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مقدمة 

منذ بداية الخميقة  واالجتماعية، فأمرًا أساسيًا في التنمية البشريةتعد محو األمية األساس لمتعمم مدى الحياة وقضية شكل ت
فميس ىناك من جاء إلى ىذا العالم، وىو يختزل ليستطيع مواكبة ومواجية متطمبات الحياة، " التعمم"واالنسان في حاجة الى 

في البداية كانت الحياة بسيطة ولكن، رغم ذلك، فإن التكيف ، ففي عقمو كل التجارب والمعارف التياكتسبتيا اإلنسانية من قبمو
معيا، والتغمب عمى صعوباتيا كان يتطمب معارف وميارات قد تبدو لنا اليوم سيمة، ذلك أن الحصول عمى الطعام والتدفئة، 

شباع الغرائز األخرى كانت تشكل تحديات كبيرة أمام اإلنسان القديم تطمبت منو جو  وداً ومحاربة الحيوانات المفترسة، وا 
؛ وتطور االمر وبدأ االنسان يدون معارفو وخبراتو بالنقش عمي وتضحيات كبيرة لمبقاء عمى قيد الحياة وتحقيق استمراريتو

 .االحجار والكتابة عمي جدران المعابد

مظاىر األمية إذن كثيرة ومتنوعة، وكمما ازدادت االكتشافات واالختراعات إال وزادت معيا الحاجة لدى اإلنسان إلى المزيد ف
لكن ال يجب أن يقودنا ىذا التحميل إلى الخمط بين مفيومي الجيل واألمية؛ فالجيل بالشيء غالبا ما . معرفةتعمم والمن ال

أما مفيوم . ليس حالة عامة ولكنو وضع يشير إلى مستوى معرفي محدد لدى اإلنسان، فيو يشير إلى نقص في جانب معين
األمية، فيو يشير إلى حالة عامة تتمثل في الجيل الكمي لممعرفة بداية بالقراءة والكتابة وفيم المقروء إلى استعمال الميارات 
المينية الضرورية واستيعاب ثقافة المواطنة وحقوق اإلنسان مرورًا بمتطمبات الحياة اليومية في أمور الدين والصحة والبيئة 

التطور الذي عرفو مفيوم األمية مرتبط بتطور اإلنسان، وبالتغيرات التي عرفتيا المجتمعات، وبنوعية ؛ فوالتدبير والتنظيم
الضغوطات المتتالية الناتجة عن تطور العموم والتكنولوجيات، وعن بحث اإلنسان عن حياة تتحقق فييا إنسانيتو وكرامتو، وعن 

.  طموح مكونات المجتمع المدني والسياسي إلى ما ىو أحسن وأرقى

 مميون مواطن حسب بيان لمجياز المركزي لمتعبئة العامة وألحصاء،تأتي 14.5وفي ظل إرتفاع نسبة األمية في مصر إلي 
 من الحقوق األساسية لألفراد يعد من أىم العناصر والمتطمبات لتنمية المجتمع وتطوره، وهالتي ت"محو األمية"قضية أىمية 

شكل أداة تساعد بشكل كبير عمى تنمية المجتمع، و، كما انيا تأساس عممية التعمم طوال الحياة النيا بكل فئاتيم العمرية، 
فعالة في تحسين الحياة من جميع النواحي االجتماعية والصحية واالقتصادية، وذلك ألن األمية وثيقة الصمة بكل صور تخمف 

المجتمع، من فقر ومرض وارتفاع نسبة الوفيات خاصة بين األطفال، والتمسك بعادات وأفكار بالية، ومظاىر االضطراب 
. والعنف، وانخفاض مستوى اإلنتاج

"  األمية وتعميم الكبار والتعمم مدي الحياةوتأتي ىذه الدراسة الصحفية االسترشادية والتي تتطرق لتناول الصحافة لقضايا محو
في اطار المبادرة  العربية لمتمكين اإلجتماعى واإلقتصادى لممتحررات من األمية والتي تيدف تحريك القوى الحيوية  والفاعمة 
فى المجتمع لممشاركة فى قضايا محو األمية  و بناء الوعى و دعمالتعمم مدي الحياة سبياُل لبناء مجتمعات التعمم و المعرفة  

 .و دعم  أليات التمكين اإلقتصادى واإلجتماعى لممتحررات من األمية

كما أن المبادرة ليا عدة أىداف محورية تتمثل في كسب وتأييد مناصرين وتحريك قوى فاعمو فى المجتمع  بإتجاة  بناء 
براز قيمة التعمم مدى الحياة والميارات الحياتية  فى حياة المرأة والفتاة المتحررة  مجتمعات التعمم ورفع الوعى وتمكين المرأة ؛ وا 



 

من األمية؛ تطوير قدرات المرأة لمتمكين باستكمال مراحل من تعميم والتمكين االقتصادى من خالل مشروعات متناىية 
الصغر؛ إبراز القيمة المضافة لمبادرات المجتمع المدنى والجمعيات والمؤسسات المعنية؛ بناء شراكات إعالمية معنية ببناء 

بتكارية من المؤسسات والشباب  .مجتمعات التعمم و التعمم مدي الحياة ، وتطوير مبادرات إبداعية وا 

، البرنامج (2015) التمكين اإلجتماعي و اإلقتصادية لممتحررات من األمية: وتتكون المبادرة من عدة برامج، البرنامج األول
: ، البرنامج الرابع (2017عام  )الفن لمحياة :، البرنامج الثالث( 2016) بناء شراكات مستدامة من المؤسسات واألفراد: الثانى

برنامج دمج الطالب في برامج تعميم : ، البرنامج الخامس(2018عام  )"جائزة سنوية"الجوائز لإلعمال  الصحفية واإلعالمية  
. (2020عام ) االبتكار واإلبداع االلكترونى لمشباب : ، البرنامج السادس(2019عام  )الكبار و التعمم مدي الحياة  

الفصل االول 

 لعدد من الصحف القومية والمستقمة صحافيةرصد التغطية ال

محو "التغطية الصحافية ألخبار ىذه من البدييات ألي عمل مؤسسي منضبط، ولكن عند مطالعة الصحافية تعد التغطية
وىي الشريحة المستيدفة، ثالث صحف مصرية ست بصفة عامة، في " التعميم" بصفة خاصة وألخبار "اآلمية وتعميم الكبار

، يتضح ان ىذه التغطية  ىي المصري اليوم والشروق واليوم السابعمستقمةثالث و ىي االىرام والجميورية واألخبار، قومية
. المصريواحدة من اخطر القضايا التي تيدد المجتمع التي تعد ضعيفة لمغاية وال تتناسب مع أىمية قضية محو اآلمية 

 ،وعدد البسيطةفي جميع الصحف القومية أو المستقمة تقتصر عمي بعض األخبار" محو اآلمية" لقضية صحافيةفالتغطية ال
محو "وال تتناسب مع قضية مصيرية مثل محو اآلمية، ن الرسميين عن لمسؤولينادرة لمن التحقيقات والتقارير، وحوارات قميل 
لقضية محو صحافية أن ىذه التغطية مرتبطة بالتوجة العام لمقيادة السياسية لمبالد، فقد تزايدت التغطية ال، فضاًل عن "األمية

 والتي ذكر فييا أن مواجية األمية 2016عبدالفتاح السيسي في أواخر عام السيد رئيس الجميورية األمية عقب تصريحات 
، كما أن ىذه ت أىميتيا في الصحف المصرية مع مرور الوقتخفتتراجعت ىذه التغطية وقضية وطنية ولكنيا سرعان ما 

.  االمية والذي حددتو اليونسكوواليوم العالمي لمحسبتمبر من كل عام وىو من  الثامن تنشط فيالصحافية موسمية والتغطية 

 

 

 

 

 

المبحث االول 



 

 "محو األمية"أىمية تناول الصحافة لقضايا 

دول ضحت كفرد أو مجتمع أو كدولة، حيث أ، نطالقا من طبيعة وظائفياوتأثيرىا عمى اإلنسانإمكانة متميزة الصحافة تحتل 
األعالم وفي القمب منو السياسة واالقتصاد و، في عصرنا الحاضر تعتمد عمى ثالث أركان رئيسة في بنائياقدمة العالمالمت
وسائل اإلعالم عمى بناءشخصية اإلنسان ىو تداخل وظائفيا مع جميع طبقات الصحافة وتأثير  من ومما ضاعفالصحافة، 

حجر الزاوية صحافة عدالتالمجتمع لما تقدمو منمعمومات عبر مساحات كبيرة عمى مدار الساعة من خالل مختمف وسائميا و
مواطن عمل عمى توفير البيانات والمعمومات للاتفي تييئة األجواء الالزمة والضرورية لحركة التنمية الشاممةفيالمجتمع حيث أنو

 .لمتخصصينالعادي ول

دورتوعية الناس حول القضايا الثاني دور الرقيب الحارس عمى الحكومات، و االول : المستقمة دورين رئيسيينوتؤدي الصحافة
، فضاًل عن الى التعرف عمى دور الصحافة ووظائفيا في تحقيقاألىداف التنمويةىذه الدراسة ىدف وت. التي تؤثر في حياتيم

 .لمتطمبات التنميةدى مالئمة ىذا المضمون ف ومالتعرف عمى مضمون ما يقدم في الصح

ليست ىي القوة الوحيدة التي تؤدي إلى فاعمية التحول والتغير  وفي المقدمة منيا الصحافة وسائل اإلعالموعمي الرغم من أن 
تنمية  ال االتصال الشخصي المباشر، الذي يكفل نجاحعد عوامل مساعدة بجانبقوة وتأثيرإنما تتمعات، جلما في االجتماعي

 الشخصي ووسائل االعالم التي تسعى إلى التقدم والنمو حيث إن الترابط بين كل من االتصالتمعات جلوخاصة في الدول وا
كما أن وجود صحف  تغيير مجتمعي، أحد أسباب النجاح في تحقيق اإلقناع والتأثير المطموبين في أي عمميةيعدان من 

قميمية تصل إلى الجميور لتحقيق ىذا االرتباط وتدعيمو   يعد دافعًا ووسائل إعالم مرئية ومسموعة محمية وا 

القضايا والموضوعات ذات الطابع عد دورىا قاصرًا عمي معالجة في التنمية يمكن القول أنو لم يصحافة وبنظرة تطورية لدور ال
قرن العشرين بدأ االىتمام باإلعالم التنموي والمتخصص في  اللكنومع بداية الثمانينيات منمًا والعممي أو القومي كما كان قدي

اإلذاعات والقنوات التميفزيونية بنصيب كبير من ىذه لمجالت وصحف وا الالعممية والتطبيقية، وحظيتاالت جلمشتى ا
المدني والييئات والمؤسسات الدولية، وذلك المجتمع  واىتمامات مماثمة من منظمات ادولياالىتمامات عمى المستوىالقومي وال

كالت  مشالصغيرة وذات السمات والخصائص المميزة، والتي تعاني منلمجتمعات طبة األفراد الذين يعيشون في ا مخادفهب
 كمو حتى أصبح ليذه النوعية من وسائل اإلعالم دور ميم وأساسي فيمراحل التنمية المختمفة وخاصة لمجتمع قد تختمف عن ا

 .افي البمدان التي تتجو نحو تحقيق التنمية المستدامة عمىأرضو

لمجتمع وتحديًا  ارعالم التنموي المتخصص والفعال عنصر ضروري وأساسي في تطوصحافة واإلإن ال، ومن ىنا يمكن القول
في ظل مفيوم التنمية المستدامة،فاإلعالم التنموي ىو عين الحقيقة التي يجب أن يرىفييا المواطنون ما يحدث من 

