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advisor of the ministers’ council, in his statement to alSharq alAwsat, the main objective is to “provide
the opportunity for Egyptians to enjoy a wonderful corniche through coherent planning” 9.
The project execution is dependent on the partnership between the Ministry of Irrigation and Water
Resources Management, the Ministry of Housing, local governorate offices, and the Engineering
Military Authority10, and has started in August 201911. The Minister of Irrigation has spoken of
capitalizing on underutilized lands by the Nile to create parking spaces, which would be not only
beneficial for traffic management but also an additional guarantee to increase state annual
revenues12. The project plan is to be piloted in Greater Cairo by developing the Nile area across from
Imbaba Bridge up until 15 May bridge first, before its full execution in the rest of the Nile’s
governorates1314.
As part of ‘Save the river Nile’ campaign, there were a total of 268,380 cases of removals/ evictions
across the Nile-facing governorates, up until 3 April 2020, according to the Ministry of Water
Resources and Irrigation website15. Just in March 2020, there were 1567 cases of removal16. In April
2020, there have been additional waves of removals across various governorates, with 180 cases
removed only in the third week of April. These 180 removed cases included 28 cases in Al-Gharbiya,
5 in Al-Menoufiya, 30 in Al-Beheira, 7 in Damietta, 21 in Al-Minya, 19 in Assuit, 31 in Sohag, 1 in

ᡫ The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile
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14 Asmaa Nassar. 2020. “ውቲᒯᓗ።ᓆ ᓗᔏ።ቦ ᣚᡧ ᑰᘭᒙᑢቨ ፅᒳᒐ ᣢᎳ ᓀᏟᑢቲዳᑻ 26ᓀᑢቨጴቧ Violations Removed on the Nile in Assuit and Sohag.” sohag.gov.
http://www.sohag.gov.eg/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%20%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%2
0%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81.aspx?ID=9631.
15 “ᓀᗫጳᓗᒳᑿዱᑢቨᓬᓗኤ፭ᑻᣢᎳᓀᑢቨጴᕔቨቺᕙᑿዠᑰᎉቨᓗᓭፅᑢቨᒻጳቨጴᓆ The Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020.
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30.
16 “ᓀᗫጳᓗᒳᑿዱᑢቨᓬᓗኤ፭ᑻᣢᎳᓀᑢቨጴᕔቨቺᕙᑿዠᑰᎉቨᓗᓭፅᑢቨᒻጳቨጴᓆ The Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020.
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30.
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المقدمة
منذذقرنذذقرربقق ،ت ذذولربلذذوة رالدةلذذةرالممذذق،ةرملذذنر ملذذةرالممذذق،ل ورةلاذ لربقذذمرمنا ذ رةمق ذذو ر لذذق ر مذذو ر
ذلكورةإلذ راوبذهراذقالرمذهرم اذن راعملذةرمنذدرالدةلذةرمندمذ تدارمنذدراعملذةراعتدد،ذةلرتالذ رب ذد رةا ذن

ر

م اذذذن راعملذذذةرنذذذلرممذذذقبوراللذذذد ،؛رةمناذذذورامانمذذذوملرةالولوقذذذلرةامننمذذذو قرةالمذذذللرةالقذذذوبنبلر
ت
راد،ذدلرةنقذورلمذور،ننوقذهرمذاراذقارال مذقلر
ةال قونلرةاللقرذلكورةلقلكربلنوجرإل رامو رب ق،مراعملةرمذ
ةبطنتراقنخدا رالناننلنالورنلرملنر ملةراعنقا ور ر
ةمل ذ رمذذداترالوذذننا رالوذذوتقةلر ذذدت رمذذد رنذذنابل رنذذلر منذذةرمخنل ذذةلربذذنعرمل ذ رملذذنراعملذذةرةب لذذل ر
الا وتورةتمنا اورامل ت ولرب ن ذقرمامذةرملذنراعملذةرنوذلةرةونلذةرةننملذةلر لذ رمتذدرمذ رالقوذو رمللاذور
لنقد رال لدرةتنارموننىراعنقا رثقونلتذورةاانموملتذورةاننمذو ،تووورإلذبورةتذقال راذقالرملذ راعملذةرمن
ةمنن

ذلةر

ق رنلر بلو رممقورةندر،قاارذلكرإل رمد ر ق وبرمناو؛راللوبرالن وةررتل رالمؤقوذو رال وملذةر

نذذلرمدذذو رب لذذل رالا ذذوتلرةملدة ،ذذةرالمذذنات رالموللذذةرةادماوبذذو رالم نمذذد رللمؤقوذذو رالققذذملةلرالنذذلر
 ،ل اورت داور هرال

