بمناســـبة

الٌوم العالمـــى لمحو األمٌــة
 %1342إنخفاض معدالت األمٌة فً مصر خالل ثالثٌن عاما
أصددر الجهـددـاز المركـدـزى للتعـددـبئة العامـددـة واإلحصـدـاء الٌـددـوم األربعداء الموافـددـ  1012/9/8بٌاندا
صحفٌا بمناسبة الٌوم العالمى لمحــو األمٌة ،والدىى ٌوافـدـ الثدامن مدن سدبتمبر مدن كدل عدام ،والدىى
أقرته منظمة األمم المتحدة للتربٌة والثقافة والعلوم (الٌونسدكو فدً دورتهدا الرابعدة عشدر عدام ،2954
لالحتفال به سنوٌا ،وٌتم اإلحتفال به هىا العام  1012تحت شعار "محو األمٌدة مدن أجدل تعداحو محدور
اإلنسان :تضٌٌ الفجوة الرقمٌة"4
تهتم الدولة بقضٌة األمٌة نظرا الهمٌة التعلٌم فً بناء المواطن المصري ،لىا تتكاتح الجهود المبىولة
من الدولة ومنظمات المجتمع المدنً فً القٌام بدورهم المجتمعً إٌمانا منهم بأهمٌة دور الشباب فً
تحقٌ التنمٌة المستدامة والقضاء علً األمٌة من أجل تحقٌ مستقبل أفضل لمصر.

 ومن أهم المؤشرات المتعلقة باألمية مايلى:
أوال -األمٌة فً دول العالم والعالم العربً عام :1012
حوالً  %21نسبة األمٌة فً العالم والنٌجر وتشاد األعلى بٌن
الدول

 oأشارت بٌانات منظمة الٌونسكو أن حوالً  %21من سكان العالم البالغٌن (24سنة فأكثر مدا زالدوا
الٌعرفون القراءة والكتابة ،وأن حوالً  211ملٌون شاب فً الفئدة العمرٌدة ( 19 -28عامدا علدى
مسددتوى العددالم الٌسددتطٌعون القددراءة والكتابددة ،مددن بٌددنهم  %5041مددن الفتٌددات ،بٌنمددا هنددا حددوالً
 5143ملٌون طفل لم ٌلتحقوا بالمدارس مما ٌزٌد من مشكلة رؤٌة المستقبل خالً من االمٌة.
ٌ oعددٌم معظددم األمٌددٌن البددالغٌن ( 24سددنة فددأكثر فددً جنددوب أسددٌا و ددرب أسددٌا وأفرٌقٌددا جنددوب
الصحراء ،أى أن حوالً  182ملٌون شخص فدً جمٌدع أنحداء العدالم الٌسدتطعون القدراءة والكتابدة،
منهم  %53من اإلناث4
 oشهدت النٌجر أعلى نسبة أمٌة فً العالم للشباب فً الفئة العمرٌة ( 13-24سدنة التدى بلغدت حدوالً
 %82فً عام  ،1012من بٌنهم  %89من األناث ،تلٌها تشاد والتى بلغت معددالت األمٌدة حدوالى
 %18وقد ٌرجع ىل إلى تفاقم العنح فً تل الدول والتى أدت إلى تعطٌل الدراسة فٌها4
 oهنا بعض الدول لدٌها محو األمٌة شبة كاملة ،حٌث بلغت معدالت االلمام بالقراءة والكتابة
 ،%200مثل :أندورا ،كوبا ،فنلندا ،أوزبكستان ،كورٌا الشمالٌة ،لٌتوانٌا ،التفٌا ،بولندا ،أوكرانٌا،
روسٌا4
 oواحد من كل خمسة بالغٌن (ٌزٌد أعمارهم عن  24سنة فً العالم العربً ٌعانون من االمٌة،
وتشٌر اإلحصاءات أن هنا دول عربٌة لم تتعدى فٌها نسبة األمٌة إلى  %20وهم (قطر ،فلسطٌن،
البحرٌن ،األردن ،الكوٌت  ،بٌنما بلغت نسبة األمٌة فً الصومال حوالً 4%5141
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ثانيا -معدالت األمية فى مصر خالل الفترة من 7162 -6891
 %1342إنخفاض فً األمٌة خالل العقود الثالثة الماضٌة
 oإنخفضت معدالت األمٌة (لألفراد  20سنوات فدأكثر مدن  %3949عدام  2985إلدى  %1458عدام
 ،1021بمقدار 4%1342
 oإنخفضت معدالت األمٌة فً الحضدر عدن الرٌدح لتبلد  %2151 ،%2151علدى التدوالً فدً تعدداد
 1021مقارنة بمعدالت األمٌة فً الحضر  %2445والرٌح  %5249تعداد 42985
 oأكثر األمٌٌن من اإلناث فً تعدادي  2985و  1021وقد بل معدل األمٌة للىكور من  %2145عدام
 2985إلى  %1242عام  ، 1021مقابل معدل األمٌة لإلنداث  %5148إلدى  %2048لدنفس الفتدرة،
وقد ٌرجع السبب فً االنخفاض إلى العادات والتقالٌدد والمعتقددات فدً زوال الفتٌدات وجلوسدهم فدى
المنزل4
 oأكثر من نصح األمٌٌن هم من كبار السن ،إى س ّجلت الفئة العمرٌة ( 50سنة فأكثر أعلى نسبة بدٌن
األمٌٌن بنسبة  ،%5243فً حٌن س ّجلت الفئة العمرٌة ( 13 -24سنة حوالى  %1كأدنى نسبة بٌن
األمٌٌن4

 أهم الجهود المبىولة للقضاء على األمٌة لتصبح مصر خالٌة من االمٌة بحلول عام :1020 oمبادرة " مطروح بال أمٌة"
 تولً القٌادة السٌاسٌة اهتماما كبٌرا بمشروع محو األمٌدة ،وىلد فدً إطدار خطدة الدولدة لمحدواألمٌة لمواطنً المحافظات الحدودٌة خالل  4سنوات ،من بٌنها محافظة مطروح ،والتدى سدٌتم
القضاء على األمٌة فٌها خالل عامٌن فً ظل التكاتح والتعاون بٌن األجهزة التنفٌىٌة ومحافظة
مطروح والهٌئة العامة لتعلٌم الكبار لتنفٌى مبادرة مطروح بال أمٌة فً جمٌع القرى والنجوع4

 oأنشطة الهٌئة العامة لتعلٌم الكبار خالل جائحة كورونا
 إنشددداء منصدددة إلكترونٌدددة لتعلدددٌم الكبدددار عدددن بعدددد ،باسدددتخدام بعدددض التطبٌقدددات التكنولوجٌدددةالمختلفددة وإتاحتهددا للدارسددٌن ،بإسددتخدام أفضددل المعدداٌٌر الفنٌددة والتعلٌمٌددة التفاعلٌددة لتتناسددب
مع الجمهور المستهدح4
 تنظٌم فصول محو األمٌة عبر اإلنترنت للمناط الرٌفٌة بجمهورٌة مصدر العربٌدة  ،وىلد فدًإطار التعاون بٌن الهٌئة العامة لتعلٌم الكبار وجامعة عٌن شمس فً عام 41012

 مصادر البيانات oالجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،التعداد العام للسكان واالسكان والمنشأت لعام
41021
 oالهٌئة العامة لمحو األمٌة وتعلٌم الكبار4
 oإحصاءات المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم (الٌونسكو 4
 oقواعد بٌانات البن

الدولً.
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