ذا فإن ىناك خطوات يجب  بيالسمع ُيتاجر إلي حوليم،ويؤثر عمى مصيرىم،وحتى ال تتحول ثروات األمة والمواطنين أنفسيم
 .اإلعالم وخاصة اإلعالم التنمويعن طريق تحقيق التنمية المستدامة ا لاالستناد عميو

 المبحث الثاني



 

  منيجية إعداد الدراسة

صحف  النعينة مفي " محو األمية"ية فية لقضاالتغطية الصحالدراسة عمي منيج تحميل المضمون، وتعرض الدراسة اعتمدت 
، من أجل لقضايا محو االميةتغطية الالصحف لموقوف عمى شكل ىذه مضمون لالتحميل بيدف ،  القومية والمستقمةمصريةال

وتم إجراء تحميل مضمون باستخدام أسموب الحصر الشامل . محو االميةاالقتراب من إشكاليات الكتابة في موضوعات
ست وتمثمت عينة الدراسة في  ، 2017 نياية شير سبتمبر إلى 2016بداية شير سبتمبر لصحف الدراسة في الفترة من 

 .اليوم السابعالمصري اليوم والشروق و، و والجميوريةخباراألاألىرام و: صحف ىي

، وجاءت صحيفة  ستفي الصحف المحو األمية  بالموضوعات المتعمقة بصحفيوتظير الدراسة اختالف حجم االىتمام ال
 كبير من االخبار والتقارير االخبارية، وتبعيا صحيفة داليوم السابع في مقدمة الصحف المستقمة من حيث التغطية، بعد

المصري اليوم واخيرًا صحيفة الشروق، فيما حمت جريدة االىرام في المركز االول بالنسبة لمصحف القومية، ثم صحيفة 
.    صحيفة االخبار في المركز االخير بأقل تغطية لممف محو االميةجاءتالجميورية و

 معمومات ا، لكنوتقارير االخباريةأن نشر المادة بيدف خبري جاء في المقام األول، وجاء في الترتيب الثاني الدراسة وضح التو
وحمت المقابالت الصحافية مع مسؤولي محو  كانت تحمل أكثر مما يأتي بو النص، ًا مافية كثيراسطحية والعناوين الصح

حيث تقدم . محو األميةالختيارات التحريرية لمصحف وفًقا الختيار األخبار المتعمقة باألمية في المرتبة األخيرة، كما أختمفت ا
جراءات  ، ولكن الدولة في مواجية قضية محو األميةالصحف الممموكة لمدولة أخبار أكثر إيجابية بشكل كبير عمى أفعال وا 

 .ن قضية محو األميةأيضًا نشرت األخبار األقل إيجابية عالصحف الست 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثالمبحث 

 تصنيف وتحميل الرصد الصحافي



 

في محاولة من الدراسة لتصنيف وتحميل الرصد الصحافي قام الباحث بعمل بعض الجداول لتحميل التغطية الصحافية لقضية 
 :محو األمية وتعميم الكبار عمي النحو التالي

 حجم تناول الصحف المستيدفة لقضايا محو األمية- (1

عدد مرات تناول قضية محو  الصحيفة
 االمية

 نوع التغطية

+ بورترية + تقريرين+  أخبار3  مرات7 االىرام
 مقال

 حوار+تقريرين  مرات3 األخبار

 أخبار  مرات6 الجميورية

 مقال+  أخبار 8  مرات9 المصري اليوم

 تقرير اخباري+ أخبار5  مرات6 الشروق

+  تقارير أخبارية 6+  خبر 36  مرة 49 اليوم السابع
  فتشرات3+ حوارت4

، حيث جاءت صحيفة اليوم السابع في المقدمة حجم تناول الصحف المستيدفة لقضايا محو األمية (1)يوضح الجدول رقم 
في محتوي النشر الخاص بيا سواء في المحتوي الورقي أو االلكتروني " محو األمية"كونيا أكثر الصحف التي تناولت قضية 

جريدة االىرام جاءت فيما  مرات ؛ 6 مرات ، ثم جريدة الشروق بـ 9 مرة بين خبر وتقرير وحوار، تبعيا المصري اليوم بـ21بـ 
 صحيفة االخبار في جاءت و تغطيات6 بـ ، ثم صحيفة الجميورية تغطيات7 بـ في المركز االول بالنسبة لمصحف القومية

 ويبين الجدول ان الصحف المستقمة تفوقت عمي الصحف القومية في . مرات3 بـالمركز االخير بأقل تغطية لممف محو االمية
محو "، إال أن التغطية بوجو عام محدودة وال تتناسب مع قضية محورية مثل "محو األمية"عدد التغطيات الصحافية لقضية 

 . التي تعد احد معوقات التنمية والتطور في المجتمع المصري" األمية

 التحميل المبني عمي اليدف التنموي- (2

االرادة  
 السياسية

وضوح  التوصيات األنشطة التشريعات السياسات
الرؤية 
بين 

قضية 
تعميم 

الشراكة 
بين 

الحكومة 
ومنظمات 
المجتمع 

 األجمالي



 

الكبار 
 والتنمية

 المدني

 8 3 1 1 1 - - 2 األىرام

 2 - 1 - - - 1 - األخبار

 5 4 1 - - -   الجميورية

المصري 
 اليوم

- 2 1 1 - 2 1 7 

 4 1 1 1 - - 1 - الشروق

اليوم 
 السابع

2 6 2 10 1 3 16 40 

 65 25 9 3 12 3 10 4 األجمالي

 في التغطية الصحافية لقضية محو االمية، حيث بمغت التغطية التحميل المبني عمي اليدف التنموي (2)يوضح الجدول رقم 
الصحافية لقضية محو االمية والمتعمقة باالرادة السياسية لمسمطة الحاكمة أربع مراتفقط، مرتين في صحيفة االىرام القومية 

وبمغ عدد التغطيات المتعمقة بسياسات الحكومة فيما يخص قضية محو االمية بعشر . ومرتين في صحيفة اليوم السابع
. تغطيات وذلك بتغطية واحدة في كاًل من االخبار والشروق، وتغطيتين في المصري اليوم وست تغطيات لجريدة اليوم السابع

وجاءت التغطية الصحافية المتعمقة بالتشريعات الخاصة بقضية محو االمية في ثالث أخبارفقط، خبرين في جريدة اليوم 
وجاءت التغطية الصحافية المتعمقة باالنشطة المتعمقة بمحو االمية في اثني عشر . السابع وخبر في جريدة المصري اليوم

وبمغ عدد التغطيات الصحافية . خبرًا كالتالي عش  اخبار في اليوم السابع وخبر واحد فقط في كاًل من االىرام والمصري اليوم
. التي تناولت توصيات خاصة بقضية محو االميةبثالثة أخبار في صحف االىرام والشروق واليوم السابع بتغطية لكاًل منيما

 حيث جاءت التغطية الصحافية التي تربط بين محو االمية الرؤية بين قضية تعميم الكبار والتنميةويوضح الجدول غياب 
والتنمية في تسع أخبار فقط بخبر في كال من االىرام والجميورية والشروق، وثالث تغطيات في اليوم السابع وتغطيتين في 

في خمس وعشرون الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنيوبمغ عدد التغطيات الصحافية التي تناولت . المصري اليوم
تغطية وتصدر اليوم السابع بـ ستو عشر تغطية ثم الجميورية بأربع تغطيات فاالىرام بثالث تغطيات واخيرًا كاًل من المصري 

والمالحظ غياب الدور التنموي لمتغطية الصحافية المرتبط بقضية محو األمية وتعميم .اليوم والشروق بتغطية واحدة لكاًل منيما
 .والكبار

 دور الصحافة في التعريف بالجيات الشريكة في تعميم الكبار- (3



 

المصري  الجميورية االخبار االىرام 
 اليوم

اليوم  الشروق
 السابع

 االجمالي

 10 6 1 - 2  1 الجامعات

المجمس 
 القومي

- - - - 1 3 4 

ىيئة محو 
 االمية

1 1 3 4 4 15 28 

الجمعيات 
 االىمية

- - - - 1 - 1 

المؤسسات 
 االقميمية

- - - 2 - 2 4 
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الجيات الشريكة في تعميم الكبار وىي الييئة القومية لمحو االمية وتعميم الكبار الجية الرئيسية  (3)يتناول الجدول رقم 
المسؤولة الى جانب بعض الجيات المعاونة مثل الجامعات والجمعيات االىمية والمجمس القومي لممرأة، ومدي تعريف التغطية 

 تغطية ما بين خبر وتقرير وحوار عرفت الجيات الشريكة 26الصحافة ليا، وجاءت صحيفة اليوم السابع في المركز االول بـ 
 تغطيات، واالىرام بتغطيتين 6 تغطيات، ثم صحيفة المصري االليوم بـ7في محو األمية وتعميم الكبار، ثم جريدة الشروق بـ 

ويمكن القول أن تعدد الجيات المسؤولة عن محو واألمية وتعميم .والجميورية بخمس تغطيات وأخيرًا األخبار بتغطية واحدة
 .الكبار أدي إلي تضارب في االختصاصات وفشل في تنفيذ اليدف من الخطة القومية لمحو األمية

 

 

 

 التغطية الصحافية وفق المناطق الجغرافية- (4

 األجمالي القري والنجوع المحافظات الصحيفة

 3 1 2 األىرام



 

 2 1 1 األخبار

 3 - 3 الجميورية

 4 1 3 المصري اليوم

 2 - 2 الشروق

 26 2 24 اليوم السابع

، محافظات ومدن وقري وفق المناطق الجغرافيةلقضية محو األمية وتعميم الكبار التغطية الصحافية  (5)يوضح الجدول رقم 
 تغطية صحافية، ثم صحيفة المصري اليوم بـ أربع تغطيات، وكاًل من 26ونجوع، وجاءت صحيفة اليوم السابع في المقدمة بـ 

ويبين الجدول ان التغطية المتعمقة بالمناطق .  تغطيات، وأخيرًا جريدتي االخبار والشروق بتغطيتين3الجميورية واالىرام بـ 
 .  الجغرافية محدودة لمغاية وال تتناسب مع أىمية قضية محو األمية وغالبًا تأتي في أطار تغطية أخبار المحافظات

 (المرأة واألمية)التغطية الخاصة بتمكين المرأة - (5

 األجمالي النماذج المتميزة التحديات الصحيفة

 3 2 1 األىرام

 2 2 - األخبار

 - - - الجميورية

 2 1 1 المصري اليوم

 2 - 2 الشروق

 12 5 7 اليوم السابع

التغطية الخاصة بقضية األمية والمرأة، حيث عرضت التغطية الصحافية لمتحديات التي تقف أمام  (5)يبين الجدول رقم 
طموح المرأة في مواجية قضية األمية، فضاًل عن عرض التغطية الصحافية لبعض النماذج المتميزة التي تمكنت من التغمب 

وجاءت صحيفة اليوم السابع في المقدمة . عمي الصعاب وااللتحاق بفصول محو األمية والحصول عمي مؤىالت جامعية
بأثني عشر تغطية، خمس تغطيات تحدثا عن نماذج لفتيات استطاعن الحصول عمي شيادة جامعية بعد االلتحاق بفصول 

