ستطالعية مبحافظة الفيوم . 	
العامة  الهيئة  فرع  بها  قام  ح�سر  بيانات  •اإدخال  	
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ملحو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم عام 2001 �سمل 

حوايل 350 األف اأ�سرة .

عينة  با�ستخدام  ميدانيني  م�سحني  	•اإجراء 
حجمها  عينة  على   2002 عام  الأول  ع�سوائية، 

ووحداتها  الفيوم  مراكز  كل  اأ�سرة متثل   20.000

على   2003 عام  فى  اإجراوؤه  مت  والثاين  املحلية، 

اأهم  على  الوقوف  بهدف  اأ�سرة   6000 من  عينة 

اأ�سباب الت�سرب من ف�سول حمو الأمية وامل�ساكل 

التي يواجهها الدار�سون .

القليوبية  حمافظة  على  الفيوم  جتربة  	•تطبيق 
القناطر  مركز  فى  الأميني  ح�سر  مت  حيث 

م�سح  اإجراء  مت  كما  اأمي،   56.858 وبلغ  اخلريية 

معوقات  لتحديد  اأ�سرة  اآلف   10 على  بالعينة 

الأمية ون�سب الت�سرب .

ب- املرحلة الثانية 2006 حتى تاريخه :

ومتابعة  لدعم  الأوىل  املرحلة  نتائج  اإىل  	•ا�ستناداً 
الفيوم  حمافظتي  فى  الأمية  حمو  جهود  تقييم 

الهيئة  مع  بالتعاون  متت  والتي  والقليوبية، 

العامة ملحو الأمية وتعليم الكبار ومركز البحوث 

ا�ستهدفت  الأمريكية،  باجلامعة  الجتماعية 

املرحلة الثانية متابعة هذه اجلهود من خالل:
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فى  قرى   - 3 بعدد  تطبيقي  منوذج  تنفيذ  متابعة 

حمو  جهود  م�ساعدة  بهدف  الفيوم،  حمافظة 

الأمية بها.

جديدة  اإ�سرتاتيجية  لت�سميم  ال�سيا�سات  اقرتاح  - 

ملحو الأمية .

تنفيذ التجربة فى 3 - قرى مبحافظة الفيوم هي 

)دم�سقني/الروبيات/عزبة عبد العظيم( حيث مت 

فتح عدد )84( ف�ساًل بحوايل )1500( دار�ص ودار�سة 

)حوايل 500 ذكور - 1000 اإناث( جنح منهم قرابة 

)1120( دار�ساً ودار�سة )370 ذكوراً - 750 اإناثاً( .

ملحو  جديد  قانون  مقرتح  لإعداد  جلنة  ت�سكيل  - 

املوؤ�س�سية  التعديالت  من  عدد  واتخاذ  الأمية، 

ت�سكل اإطاراً جديداً جلهود حمو الأمية، ومت رفعه 

اإىل احلكومة .

مبادرات املجتمع املدين ملواجهة م�شكلة حمو الأمية :

معاً  1 -“ م�سر  ونه�سة  الكبار  لتعليم  الوطنية  احلملة 

ن�ستطيع” التابعة ملكتب اليون�سكو بالقاهرة .

ملحو الأمية على م�ستوى حمافظات  مبادرة “م�سر اخلري” - 2

م�سر عن موؤ�س�سة “م�سر اخلري” حتت اإ�سراف جمل�ص 

الوزراء وبال�سرتاك مع وزارة الرتبية والتعليم .
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ملحو الأمية فى م�سر فى  مبادرة فودافون “العلم قوة” - 3

خم�ص �سنوات، بالتعاون مع )اليون�سكو( وجمعية �سناع 

الأهلية  واجلمعيات  املدين  املجتمع  ومنظمات  احلياة 

والهيئات املعنية، وبالتن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم.

مبادرة روتاري �سيدات املعادى برئا�سة ال�سيدة اآمال نامق. 4 -

عن اجلمعية امل�سرية لإدارة الأزمات  مبادرة “يال نعلم” - 5

والتعليم  الرتبية  مديرية  مع  بالتعاون  �سيناء،  ب�سمال 

وفرع الهيئة العامة ملحو الأمية وتعليم الكبار، وجمال�ص 

املدن واجلمعيات الأهلية على م�ستوى املحافظة .

التفاق  مت  حيث  الع�سوائيات،  تطوير  �سندوق  مبادرة  6 -

على العمل من خالل ال�سندوق فى عدد )8( حمافظات 

باملناطق غري الآمنة بها من خالل ثالثة حماور :

- حمو الأمية للم�ستهدفني .

-  ا�ست�سدار بطاقات الرقم القومي لغري احلا�سلني عليها.

-  التثقيف ال�سحي لل�سيدات من خالل الك�سف الدوري 

عليهن، وجاٍر توقيع بروتوكول تعاون مع ال�سندوق، 

املختارة  املحافظات  فى  مركزياً  ل  التنفيذ  ويتم 

باإ�سراف مبا�سر من حمافظ الإقليم .

اأعداد  ح�سر  اإىل  تهدف  والتي  �سروح  موؤ�س�سة  مبادرة  7 -

الأميني فى عدد )5( حمافظات، وفتح ف�سول حمو اأمية 

من خالل التعامل مع احلا�سب الآيل .
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