ثم جريدة األىرام . محو األميةوسبع تغطيات تناولت الصعاب والتحديات التي تقف حائاًل أمام المرأة لمتغمب عمي مشكمة األمية
بثالث تغطيات اثنين تحدثا عن مشوار خمس فتيات لمتغمب عمي األمية وتغطية لمتحديات التي تقف أمام رغبة المرأة في 

ثم األخبار بتغطيتين عرضتا نماذج مشرفة لفتيات تحدين الصعاب وتغمبن عمي الظروف والتحقن بفصول . التغمب عمي األمية



 

والمصري اليوم بتغطيتين عرضتا الصعاب التي واجيت فتاة في التغمب عمي . محو االمية وحصمن عمي شيادات جامعية
وأخيرًا جريدة الشروق . األمية وقصة نجاح نفس الفتاة في الحصول عمي مؤىل جامعي عقب االلتحاق بفصولمحو األمية

 .بتغطيتين عرضتا التحديات التي تواجية تمكين المرأة من التغمب عمي األمية

  الرابعلمبحثا

فية التي تناولت قضة محو األمية وتعميم الكبار اتحميل لمموضوعات الصح

ألخبار التعميم بصفة عامة ومحو االمية بصفة خاصة يتبيت ان غالبية التغطية جاءت صحافية بالنظر الى مجمل التغطية ال
 فقط، وجاءت التغطية يفي شكل أخبار قصيرة ال تحمل أية مضمون ذي معني عن قضية محو األمية، الميم شكل خبر

 في شكل حوارات ومقاالت قميمة لمغاية وال تتناسب مع صحافية في شكل تقارير في المرتبة الثانية، وكانت التغطية الصحافيةال
. أىمية قضية محو االمية وتعميم الكبار

األىرام - (1

 (خبر).وأحالة وقائع الضرب لمتحقيق..التعميم استمرار مشروع محو األمية- 

، وىو 2016/2017خبر عن موافقة وزير التربية والتعميم والتعميم الفني، عمى استكمال مشروع محو األمية لمعام  : التحميل
، من خالل بروتوكول التعاون بين الييئة العامة لتعميم الكبار التابعة "المصريون يتعممون"الثالث عمى التوالي، تحت شعار 

 جنيو 200 جنييًا حافزا لكل دارس ناجح، ومبمغ 50لموزارة، ووزارة الشباب والرياضة، ويتحدث الخبر عن تخصيص مبمغ 
 .لممعمم شيرياً 

... مصر بال امية: لتنفيذ مبادرة الرئيس- 

. لقاءات تنسيقية بين شباب االحزاب والمسؤولين بالييئة:  تعميم الكبار

 (تقرير اخباري). سنوات4خالل % 7حاليا إلى % 20.1المشروع ييدف لخفض األمية من 

، وجيود الييئة العامة لمحو " مصر بال أمية "2016تقرير خبري يتناول المبادرة الرئاسية التي اطمقت في نوفمبر : التحميل
األمية لتنفيذ توجييات الرئيس، واشار التقرير الى عقد الييئة لعدة لقاءات تنسيقية مع شباب االحزاب لموقوف عمى آليات 

التنفيذ ووضع األطر التنسيقية فى ىذا الشأن، ولكن الخبر لم يذكر أسماء ىذه االحزاب وىي أحزاب معارضة أم مواله ، وال 
والخبر في مجممو تصريح .دور كل حزب ولم يعمن اآلليات التي تم االتفاق عمييا بين الييئة واالحزاب لتنفيذ توجييات الرئيس

 .من عمر حمزة، القائم بأعمال رئيس ىيئة محو األمية وتعميم الكبار

.. إلى ليسانس الحقوق« محو أمية»رحمة معاناة من شيادة -
 (بورترية).لم تمنعنى إعاقتى من تحقيق حممى فى التعميم: عفاف البربرى



 

عن أجد الفتيات من مركز دار السالم بمحافظى سوىاج، وعن االعاقة التي حرمتيا " بورترية"قصة إنسانية كتبت كــ: التحميل
من التعميم واصرارىا عمي االلتحاق بفصول محو االمية ومثابرتيا وتفوقيا حتي حصوليا عمي ليسانس الحقوق من جامعة 

ويوضح البورترية نظرة المجتمع لتعميم الفتاة وخاصة اذا كانت من ذوي االحتياجات الخاصة، وموقف والدىا الذي لم . أسيوط
والقصة بيا عظو وعبرة . تستطع االلتحاق بفصول محو االمية اال عقب وفاتيا وتتحدث عن حمميا باستكمااللدراسات العميا

.  لكفاح فتاة ريفية بسيطة من ذوي االحتياجات الخاصة في طريق مكافحتيا لمظروف االسرية والصحية لمواجية الجيل
 (ممف كامل في صفحة كاممة).مصر بال أمية ميمة شبابية: مالمح الخطة امام الرئاسة-

" االحزاب شريك في المسؤولية"تقرير اخباري موسع عمي صفحة كاممة يتناول تقريرين رئيسيين، االول بعنوان : التحميل
ومبادرة االحزاب لتشكيل حممة من المتطوعيين لممساىمة في "  انتخابات بال رموز"ويتحدث عن اختيار االحزاب لشعار 

خالل % 7الى % 20.1والتقرير الثاني يتناول المستيدف من الحممة بخفض اعداد االميين من . القضاء عمي االمية بالقري
والمبادرة ككل جاءت في سياق توصيات مؤتمر . اربع سنوات، وبيا تصريحات لبعض قيادات الييئة الحاليين والسابقين

العالمي الشباب األول، بعد أن كشفت تقارير التنمية البشرية عن أن ارتفاع نسبة األمية يمثل سببا رئيسيا لتراجع ترتيب مصر 
 عالميا ، لما لألمية من خطورة فى الحد من توظيف إمكانات المواطن لمنيوض 111التنمية إلى الترتيب رقم مؤشرات فى 

لتنفيذ "والتغطية الخبرية جاءت استكمال لمخبر االول. بالوطن ، استنادًا إلى ان كل أمى يمثل عقبة نحو النيوض والتنمية
 ".مصر بال امية: مبادرة الرئيس

 (خبر).شيادة محو االمية شرط لمحصول عمي وحدات باألسواق: محافظ القاىرة-

التي يتم انشائيا بشرط الحصول عمي - باكيات – قرار لمحافظ القاىرة يربك فيو الحصول عمي وحدات باالسواق : التحميل
 . شيادة محو االمية في خطوة لتعزيز الرغبة في التعميم لكبار السن ولتحسين مستوي البائعين

 (خبر).قرية أمل دنقل بقنا خالية من األمية-

الخبر يعمن أن القرية التي ينتمي الييا الشارع الراحل أمل دنقل احتفمت بتخرج وحصول أخر مجموعة من االشخاص : التحميل
 .االميين عمي شيادات محو األمية بعد اجتيازىم لالمتحانات حيث اصبحت القربة بال أميين

 (مقال).الفقر والتعميم في تقرير التنمية البشرية-

 يتحدث عن معدالت الفقر 47745 العدد 142 السنة 2017 أغسطس 26 لمدكتور طو عبدالعميم بتاريخ مقال: التحميل
والتعميم، ويؤكد ان التعميم، ىى حجر األساس في التنمية البشرية، ويفند المقال ما جاء بالتقرير من أن تحقق التنمية البشرية 
المستدامة يرتبط أتاحة التعميم لجميع األطفال، واشار المقال الى أن أبحاث البنك الدولي توصمت إلي أن كل دوالر ينفق عمى 

 دوالرا من المنافع العامة ويؤمن بناء قوة عاممة أفضل صحة وأعمى إنتاجية، 17 و6التعميم ما قبل المدرسى يحقق بين 
ويالحظ التقرير أن برامج الوجبات الغذائية المدرسية تشجع األسر الفقيرة والميمشة عمى إرسال أبنائيم وبناتيم إلى المدرسة 

بقائيم فييا ألنيا تكاد تكون الوجبات الوحيدة المغذية المتاحة ليم . وا 



 

: االخبار (2

 (تقرير).صباح تيزم الجيل بالضربة القاضية- 

قصة انسانية لفتاة ريفية بسيطة قررت مواجعة الصعاب وحالة الفقر التي تعيشيا بعد ان حرمت من التعميم بعد قرار : التحميل
والدىا المزارع أال تمتحق بالمدرسة، ولكن عندما أصبحت في التاسعة من عمرىا لجأت الي خالتيا لتعمميا مبادئ الكتابة 

ببني سويف ونجحت فييا بتفوق وحصمت عمي " شريف باشا"والقراءة التي نصحتيا بااللتحاق بفصول محو األمية في قرية 
في الثانوية العامة  ( عاماً 21)االبتدائية وىي في الخامسة عشرة من عمرىا وفي النياية نجحت صباح عبد الرحمن كامل 

والقصة مميمة لمكثير من امثال صباح ممن يعانون الحرمان من .٪ وجاءت نتيجة التنسيق بالتحاقيا يكمية العموم٩٧بمجموع 
 .فية اليادفة والتي تدخل في باب خدمة المجتمعاالتعميم بسبب فقر االىل وىي من القصص الصح

 (تقرير). بنات ينشرن النور في الصعيد4         - 

تقرير انساني يحكي قصة ألربع فتيات تحدين الصعاب وحاربن األمية والجيل وتغمبن عمي تقاليد الصعيد التي تقف : التحميل
ضد تعميم البنات أو الخروج من البيوت، اال انين التحقن بفصول محو األمية في قراىن بمركز البمينا جنوب سوىاج، وتدرجن 
في المراحل التعميمية، ونجحن لدرجة أن بعضين حصل عمي الماجستير، وال تقتصر قصة النجاح عمي ذلك، حيث قامت كل 

.  بين البنات في قريتيا وتطوعت بفتح فصول محو األمية في بيتيا«العالم«واحدة منين، بمحاربة الجيل ونشر نور 

 (حوار). أميين -من المواطنين% 20.4: الدكتور عصام قمر، رئيس الييئة القومية لمحو األمية وتعميم الكبار        - 

حوار جيد لمغاية مع المسؤول األول عن محو االمية في مصر، وىو من الحوارات القميمة لمغاية مع مسؤولي محو : التحميل
االمية، وبو بيانات عن اعداد االميين في مصر وععد المدرسيين وخطة الييئة لمواجية التزوير في كشوف الدارسين وتطوير 

.  مناىج الييئة وجذب دارسين سواء عن طريق تعميم حرفة أو تقديم مقابل مادي كحافز

: الجميورية(3

 (خبر). مواطنين10مية أاستثناء ذوي االحتياجات الخاصة من شرط محو - 

خبر عادي عن موافقة مجمس الوزراء، عمي استثناء ذوى االحتياجات الخاصة، من المعممين المساعدين، : التحميل
 من المواطنين األميين بمحافظاتيم 10 ألف معمم من شرط محو أمية 30واألخصائيين المساعدين، المعينين ضمن مسابقة 

 .تيسرًا عمييم

 (خبر). برعاية محافظ الجيزة برتوكول تعاون بين جامعةالقاىرة والييئة العامة لمحو االمية - 



 

خبر جيد عن جيود مؤسسات الدولة وتفعيل الدور المجتمعي لمجامعات في القضاء عمي األمية، عن طريق تقديم : التحميل
حوافز مالية لطالب جامعة القاىرة لالشتراك في محو أمية مواطني قري وأحياء محافظة الجيزة وانتياء البروتوكول عقب التأكد 

.  من ان المحافظة اصبحت خالية من األمية طبقا لتقارير الجياز المركزى لمتعبئة العامة واإلحصاء واليونيسكو

 (خبر).الدكتور عصام توفيق قمر لمحو األمية   - 

خبر بسيط عن تعيين رئيس جديد لمييئة العامة لمحو األمية ولكنو خبر صغير لمغاية ويصعب عمي بعض القراء : التحميل
. متابعتو بسيولة

 (خبر). مؤتمر عممي بجامعة عين شمس  داً ..تعميم الكبار ومكافحة الفقر - 

خبر جيد عن المؤتمر السنوي الخامس عشر لمركز محو االمية وتعميم الكبار بجامعة عين شمس، والخبر يبرز : التحميل
تمكين األفراد والجماعات من اكتساب الميارات والمعارف والقيم  أىمية محو االمية وتعميم الكبار في مكافحة الفقر، عبر 

يحقق الرقي لممجتمع  العيش وتحسين الدخل، من أجل مستقبل يتماشى مع متطمبات التنمية المستدامة بما  الضرورية، لكسب 
 . المصري

 (خبر).  أفراد بسوىاج5ألف جنيو لمحو أمية   - 

خبر جيد عن منج وحوافز تقدميا محافظة سوىاج من اجل المساىمة في محو االمية وتعميم الكبار، عبر تعيين : التحميل
التعميم، والصحة، والزراعة، واألوقاف، والشباب والرياضة، واألزىر، وجميع اإلدارات التابعة - مدرسين من وزارات خدمية 

.  مواطنين5بيدف رفع دخوليم عبر تقديم خدمة مجتمعية تتمثل في محو أمية - لموحدة المحمية لمركز أخميم 

  (خبر).  أالف مواطن بدمياط3بروتوكول لمحو أمية      - 

خبر جيد عن بروتوكول بين مديرية التربية والتعميم بمحافظة دمياط وفرع الييئة العامة لمحو االمية وتعميم الكبار : التحميل
 .   ألف مواطن، عبر حوافظ لممعممين والمشرفين عمي العممية التعميمية3لمحو أمية 

: المصري اليوم(4

 (خبر). في مصر" أمي" مميون 14.5: االحصاء– 

جال رخبر عن أعداد االميين في مصر وفقًا لبيانات الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء ونسبتيم بين ال: التحميل
. والنساء، وأعمي المحافظات امية واقميا

 (خبر).  دول االكثر أمية9مصر ضمن الـ : وزير التربية والتعميم- 



 

في اجتماع المجمس االستشاري لممركز اإلقميمي لتعميم الكبار عن وقع مصر ضمن تصريح لوزير التربية والتعميم : التحميل
 الدولة في مكافحة االمية ال تؤتي ثمارىا، ويكشف دتسع دول االكثر اميو في العالم وىو تصنيف سئ لمغاية يعني ان جيو

. ب من التعميم وارتفاع نسب الفقررعن ارتفاع نسبة االمية بسبب التس

 (خبر). ألف مواطن856بدء خطة قومية لمحو أمية : محافظ الشرقية- 

تصريح لمحافظ الشرقية خالل اجتماعو والقيادات التنفيذية بمحافظتو ومسؤولي فرع الييئة القومية لمحو االمية، لتنفيذ : التحميل
خطة طموحة تستمر الربع سنوات لمقضاء عمي االمية بالمحافظة عبر تقديم حوافز مالية لممدرسين والمشرفين عمي العممية 

.  التعميمية

  (خبر). البديوي يعمن اختيار محافظة المنيا لبدء المشروع القومي لمصناعات الصغيرة - 

خبر جيد لمغاية عن تنفيذ مشروع قومي لتحفيز األميين عمى االلتحاق بفصول محو األمية وتدريبيم عمى الحرف : التحميل
اليدوية وتوفير كافة مستمزمات التدريب والتواصل معيم لبيع منتجاتيم، وىو خبر يحمل في طياتو تشجيع لمشخص االمي عمي 
االلتحاق بفصول محو االمية لمتعميم والتدريب عمي حرفة يدوية وىي طريقة غير تقميدية لجذب االشخاص االميين وتحفيزىم 

 .لمتعمم

 (خبر). تعميم الكبار خطة العالن مصر خالية من االمية العام المقبل- 

تصريح لرئيس الييئة العامة لمحو االمية عن خطة الدولة لقضاء عمي االمية، وتصريح أخر لخبير فى مجال تعميم : التحميل
الكبار، يؤكد أن قانون انشاء الييئة القومية لمحو االمية ىو احد العقبات التي تضعف الييئة، نظرا لعدم قدرة الييئة عمى إلزام 
الدارسين بالحضور، وعدم أحقيتيا فى مساءلة الجيات الشريكة سواء الوزارات المعنية، أو الجمعيات وغيرىا، وىو احد الحمول 

 .والخبر تعبير عن أزمة الشراكة في مصر التي تواجية محاوالت القضاء عمي االمية.لتفعيل دور الييئة

 (خبر).  بالقميوبية2018أول قرية بال أمية في " تصفا- "

تصريح لرئيس فرع الييئة العامة لمحو األمية وتعميم الكبار بالقميوبية، عن تطبيق تجربة جيدة من الممكن تعميميا، : التحميل
تتمخص في تجميع بيانات عن عدد األميين المستيدفين من خالل فريق عمل، ثم بدأ برنامج مكثف داخل ىذه القرية حتى 

بكفر شكر ستكون أول قرية بال أمية في المحافظة بنياية عام " تصفا"االنتياء من محو أمية آخر شخص، وأكد عن إن قرية 
.  قري أخرى10، وأن التجربة  تطبق في 2018

 (خبر). افتتاح اجتماع التجارب الناجحة والممارسات المثمي في محو االمية بالقاىرة- 

نظمتو المجنة الوطنية المصرية لميونسكو حول التجارب الناجحة والممارسات المثمى في خبر عادي عن اجتماع : التحميل
والمنظمة " ألكسو"التعاون مع كل من المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم بمجال محو األمية والتربية غير النظامية



 

، ولم يعرض الخبر أيًا من ىذه النماذج حتي يمكن لمقارئ او الميتم بممف محو "إيسيسكو"اإلسالمية لمتربية والعموم والثقافة 
. االمية االستفادة منيا

 (مقال). من قضايا الوطن- 

يتناول التدرج التشريعي لقضية محو االمية 2017-09-20 بتاريخ مقال جيد لمغاية لمدكتور شوقي السيد، : التحميل
بمناسبةاعالن الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء عن اعداد االميين في مصر، ويعتبر شوقي في المقال أن االمية 
مسالة امن قومي بالنسبة لمبالد وينتقد السياسات الحكومية الخاصة في مواجية االمية، بتيرب الدولة من تنفيذ التزاماتيا 

.  الدستورية تجاه محو األمية واإلنفاق عمى التعميم ومد التعميم اإللزامى حتى المرحمة الثانوية

 (خبر). أجروا امتحانات وىمية: المركزي لممحاسبات عن محو االمية بقنا- 

خبر عن مخالفات جاءت في تقرير لمجياز المركزي لممحاسبات عن فرع محو االمية بقنا، والخبر جدير بالمالحظة : التحميل
حيث ذكر ان مسؤولي الييئة أجروا أمتحانات وىمية لتسييل االستيالء عمى أموال الييئة من خالل المكافآت المالية المقررة 

.     إلجراء ىذه االمتحانات، والخبر يوضح احد اسباب فشل منظومة تعميم الكبار

: الشروق(5

 (خبر).رئيسا لقومي المرأة بالمنيا" نجاح التالوي- "

تعيين رئيس فرع الييئة لم يذكر يتطرق الى قضية محو االمية من قريب وال بعيد الميم باالعالن عن خبر عادي : التحميل
. القومية لمحو االمية بمحافظة المنيا، رئيسًا لممجمس القومي لممرأة بنفس المحافظة

 (خبر).فقط% 15نسبة محو األمية بالمحافظة : بأسيوط" تعميم الكبار"مدير - 

تصريح لمدير فرع الييئة العامة لمحو األمية وتعميم الكبار بأسيوط، عن تدني وضعف نسبة من تم محو أميتيم في : التحميل
، 1991 لسنة 8المحافظة، بسبب عدم تعاون مسئولي الجياز التنفيذي بالمحافظة مع فرع الييئة وتفعيل القانون رقم 

والمتضمن مشاركة جميع الجيات والوزارات لمعمل في مجال محو األمية وتعميم الكبار، واكد أن آخر حصر لألمية بالمحافظة 
أشارت إلى أن عدد األميين بمراكز وقرى المحافظة بمغ مميون شخص من إجمالي عدد السكان أربعة مميون ونصف نسمة 

وىي نسبة مرتفعة لمغاية، والخبر يكشف عن أحد اسباب فشل وتخبط خطة الدولة في القضاء عمي االمية وىو غياب التنسيق 
. بين اجيزة الدولة والييئة

 (خبر).دورة تعريفية حول برنامج محو األمية وتعميم الكبار لطالب بجامعة الزقازيق- 



 

الخبر يعكس جيود الييئة لمتعاون مع مؤسسات الدولة في مكافحة االمية، وذلك اقامة الييئة دورة تعريفية ببرنامج : التحميل
محو األمية وتعميم الكبار المقرر عمى طمبة وطالبات جامعة الزقازيق بناء عمى البروتوكول الموقع بين المجمس األعمى 

. لمجامعات والييئة، في اطار جيودىا لمقضاء عمي االمية

 (خبر).خطة إلعالن مصر خالية من األمية خالل عام": ىيئة تعميم الكبار- "

تصريح لرئيس الييئة العامة لمحو االمية عن جيور الدولة في خطتيا لمقضاء عمي االمية، عبر استحداث المشروع : التحميل
القومي لمصناعات الصغيرة، لجذب الدارسين، بحيث يتم تقديم الخدمة التعميمية وبجانبيا مشروعات لدفع الدارسين إلى التربح 

. من الصناعة التي يجيدىا خالل فترة الدراسة

 (خبر). مميون أمى فى مصر14يوجد : رئيس الييئة العامة لتعميم الكبار-

 9وىو رقم كبير لمغاية، منيم   ( مميون14)تصريح لرئيس الييئة القومية لمحوو االمية عن اعداد االميين في مصر : التحميل
واغمبيم من الريف، اي استمرار - الثمثين –  ماليين ذكور، مما يعني أن النسبة االكبر من االميين اناث 5ماليين اناث و

 .العادات والتقاليد القديمة فيما يخص تعميم الفتيات

 (تقرير).محو األمية الحل الوحيد لمقضاء عمى اإلرىاب": األعمى لمثقافة"في " البرعي- "

الوعى بالثقافة القانونية لمواجية "تصريح لوزير التضامن االسبق، خالل الجمسة الثالثة لفعاليات المنتدى الوطنى : التحميل
 .، بأن محو االمية احد الحمول لمقضاء عمي االرىاب"اإلرىاب

:  اليوم السابع(6

 (خبر).في الدول العربية% 21.1و..نسبة االمية في مصر% 29.7: جياز االحصاء- 

لجيــاز المركــزى لمتعـبئة العامــة واإلحصــاء بمناسبة اجاء في تقرير بناء عمي ما خبر عن نسبة االمية في مصر، : التحميل
 وحتي العام 2006اليوم العالمى لمحــو األمية، حيث تضمن الخبر مقارنة بين نسبة االمية في مصر والدول العربية منذ عام 

وضح الخبر ان أعداد االميين في انخفاض ولكن بنسبة قميمة واشار ان نسبة االنخفاض اعمي في فئة الشباب وأ , 2016
 والخبر تعبير عن مشكمة المعمومات واالحصاءات التي تواجييا قضية .والمقيمن بالحضر عن كبار السن والمقيمن بالريف

محو االمية وتعميم الكبار بين بيانات وتصريحات متضاربة لممسؤولين الرسميين، حيث يؤكد جياز االحصاء ان اعداد االميين 
 . مميون فقط14 مميون فيما صرح رئيس الييئة القومية لمحو االمية انيم 14.5

 (خبر). ألداء الخدمة العامة لمحو االمية وخدمة االيتام والمسنين87تكميف : وزيرة التضامن- 

تصريح لوزير التضامن عن أن تكميف الشباب الدء الخدمة المدنية سيكون في خطة الدولة لمقضاء عمي االمية، : التحميل
.  وىذا قرار جيد يساىم في القضاء عمي االمية الن الخدمة المدنية الزامية لمشباب



 

 (خبر).جميعة رسالة تحتفل باليوم العالمي لمحو االمية-

خبر عادى عن احتفال جمعية رسالة باليوم العالمي لمحو االمية، حيث تتبنى الجمعية أنشطة من أجل محو األمية : التحميل
تقوم فمسفتو ليس فقط عمى محو أمية الدارس كتابة وقراءة، ولكن عبر مساعدتو الدارس فى حل كافة مشاكمو من خالل تعميم 
أوالده، وتنظيم رحالت وحفالت ترفييية لو وألبنائو، معارض مالبس مجانية ألسرتو، ندوات تثقيفية، باإلضافة إلى إيجاد فرص 

عمل لو حال احتياجو، وتعميمو عدد من المين مثل الخياطة، فضال عن حفظ القرآن، وتعميم الكمبيوتر، والمغة اإلنجميزية، 
. وىذه جيود شبيو لما تقوم بو الييئة القومية لمحو االمية لتحفيز الدارسين عمي االلتحاق بفصول محو االمية

 (خبر).سماء المتعاقدين لمتنظيم واالدارة النياء أزمة التعيينأرسال إ: محو االمية- 

اممين المتعاقدين بيا لمتنظيم واالدارة لتثبيتيم عمي درجات مالية، وىو ما يعني عخبر عن ارسال الييئة السماء ال: التحميل
عبر عن تاضفاء نوع من االطمئنان لمعاممين بالييئة من الممكن ان يجعميم يقبمون عمي اداء واجبيم الوظيفي بكفاءة كما انو 
، األمر جيود الييئة لتكوين ىيكل اداري مستقل يمنع التخبط االداري لتعدد الجيات العاممة والمتعاونة مع ممف محو االمية

 .الذي يفتح ممف ىيكمة الجيات المسؤولة عن محو األمية

 (خبر).محو أمية أربعة من كبار السن شرط التخرج من الجامعة:التعميم العالي- 

اشتراط وزارة التعميم العالي عمي ضرروة قيام خريج الجامعة بمحو أمية أربع اشخاص لمتخرج وىذا نظير مبمغ مالي : التحميل
.  كحافز لمطالب، وىذه االجراءات ستساىم في القضاء عمي األمية

 (خبر). مميون سنوياً 2ندرس الزام جيات معينة بمحو أمية : تعميم الكبار- 

تصريح لمقائم بأعمال رئيس الييئة العامة لمحو األمية وتعميم الكبار، عن جيود الييئة لتوسيع المشاركة الشعبية في : التحميل
جيود مكافحة االمية عبر اشراك جيات جديدة تتمثل في االحزاب السياسية، والمناقشات تناولت ان يكون لممؤسسات الشريكة 
دور فعال بحيث يتم إلزاميا بتنفيذ خطة الييئة فى محو األمية بعد توفير الدعم الفنى والمالى ليا، وأكد ان الييئة تسعي لمحو 

.     مميون شخص سنوياً 2أمية 

 (خبر).ننشر نص ورقة عمل االحزاب حول مشروع محو االمية المقدم لمرئاسة اليوم    - 

 حزب سياسي حول 23تناول نص ورقة عمل يدخل في سياق المقترحات المجتمعية لمقضاء عمي األمية، حيث خبر : التحميل
مشروع محو االمية المقدم لمرئاسة، حيث تحفظت الورقة عمى الدور المنفرد لمييئة العامة لتعميم الكبار ، في إعداد ومتابعة 

 فى شأن محو األمية وتعميم الكبار، قد حدد الجيات 1991 لسنة 8وتنفيذ الخطة القومية لمحو األمية، مؤكدة أن القانون رقم 
إلى جانب مقترحات . الشريكة فى المادة األولى، وىذا أمر جيد بأن يتم وضع الخطة القومية لمحو األمية بشراكة مجتمعية

التفوق "جيدة تسيم في محو االمية منيا،استحداث نظام تحفيز لمطالب فى المدارس الثانوية والجامعية، عبر درجات لـ
عمل سنة خدمة - لمطالب فى المرحمة اإلعدادية لمذين يجتاز أبائيم اختبارات محو األمية، وتحفيز المتطوع" االجتماعى



 

لمخريجيين تضاف إلى خبراتيم الوظيفية وضمن جدول السنوات التأمينية، وربط مشروع محو األمية بمعاش تكافل وكرامة، 
ودعم الطالب بزيادة حصتو التموينية بالتنسيق مع وزارة التموين وخفض بعض المديونيات لمفالحين، ومنح القروض بضمان 

فضاًل عن توصيات جيدة لفك التشابكات اإلدارية التى تعطل خطة محو .شيادة محو األمية ألصحاب الورش والمين اليدوية
. األمية

 8رئيس الييئة .. مواطنين لممعممين المتعاقدين لعامين بداًل من عام10مجمس الوزراء يقرر مد فترة شروط محو امية - 
 (تقرير اخباري). ومد الفترة ىدفة التسييل عمي المعممين.. الف دارس خالل عام75االف مدرس انتيوا من تعميم 

 ألف وظيفة من 30تقرير خبري عن قرار لرئيس مجمس الوزراء، بمد فترة محو األمية لممعممين المتعاقدين ضمن الـ : التحميل
 دارسين، حتى يتم تعيينيم، كأحد الشروط التى تضمنيا 10عام إلى عامين لمنحيم فرصة ليتمكنوا من انتياء شرط محو أمية 

. وىذا الشرط في عقد التعيين جيد لمغاية وسييم في القضاء عمي االمية. العقد المبرم بين الوزارة والمعممين

 (خبر)".نوعية الزقازيق"ندورة تعريفية عن برنامج محو االمية وتعميم الكبار لطالب - 

الخبر يعكس جيود الييئة لمتعاون مع مؤسسات الدولة في مكافحة االمية، وذلك اقامة الييئة دورة تعريفية ببرنامج : التحميل
محو األمية وتعميم الكبار المقرر عمى طمبة وطالبات كمية التربية النوعية بجامعة الزقازيق بناء عمى البروتوكول الموقع بين 

. المجمس األعمى لمجامعات والييئة، في اطار جيودىا لمقضاء عمي االمية

 (خبر). الياللي يترأس العقد العربي لمحو االمية وتعميم الكبار بجامعة الدول العربية- 

خبر عادي عن ورشة العمل الخاصة بالعقد العربى لمحو األمية وتعميم الكبار، تحت رعاية وزير التربية والتعميم، : التحميل
ولكن الخبر لم يتحدث عن تفاصيل .والتي عقدت في مقر جامعة الدول العربية، بمشاركة عدة دول من المنطقة العربية

 .المبادرة العربية وال خططيا لمقضاء عمي االمية وال القرارت التي انبثقت عنيا

 (خبر).ضبط حداد بحوزتو شيادة محو امية مزورة اثناء محاولتو استخراج رخصة بشبرا الخيمة - 

والخبر تناول . خبر في صفحة الحوادث عن ضبط شيادة محو أمية مزورة بحوزة حداد اثناء استخراجو لرخصة قيادة: التحميل
اعتراف المتيم بشرائو لمشيادة من موظف نظير مبمغ مالي وىو يعين ان وجود بعض االشخاص الذين يعزفون عن االلتحاق 

 .بفصول محو االمية رغم احتياجيم لشيادات محو االمية كمسوغات لمتعين او استخراج رخصة قيادة

  (خبر).في مركز قفط بال أمية" القمعة"محافظ قنا يعمن قرية     - 

خبر عن احتفالية عقدت بمحافظ قنا لالعالن عن خمو احد القري من االمية بعد اجتياز اخر دفعة من االفراد : التحميل
كما تناول الخبر تصريح لمقائم باعمال رئيس الييئة العامة لمحو االمية عن أن ىناك توجو رئاسى . المتحانات محو االمية

.   2022لمقضاء عمى األمية وعدم وجود أمى واحد بنياية عام 



 

 (حوار).لدينا قري بالكامل ال تورث النساء: القومي لممرأة بأسيوط    - 

حوار لرئيسالقومي لممرأة بأسيوط، تناول تصريحات صادمة أثناء االجابة عمي نسبة األمية، حيث أكدت أن برنامج : التحميل
ألن نسبة األمية الحقيقية ليست . األمية فاشل وغير مجدي، ولن يحقق عائًدا عمى أرض الواقع ويحتاج إلعادة تنظيممحو 

النسبة المسجمة، وىناك من يقمن بتسجيل أسمائين ولكن ال يستفدن من البرنامج فعمًيا حتى حصولين عمى الشيادة، وال توجد 
أى إحصائيات مركزية لممستفيدات أو المشتركات فى برامج محو األمية، كما أن المتطوعين لبرنامج تعميم الكبار يكون كل 

 أشخاص وتسجيل أسمائيم لمحصول عمى مكافأة التعميم، وىناك أسماء مسجمة أكثر من عشرات المرات لنفس 10ىميم جمع 
 .وأكدت أن الحل يكمن في وجود برنامج إحصائى يسجل بيانات المستفيدين من البرنامج بشكل رسمى. األشخاص

 (خبر). سنوات الماضية10 الف مواطن خالل الـ 432محو أمية : تعميم الكبار بالمنوفية    - 

تصريحات لرئيس فرع الييئة بالمنوفية، عن اعداد االميين بالمحافظة وعن جيود الييئة القامة االمتحانات بالقري : التحميل
. لمتيسير عمي المواطنين

 (حوار). رجال% 37و..سيدات% 63نسبة تعميم الكبار : رئيس ىيئة محو االمية باسيوط   - 

حوار لرئيس فرع ىيئة محو االمية باسيوط، تكمم عن نسب األمية بالمحافظة، وأىم ما جاء بالحوار ىو الحديث عن : التحميل
االسباب االقتصادية واالجتماعية وضعف الحافز والمقابل المادي ىي السبب في عزوف الدارسين بالفصول عن التعميم 

وكشف عن أن التجربة الوحيدة التى أتت بثمارىا وحققت أعمى نسبة نجاح بالمحافظة وىى . وعزوف المدرسين عن التدريس
التجربة التى تبناىا بنك الطعام فى مركز البدارى وديروط والفتح وكان يشترط حصول المتعمم عمى مكافأة بنك الطعام نسبة 

حضور كبيرة واجتياز االمتحان بنسبة نجاح عالية وعمى الرغم من نجاح ىذه التجربة إال أن تعميميا كان سيكمف الدولة 
. ماليين الجنييات وىو ما تسبب فى عدم تطبيق تمك المبادرة

 

 (خبر).  معممًا بكفر الشيخ272وتثبيت .. االف دارس يؤدون امتحانات محو االمية10   - 

 مدرسًا ومدرسة من العاممين فى محو األمية وتعميم 271خبر عن اداء مواطنين المتحانات محو األمية، وتثبيت : التحميل
. الكبار عمى الدرجة الثالثة، فى جميع مراكز المحافظة

 (خبر).إعالن المحافظة بال أمية خالل عام: مدير محو األمية بالمنوفية     - 

تصريحات لمدير محو األمية بالمنوفية، عن نسب االمية في المحافظة، وطبقا لبروتوكول جامعة المنوفية لمقضاء : التحميل
 160 ألف طالب وطالبة، وفى حالة نجاح جميع طالب الجامعة سيكون ىناك تعميم لـ 80عمى األمية، قال إن الجامعة بيا 

وأكد أن اىتمام الوزارات والمديريات الدينية والكنيسة بالتفاعل مع مبادرات القضاء عمى األمية، ليست بالقدر الكافى . ألف أمى
. وىو ما يؤكد ان تعدد الجيات المسؤولة عن محو االمية أحد معوقات القضاء عمييا



 

 (خبر).شيادات محو أمية فورية لمواطنين بعزبة الصفيح: محافظ الدقيمية -

، ومنح الشيادات "عزبة الصفيح "محافظ الدقيمية، بفتح عدد من فصول محو األمية بمدينة النيضة،  خبر عن قرار ل:التحميل
 . لممتقدمين بمجرد اإلنتياء، وىي احد المناطق العشوائية وىو أمر جيد لمسؤول تنفيذي لمواجية االمية في المناطق الميمشة

  (خبر).  كميات تشارك في برنامج محو االمية وتعميم الكبار بجامعة المنوفية7 -

خبر عن عدد الكميات المشاركة في البروتوكول الموقع بين جامعة المنوفية و الييئة العامة لمحو االمية وتعميم : التحميل
. الكبار بالمحافظة

 (خبر). فصل جديد لمحو األمية بأحياء الزىور والضواحى في بورسعيد16 -

 فصال جديدا بأحياء الزىور والضواحي بمححافظة بورسعيد لمقضاء عمي أمية الكبار بيذه 16خبر عن أفتتاح : التحميل
وىي خطوة جيدة لمةاجية االمية بيذه االحياء .األحياء التي تعد األكثر كثافة سكانية بالمحافظة واألقل في مستوي المعيشة

.  الشعبية

 (خبر). حصموا عمى مؤىالت عميا2000و..  سنوات3 ألفا بـ240عممنا :محو األمية بالشرقية- 

 أشير كافية لمحو أمية أى متقدم لفصول محو األمية وحصولو عمى 6تصريح لمدير محو األمية بالشرقية، بإن : التحميل
 25 أشير لمن يجيد مبادئ القراءة والكتابة، ويمتحن فوريا من يجيد القراءة والكتابة ويحصل عمى الشيادة بعد 3الشيادة، و

. االمر الذي يعد تسيياًل عمي الراغبين في االشتراك في برامج محو االمية. يوما من تأدية االمتحان

 

 (خبر).تعرف عمييا.. شروط جديدة فى الالئحة التنفيذية لقانون العمد والمشايخ -

 .خبر عن شروط تعيين العمد والمشايخ تسمح لحامل شيادة محو االمية من التقدم لوظيفة شيخ البمد: التحميل

 (خبر).وقفة لموظفى الييئة العامة لمحو األمية لممطالبة بزيادة األجور.. بالصور-

وىو امر غير .خبر عن وقفة احتجاجية لموظفى الييئة العامة لمحو األمية لممطالبة بزيادة األجور وتثبيت المتعاقدين: التحميل
 . اخر واىمال عمميم االصمي وىو مواجية االميةدخلمحمود الن تدني اجور العاممين بالييئة سيضطرىم لمبحث عن مصدر 

 (خبر).لتعميم الكبار ببورسعيد" محو األمية خدمة اجتماعية"مؤتمر .. بالصور -

خبر عن مؤتمر بين الييئة ومعيد الخدمة االجتماعية ببورسعيد في اطار بروتوكول التعاون بين الجانبين لممساىمة :التحميل
. في محو األمية وىي أحد الجيود المجتمعية لمييئة



 

 (خبر).تعميم سيدات محو االمية بمركز جيينة فى سوىاج المبادئ األولية لمسباكة..بالصور -

خبر جيد لمغاية عن ورشة عمل نظمتيا شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوىاج، بالتعاون مع إدارة تعميم الكبار : التحميل
. بجيينة، لتعميم المبادئ االولية فى السباكة، لتقميل المياه الميدرة وترشيد االستيالك، ضمن االحتفال باليوم العالمى لممياه

وىو من األمر الطيبة التي تشجع المواطنين عمي االلتحاق بفصول محو االمية لمحو أميتيم وتعمم حرفة تساعدىم في تحسين 
 .أوضاعيم المعيشية واالقتصادية

 (فتشر).رابحة تتحدى األمية وتصل إلى الثانوية بالوادى الجديد.. بالفيديو والصور -

قصة انسانية عن فتاة تحدت الظروف االقتصادية الصعبة السرتيا واستطاعت الوصول الى المرحمة الثانوية بعد : التحميل
والخبر يحمل نداء من والد رابحة لمسؤولين في مساعدتو لعمل مشروع حتي يستطيع ابناءه . نجاحيا في فصول محو االمية

 .استكمال تعميميم

  (خبر).افتتاح فصول جديدة لمحو األمية وتعميم الكبار ببورسعيد -

 .خبر جيد عن افتتاح فصول لمحو االمية باحد االحياء الشعبية لمواجية االمية: التحميل

 16انطالق المؤتمر السنوى الخامس عشر لمركز تعميم الكبار بجامعة عين شمس  تقرير األحد .. الثالثاء -
 (خبر).إبريل

خبر جيد عن المؤتمر السنوي الخامس عشر لمركز محو االمية وتعميم الكبار بجامعة عين شمس، والخبر يبرز : التحميل
تمكين األفراد والجماعات من اكتساب الميارات والمعارف والقيم  أىمية محو االمية وتعميم الكبار في مكافحة الفقر، عبر 

يحقق الرقي لممجتمع  العيش وتحسين الدخل، من أجل مستقبل يتماشى مع متطمبات التنمية المستدامة بما  الضرورية، لكسب 
 .المصري

وحصمت .. سيدة رفاعى حرمت من التعميم فى قنا بعد وفاة والدىا.. قصة كفاح صعيدية قيرت الفقر واألمية.. بالصور-
 (بورترية).عمى شيادة محو األمية ثم بكالوريوس التجارة بتقدير جيد جًدا دون أى درس خصوصى طوال رحمتيا التعميمية

 قصة انسانية عن كفاح فتاة ريفية في مواجية االمية عبر التحاقيا بفصول محو االمية حتي حصوليا عمي :التحميل
وىي من القصص المميمة والنماذج المشرفة التي يجب عمي مسؤولي التعميم بصفة عامة ومحو االمية .بكالوريوس تجارة

انون  ينص كما يجب عمي الييئة االعالن عن أن الق.بصفة خاصة االفصاح عنيا وتكريميا حتي قدورة لغيرىا من الفتيات
عمى إعفاء المتحررين من األمية من المصروفات الدراسية فى كافة المراحل التعميمية وحتى التخرج من الجامعة كنوع من 

 .التمييز اإليجابى عمى تحدييم لمظروف

 (خبر).خطة لجعل شيادة محو األمية معادلة لالبتدائية: رئيس ىيئة تعميم الكبار-



 

تصريحات لرئيس ىيئة محو االمية وتعميم الكبارخالل اجتماع المجمس االستشارى اإلقميمى لتعميم الكبار بحضور : التحميل
الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعميم والتعميم الفني، اعمن فييا عن خطة الييئة لجعل شيادة محو األمية معادلة 

 . وىو أمر جيد قد يكون حافز عمي التحاق االميين بفصول محو االمية. لالبتدائية

 (خبر). مايو22ويا تورينا يا تقفل خبر اإلثنين ..  سنة20ىيئة محو األمية لم تقدم شيئا فى : وزير التعميم -

تصريحات لوزير التعميم ينتقد فييا الييئة العامة لمحو االمية، ويؤكد انيا لم تقدم شئ وييدد باغالقيا، وكشف عن : التحميل
مشروع شروع معروض عمى مجمس الوزراء، مع التعميم العالى والتنمية المحمية، من أجل مصر بال أمية خالل عامين، بعيدا 

. عن الييئة

 (خبر).مواطن بدمياط" 1227" ىيئة تعميم الكبار تعمن عن محو أمية  -

الييئة العامة لتعميم الكبار بدمياط سمسمة من االمتحانات الفورية بجميع قرى المحافظة لمتيسير خبر جيد عن عقد :التحميل
 ألف معمم لالنتياء من التكميف الخاص بيم وفقا لقرار السيد رئيس مجمس الوزراء 30عمى المعممين المعينين ضمن الـــ 

. مواطن" 1227" دارسين ، ونجحت الجيود في محو أمية 10بإلزاميم بمحو أمية 

 (خبر).  ألف مواطن بمراكز المحافظة52 فصال لمحو أمية 5505فتح : محافظ المنيا  -

خبر جيد عن افتتاح فصول جديدة لمحو االمية لمتيسير عمي المواطنين، واىتمام القيادة التنفيذية بممف محو االمية : التحميل
. وعقدة الجتماعات مع المسؤولين لمحاصرة خطر االمية

 

 

 (خبر).تنظيم قافمة سكانية وخدمية بعزبة المنشية البحرية شرق اإلسكندرية -

خبر عن قافمة خدمية لحى المنتزة أول، لحي شعبي، تم حصر اعداد االميين بالحي الراغبين في  االشتراك فى : التحميل
وىذه جيود ". قرية بال أمية"فصول محو األمية، وذلك بالتنسيق مع إدارة محو األمية وىيئة تعميم الكبار فى ظل تفعيل مبادرة 

.  متميزة وتأتي لتفعيل دور المحميات في مواجية االمية بالتعاون مع الييئة القومية لمحو االمية وتعميم الكبار

 (خبر).القومى لممرأة يينئ إقبال السمالوطى بعضوية مقعد دولى باليونسكو -

خبر عادي جدًا عن تينئة من المجمس القومي لممرأة لمعميدة السابقة لمعيد الخدمة االجتماعية بالقاىرة، ورئيسة : التحميل
جمعية حواء المستقبل واألمينة العام لمشبكة العربية لمحو األمية وتعميم الكبار، لفوزىا بالمقعد الدولى لممشاورة الجماعية 

 .لممنظمات الكبرى غير الحكومية باليونسكو



 

 (خبر). فصل محو أمية لذوى االحتياجات الخاصة13إنشاء : تعميم الكبار بسوىاج -

تصريح لمسؤول محو االمية بسوىاج تحدث فيو عن نسب االمية بالمحافظة بين الذكور واالناث وجيود الييئة في : التحميل
 فصاًل لمحو األمية لذوي االحيتياجات الخاصة بمحافظة سوىاج 13مواجية االمية، وافضل ما في الخبر االعالن عن افتتاح 

وىو أمر أكثر من ممتاز يدخل في اطار محاوالت اجيزة الدولة الدماج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع عبر التيسير 
عمييم والحاقيم بفصول لمحو أميتيم، خاصة وان ىناك نماذج مشرفة لفتيات تحدوي االعاقة وحاربوا األمية وحصموا عمي 

 . مؤىالت جامعة وبعضيم يدرس لمحصول عمي الماجستير والدكتوراة

 (خبر).النيابة اإلدارية تحيل مدير فرع الييئة العامة لتعميم الكبار بالبحر األحمر وآخر لممحاكمة التأديبية -

خبر من صفحة الحوادث عن اصدار موظف بفرع الييئة بالبحر االحمر لشيادة محو االمية لمواطن بما يفيد اجتيازه : التحميل
جادتو لمقراءة والكتابة بالمخالفة لمحقيقة والخبر يأتي في سياق محاوالت بعض المواطنين في الحصول . امتحان محو األمية، وا 

 . عمي شيادة محو االمية بالتزوير

 (حوار).تحديت المى قالوا الدبموم زي محو االمية: االولي عمي الجميورية بالدبمومات الفنية -

شيادة حوار لمطالب الحاصل عمي المركز االولي عمي الجميورية في الدبمومات الفنية، قال فيو ان البعض شبيوا : التحميل
شيادات محو عن رة عمي عقول البعض طمحو االمية، في اشارة لمنظرة المتدنية المسيالثانوي الصناعي بشيادة الدبموم 

االمية، االمر الذي يتطمب عمل حمالت اعالمية لتصحيح الصورة وابراز النماذج المشرفة التي حققت تقدم بعد حصوليم عمي 
. شيادات محو االمية

 

 (خبر).المكتبة العامة بدمياط تعمن عن فتح فصول لمحو األمية وتعميم الكبار -

طمقيا  أخبر جيد لفتح المكتبة العامة بدمياط لفصول محو االمية، لممشاركة في محو امية المواطنين في اطار مبادرة: التحميل
 .  المحافظ لمقضاء عمي االمية

تنصح الفتيات باستكمال .. قصة فتاة من فصول محو األمية حتى الدراسات العميا.. بسمة سوىاج تيزم الجيل -
 (بورترية). حفظت القرآن الكريم كاماًل وحصمت عمى إجازة تجويده: وتؤكد.. وتتمنى تدريس المغة العربية.. تعميمين

قصة مضيئة لفتاة من احد قري محافظة سوىاج تعبتر من النماذج المشرفة التى تركت األمية وسمكوا مسمك من أجل : التحميل
التعميم والحصول عمى درجات عممية أعمى وىى مفخرة ألسرتيا ولبمدىا وأىل قريتيا، حيث تدرس لمدراسات العميا بعد انتظاميا 

والخبر أكثر . في فصول محو االمية وحصوليا عمي االعدادية ثم الثانوية العامة والتحاقيا بكمية دار العموم وتخرجيا بتفوق
 .من ممتاز ومحاولة من االعالم اللقاء الضوء  عمي قصص الكفاح المشرفة تبرز أىمية مشروع محو االمية



 

 (تقرير).بدء فعاليات المرحمة الرابعة من حممة طرق األبواب لمقومى لممرأة بالمنيا -

خبر عادي عن نشاط لممجمس القومي لممرأة في حممة طرق االبواب التي تستيدف مميون سيدة يأتي في اطاره : التحميل
 .عية بأىمية محو االميةوالت

 (خبر).تفعيل بروتوكول تعاون بين جامعة المنوفية و الييئة العامة لمحو األمية -

خبر جيد عن تفعيل الدور المجتمعي لمجامعات في القضاء عمي األمية، بعد لقاء بين رئيس الجامعة ورئيس ىيئة : التحميل
. محو االمية

 (تقرير).انطالق المشروع القومى لمصناعات الصغيرة لتعميم الكبار بجامعة المنيا..  دًا  -

خبر جيد عن جيود مؤسسات الدولة وفي مقدمتيا الييئة القومية لمحو االمية لتحفيز المواطنين لاللتحاق بفصول : التحميل
محو االمية، عبر مساعدتيم في اقامة مشروعات صغيرة ضمن المشروع القومى لمصناعات الصغيرة لمييئة العامة لتعميم 

. الكبار، كما أن الخبر بو نيج جيد يكمن في استثمار طالب الجامعة في محو أمية مواطنين المحافظة ومراكزىا وقراىا

 (خبر).جيود مكثفة لمحو أمية قرابة مميون شرقاوي خالل عامين:محافظ الشرقية  -

 .خبر عادي تناول تصريحات بناءه لمحافظ الشرقية لمحو االمية بالمحافظة: التحميل

   (حوار).ىبة الصعيدية اجتازت محو األمية فى أسيوط وأنيت كمية الزراعة -

 قصة مشرفة لفتاة من احد قري محافظة أسيوط تعبتر من النماذج المضيئة التى تركت األمية وسمكت طريق التعميم :التحميل
والخبر يندرج تحت بند الصحف المجتمعية اليادفة ومحاولة من االعالم . وحصمت عمى مؤىل عالي وتدرس لمحصول عمي

 .اللقاء الضوء عمي قصص الكفاح المشرفة التي تبرز أىمية مشروع محو االمية

فرض ..  مميون نسمة فى مصر ال يعرفون القراءة والكتابة14.3: التعبئة واإلحصاء.. فى اليوم العالمى لمحو األمية-
 (قرير أخباريت). جنيو عمى تعميم الفرد200وتقترح منح المعمم .. عقوبات عمى األسر الممتنعة عن تعميم أطفاليا

 14.3لجياز المركزى لمتعــبئة العامة واإلحصاء ، عن أعداد األميين، والتي قدرت  بحوالى  الخبر تناول بيانات ل:التحميل
كما جاء %. 20.1 نحو 2016 مميون نسمة من اإلناث، وبمغ معدل األمية خالل عام 9.1، منيم 2016مميون نسمة عام 

بالخبر استنكار لبعض أعضاء لجنة التعميم بالبرلمان ألرتفاع أعداد االميين رغم القضاء عمى األمية فى دول أخرى، وكذلك 
. محو األمية التكنولوجية فى حين أن مصر تعانى من انتشار األمية

 (تقرير).مـحـاربـة األمـيـة لتـطـوير فـرص الـعـمـل فى العالم اإلسالمى: اإليسيسكو -



 

بمناسبة اليوم العالمي لمحو  - المنظمة اإلسالمية لمتربية والعموم والثقافة- " االيسيسكو"خبر جيد تناول بيان لـ: التحميل
االمية، ذكرت فيو االيسيسكو انيا توصمت الى عدد من المؤشرات بعد اجرائيا لتقييم شامل لمسار محو األمية فى الدول 

األعضاء، منيا أن  النشطين فى القطاع اإلنتاجى األول الذى يشمل الزراعة والصيد البحرى، ال تستفيد بالشكل المطموب من 
خدمات محو األمية وىو ما يمنعيا من التطوير الكامل لمياراتيا، كما أن األمية فى األوساط النسوية ال تزال االعمي، فضاًل 

ودعت .  عن أن  العالقة بين محو األمية وقطاع التدريب الفّنى والمينى غير واضحة المعالم فى عدد من الدول األعضاء
اإليسيسكو إلى اعتماد اإلجراءاِت الفعالَة المالئمة عمى مستوى سياسات محو األمية وممارساتيا بارتباط وثيق مع قطاَعى 
. التدريب المينى واالقتصاد عمى حّد سواء، وطالب البيان بربط الخطط الوطنية لمحو األمية وبخطط الدولة فى مجال التنمية

 (خبر).استكمال المشاريع القديمة الحل الوحيد لمقضاء عمى األمية فى مصر: حسن طمب -

 حسن طمب، أكد فيو أن نسب االمية تفوق ما أعمنو الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء اذا رتصريح لمشاع: التحميل
لي ان نسبة األمية فى مصر مؤشر خطير عمى إعاقة التقدم، فى ظل اشار إاضيف الييا االطفال من سن ثماني سنوات، و

 .تطوير العصور

 سنوات ومواجية 3خطة لمحو األمية خالل ..الحكومة تستعرض استراتجية مواجية الزيادة السكانية أمام البرلمان -
لزام اإلعالم بتخصيص ..نائبة وزير الصحة تطالب بالحد من الزواج المبكر..التسرب من التعميم  دقيقة مجانا 15وا 

 (قرير أخباريت).لمقضية

خبر عن تناول استعراض نائب وزير الصحة، المشرف عمى المجمس القومى لمسكان، االستراتجية القومية لمسكان : التحميل
لمواجية الزيادة السكانية، أمام لجنة التضامن بمجمس النواب، جاء فييا ان الدولة لدييا خطةلمقضاء عمي االمية خالل ثالث 

 .وىو من التصريحات الحكومية المتكررة بالقضاء عمي االمية والتي لم يتحقق منيا لألسف شئ.سنوات

 

الفصل الثاني 

مدي مالئمة التغطية لقضية تعميم الكبار ولقضية التنمية المستدامة 

، ليؤكد "محو األمية والتنمية المستدامة" تحت شعار 2014جاءت احتفاالت األمم المتحدة في اليوم العالمي لمحو األمية عام 
أن محو األمية ُيمكن البشر من اتخاذ القرارات الرشيدة في مجاالت النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية واإلدماج البيئي، 
ويمثل بالتالي عنصرا من العناصر األساسية الالزمة لتعزيز التنمية المستدامة، كما أن محو األمية ُيعد بمثابة الدعامة التي 

ومن . يستند إلييا التعمم مدى الحياة، كما أنو يقوم بدور مؤسس حاسم في بناء مجتمعات تتميز باالستدامة واالزدىار والسالم
".  محو األمية وتعميم الكبار"ىذا المنطمق جاءت دراستنا عن التغطية االعالمية لقضايا 



 

محو لقضية والغير مناسب ، يتبين لنا التناول المحدود "محو األمية وتعميم الكبار"لقضايا صحافية العرض لمتغطية الىذا وبعد 
األمية وتعميم الكبار، وعدم وضوح الرؤية التى تربط بين التعميم والتنمية، وحصر المتابعة فى أخبار الوزارات والمحافظات 

غير تقميدية التى تتعدى فتح الفصول وقوافل الجامعات الفى عمق المشكمة، أسبابيا وسبل الحمول الغوص والمديريات دون 
والخطط النظرية التى تحول دون تحقيقيا عوائق متشعبة تعكس الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية التى جعمت األمية 

مرضا مزمنًا فى جسد المجتمع المصرى، كما يتضح من التغطية، ضيق الرؤية وعدم وجود صفحات متخصصة تناول 
. موضوعات ممف محو األمية وتعميم الكبار بصفة خاصة

 بحيث تتمكن من القيام بدورىا ليس فقط كحمقة وسيطة، بل لتصبح الصحافلذا فيناك ضرورة لتغيير مسارات التواصل مع 
، ومن ثم  والمياراتالحمقة المحركة فى مكافحة األمية وتعميم الكبار والتعمم مدى الحياة لبناء مجتمعات التعمم والمعرفة

التعريف بالتحديات التي تواجو عمميات التنمية، واستحضار عناصر القوة فى المؤسسات الميتمة والمعنية بشئون التعميم 
ومحو االمية، بتحفيز القدرات البشرية والميارات الفردية لتوظيفيا في عممية التحرر من األمية، وذلك من خالل بمورة األفكار 
المتصمة بالتنمية البشرية ومزاياىا، وتعزيز دور القطاع األىمى في خمق ثقافة الوعي بالقدرات والطاقات البشرية التي تساعد 

 .وتييئة بيئة النتشارىا. عمى تفعيل المشاركة االيجابية

رؤية لمتحرر من االمية في مصر : المبحث االول

سنوات طويمة ومشكمة محو األمية تبحث عن حل دون جدوى، ماليين الجنييات تيدر كل عام، واألعداد فى تزايد مستمر 
.  تضيف إلييا أرقاما جديدة، ومن ثم أصبح البد من البحث عن حمول حقيقية ليذه المشكمة الحيويةلضعيفةومنظومة التعميم ا

 ووفقًا لرؤية بعض الخبراء فان أسباب تفشي مشكمة محو االمية تكمن فى عدم كفاية الحمول التى تعتمدىا الييئة، باإلضافة 
إلى عدم كفاية التمويل، لذلك فالبد من المجوء لحمول غير تقميدية، مثل تكميف طالب كميات التربية بمحو أمية جيرانيم من 
المقيمين معيم فى نفس الحى، وسد منبع األمية عن طريق زيادة عدد المدارس لضمان تحقيق االستيعاب الكامل فى الصف 
األول االبتدائى مع ضرورة اعتماد مناىج دراسية شيقة قادرة عمى جذب التالميذ ومنع تسربيم من الدراسة، وتخصيص فترة 

ومن ثم . مسائية فى المدارس لمحو أمية الكبار، عمى أن يقوم بيذه العممية معممون متخصصون، يتم منحيم مكافآت كبيرة
: فيناك عدد من المتطمبات التي ينبغب الوفاء بيا لتحقيق ىذه الرؤية ىي

ستور، واقرار استمراريتو دتعديل واصدار تشريعات تضمن الحق في التعميم وفقًا لما كفمو ال: التعديل التشريعي -1
 اخر ويودون مواصمة تعميميم، وتوفير تغطية قانونية ولممتحررين من االمية او لمن توقفوا عن التعميم لسبب ا

 .لضمان االعتراف بالشيادات والخبرات المكتسبة من برامج التعميم غير النظامي
من خالل استحداث ىيكل تنسيقي قومي يستوعب كل : اعادة ىيكمة التعميم غير النظامي عمي المستوي القومي -2

المؤسسات األىمية والدينية والثقافية والرياضية والقطاع الخاص وقادة  - حكوميةالاالطراف الفاعمة الحكومية وغير 
بشكل عام، من أجل تنسيق الجيود في مجال التعميم غير النظامي واالعتراف بشياداتو والتصديق عمييا  – الرأي

 . واعتمادىا عمي ان تمثل فيو االتحادات والييئات العامة والمجالس القومية والنوعية والوزارات المعنية



 

وفي ىذا النمط يمكن االستفادة من كل انماط التعميم المفتوح والتعمم عن بعد : التوسع في برامج التعمم عن بعد -3
عبر استخدام استراتيجيات التعمم االلكتروني . وشبكات التواصل االجتماعي، خاصة في المحافظات الحدودية والنائية

وىنا يمكن التعاون مع الجامعات .بمختمف انواعو مثل التعمم االفتراضي والدمج والمقررات المفتوحة كثيفة العدد
ويوفر نظام .الخاصة التي تمتمك ىذه التقنيات الحديثة، الن ذلك يمكن من اتاحة فرص التعمم لممتسربين من التعميم

ويخفض . ويتخطي حدود الزمان والمكان التي تعيق الكبار عن مواصمة التعمم. مرن لمواصمة التعمم مدي الحياة
 .نفقات التميم عمي المدي البعيد من خالل استخدام النظم االلكترونية في التعمم

الممثل الرئيس لمجيود الحكومية في - تحتاج ادارة التعميم المجتمعي بوزارة التربية والتعميم : تطوير التعميم المجتمعي -4
الى احداث نقمة نوعية في اىدافيا ومناىجيا واليات تقديميا لخدماتيا والوصل بالمدارس - مجال التعميم غير النظامي

ويقترح الخبراء تحويل مدارس المجتمع الى مراكز تعميمية متعددة االغراض بحيث يتم انشائيا . الى معايير الجودة
بالتعاون بين وزارة التربية والتعميم ومنظمات المجتمع المدني، لتتضمن اماكن ومساحات مختمفة االنشطة التعميمية 
 . واالجتماعية والفنية، كما تتضمن مراكز لمتعميم الموازي، وفصواًل لمحو االمية والتدريب الميني والتعميم االلكتروني

 

 في مصر دور فاعل لمصحافة في تناول قضايا محو األميةرؤية مستقبمية ل: المبحث الثاني

زالت من الوسائل اإلعالمية الرئيسية والميمة في نشر األفكار واآلراء والمعمومات والتأثير عمى جميور  تالصحافة والكانت 
محو األمية وتعميم الكبار ستجد بالنسبة لقضايا المتعمقة ب والمستقمة، نظرة عامة لمصحف الرسميةوب.النخب والقياداتء والقرا
وأخبار قضية محو األمية، يتم تناوليا في إطار محدود ومساحات محدودة تتجو في الغالب نحو موضوعات عامة عن أنو 

إلى جانب النشاطات والجامعات والمحافظات، والنشاطات الرسمية لممنظمات والجمعيات االمسؤولة عن محو األمية، القيادات 
 . لمدولةالموسمية التي ترافق االتجاىات الرسمية 

وثقافية أيالحظ غياب تناول قضايا ميمة وحساسة ذات أبعاد قانونية ست وعند الوقوف الجاد أمام ما تنشره الصحف ال
 : اآلتيقضية محو األمية  حول لمصحف الستونستخمص من مراجعتنا .  تتعمق بمحو األميةوسياسيةأوتنموية أ

معالجة سطحية باعتمادىا عمى التقريرية والتسجيمية واالىتمام محو االمية الصحف تكتفي بمعالجة الموضوعات الخاصة ب -
 .محو االمية وتعميم الكباربالمواد اإلخبارية المتعمقة بقضايا 

 .الصحافي لمجوانب التقميدية باستخدام الحديث ةالمعالجة التفسيري -

 .المشكمةالميل نحو عرض  -

غفال القصص االنسانية لممتحررات من االمية االىتمام بالبالغة األدبية عند تناول  -  .المشكمةفي الغالب وا 

 .قضية محو األميةفية وعدم االىتمام بشكل عام بطرح الرأي ووجيات النظر حول اشحو مواد الرأي واألعمدة الصح -



 

في ىذه قضية فية ويتضح ذلك من المساحة المخصصة للامن القيادات الصحقضية محو األمية عدم االىتمام الكافي ب -
 .الصحف

  

لذا طالبت الدراسة ببعض التوصيات التي يعتقد تناول الصحف لقضيا محو األميةـ قصًرفي وتوصمت الدراسة إلي ان ىناك 
:  في مصران ليا مردود ايجابي في تناول الصحافة لقضية محو االمية 

آلليات جديدة ومختمفة لالضطالع بدورىا المنتظر الذي يساعد أفراد المجتمع فى الحصول عمى المعرفة الصحف انتياج - 
 كجزء ال " محو االمية"التي تأتي في مقدمتيا قضية الالزمة بقضاياه واستثارة الوعى لممشاركة فى حل مشاكميم المختمفة 

 .يتجزأ من عممية التنمية الشاممة

فية امن حيث تحديد الرؤية واألىداف، وبناء عناصر صح" محو االمية"فى تبنى قضية استحداث الصحف آلليات جديدة -
 .قادرة عمى تبنى محاور جادة لتناول الموضوعات التى تساعد عمى تحقيق ىذه األىداف

 ا وتجاوز النظرة الضيقة التى ال تتابع سوى أخبار محو االمية ومؤسساتوة محو االميةبقضي الصحف وائر اىتمامتوسيع د- 
بشكل تقميدى، فيكفى أن نمقى نظرة عمى الصحف الست  لنشاىد ان أخبار محو االمية وتعميم الكبار ، من تقارير وأخبار 

وحوارات متناثرة في بعض الصحف وال يوجد ليا صحفات متخصصة، ونجدىا جميعا محصورة فى صفحات األخبار الداخمية 
 .وأخبار المحافظات

تبنى جممة من القضايا وتناوليا كوحدة واحدة تصب جميعا فى خدمة أىداف التنمية، في مقدمتيا محو األمية ومعالجة - 
الفقر وتوفير فرص العمل، وتحقيق العدالة في توزيع الثروات، والحرية في التعبير عن الرأى، والمشاركة فى صنع القرار، 
وغيرىا من الموضوعات التى تؤدى إلى خمق طاقة إيجابية لممجتمع بأكممو، ما يسمح بوضع استراتيجية متكاممة لالرتقاء 

 .بالتعميم

فيين واإلعالميين المعنيون بممف التعميم بصفة عامة ومحو االمية بصفة خاصة، ااالىتمام بالعنصر البشرى من الصح- 
واكب الخطط التنموية فى محو االمية والتعميم، صحافة تالحمقة األىم التى تعكس إلى أى مدى يمكن خمق خاصة وانيم و

 افيين عمى المستجدات والمعارف والميارات الجديدة عن تعميم الكبار والتعمم مدى الحياة، بأعتبارهاعبر اطالع الصحوذلك 
 لمقضية، عبر تبادل الخبرات والمعمومات وطرح التجارب الميدانية المتميزة لبناء صحافيفرصة جيدة لتغيير مسارات التناول ال

مجتمعات التعمم المينى والثقافى والمعرفى، وذلك من خالل القصص اإلنسانية لممتحررات من األمية التى تعكس كل منيا 
صورة متكاممة عن الواقع الحقيقى لممشكمة، ما يسمح بخمق رؤية واضحة عن كيفية التناول اإلعالمى اإليجابى لقضية محو 

 .األمية وتعميم الكبار



 

يواكب التطورات التقنية العالمية، والتنسيق صحفي الورقي وااللكتروني وضع استراتيجيات لمنيوض بالمستوى الفني لممنتج ال- 
 الذي يحفز ويوجو إلى تنمية بشرية صحف مع جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتخطيط ورسم السياسات العامة لل

 الرؤى ةواضحة و وىادفةمدروسصحاغية الشامل والمتكامل من خالل برنامج صحفي مستدامة، واعتماد سياسة التخطيط ال
 .عزز مفاىيم التنمية البشريةت

، تناول قضية محو األمية وتعميم الكبار من منظور إنسانى، إلقناع أفراد المجتمع بجدوى االستثمار في لي الصحفيجب ع- 
التعميم، ومناقشة بعض العادات والظواىر االجتماعية الخاطئة والعمل عمى تصحيحيا، عن برامج محو األمية، وذلك يكون 

فراد مساحات فى  البرامج كثيفة المشاىدة، تتناول ىذه الممف بالتحميل الصحف وعبر إنتاج أعمال درامية وبرامج توثيقية وا 
ستثارة وعى الناس ألىمية برامج محو األمية اوكشف خطورتو عمي المجتمع ومدى تأثيره السمبي عمى خطط التنمية، و

 .والمشاركة الفعالة بيا

لقضايا المتعممين والراغبين فى التحرر من األمية عن طريق تناول قصصيم اإلنسانية والمحاولة فى تحسين صحف تبنى ال- 
الظروف المعيشية التى تساعدىم فى تطوير مياراتيم ليس فقط لمقراءة والكتابة، ولكن ميارات وخبرات تمكنيم من تغيير تمك 

ظروفيم المعيشية، ومخاطبة رجال األعمال والمؤسسات االجتماعية لممشاركة مع الدولة فى تنفيذ خطط تنموية مبتكرة لمقضاء 
 .الريفية التى تتفشى فييا الظاىرةالشعبية وعمى األمية وخاصة فى المناطق 