درم رمووتر لو راعملل رةا نلواوبا رال مللةورةإل راوبهراقالرب وبلررمؤقوو ر

المدنمذذارالمذذدبلرالنوفذذطةرنذذلرملذذنراعملذذةرمذ روذ مربمن،ذذهلراعمذذقرالذذققرب ذذون رتمذذقةترالننذ رتوذ هر
ت
را،وولرمذد رمنوقذ ةرالمنذواحرم نلواذو راعنذقا لرةوذقةت ر
القنابل رالمنظمةرل مهرالمنظمو ورة،وو
بغللقاورلنننوقهرم ا لر ن ربوم رمد رتانما رمق ر قىرإل راعملةورةلقلكر،دهرالنظقرنذلرمقاا ذةرر
اقنقابلدلةرملنراعملةرمق ر قىرت

اهرفومهو ر

ةانذذوعرم نذذةر ت
،وذذورتذذل رال قذذقرةاعملذذةلرنماللذذهراعملذذل رم ذ رال قذذقا ورةإذاربظقبذذورإل ذ ر ق،طذذةراعملذذةرنذذلر
ممقلربقااورمنن ق رنلرالملونظو رالنلربقب ارتاورمونن،و رال ققورة موربدداور ت
،وورنذلرالملونظذو ر
النلرب وبلرم ربقذعرالخذدمو رةالموذنلتمو رالن للملذة؛رم ذهر ونذو رال مذن رال وللذةلرةاتب ذو ربوذهر
النوقبلرةتٌ درالمداتسرم رالط بورتذهر نذ رمربناذدرمذداتسرملذ رادوذ عرنذلرت ذارالقذقىرال قلذق ور
مور،نوحر ت
،وور بهرماراتب و راللولةرالن للملةرلقبراعقق ر،ت ا رإب وناورمل رالن لل رةامانمو رتهور ر
لا ذ رمذذوراذذلر

ذذقرال ضذذو رالمنو ذقت رم ذ راعملذذةسرة وذذهرال لوبذذو رالمن

ذذنت رللداذذو رالمق ذذتقرللن

ةاد مو لر اللهرالذق ،ر ،ذوبنررمذ راعملذةربوذو لرتنوذ ةر ذناللر2و%31رمذنا لرنذلرال

ضذذةر

ذق،لةرال مق،ذةر15ر

نم قور ر
ةبلوة رالنتنةربقد ،رب ق ،و راعملذةرت
م ذ رمذذد ر بما ذ رال ذذق رم ذ رالقذذقا

ذقاوراعتدذدقرةالقنمذللر لذ ر

ذ حرب ق،ذمراعملذةرا رر ةقذار

رةالانوتذذةرنقذذضور مذذوربوذذن قةربذذوت،برملذذنراعملذذةرنذذلرممذذقلرة ل لذذةر

ب ومهرالدةلةرم اوورث ربونطق رإل رال

دربن رامانمومللرةالن ق رمل رال نلذةرالنلنلذةررللناننلنالذورنذلر

ممذذقلرة ذ رب لذذاربوذذهرالممذذق،ل رالذذق ،ر،وذذن ملنررامبنقب ذ ورث ذ ربنن ذذار ذذق راعقذذق رالممذذق،ةرمل ذ ر
الن لذذل لرةمذذدىربذذمثلقراللولذذةرالن للملذذةرلذذقبراعقذذق رملذ راذذقارالمذذق ورةب
ةاعملةرةالنوقبرم رالن لل ور ر

5

ذذلقرإلذ رم نذذةرالننملذذةرتذذول ققر

م ان راعملةر
،ذنعرنذذوبنررملذذنراعملذةرةب لذذل رالا ذذوترملذ ر بذهرنب لذذل رالمذذناونل راعملذذل رللن ذن رتاذ رإلذ رموذذننىر
باو،ذذذةرالللقذذذةرامتندا لذذذةرمذذذ رالن لذذذل راعقوقذذذلونرنة،قمذذذدرتن لذذذل رالا ذذذوترإمطذذذو ا رنذذذدتتارمنوقذذذ تورمذذذ ر
الن لذذل لرلقنذذارموذذنناا رال قذذونلرةامانمذذوملرةالمانذذللرلمناااذذةرالمنغلذذقا رةام نلواذذو رالمنطذذنت ر
للمدنمالرةإبو ةرال ق ةر موما رلمنا لةرالن لل رنلرمقا لهرالمخنل ةنور 1ر
موراللنبوانلرن قن راعملةرمندوة رللم ان رالنقللذدقرالقذو رملذ ر قذوسرماذوتا رالانوتذةرةالقذقا

ر

ةاللوذذوبلرنن ذذق رملناذذورا ررتومن ذذوت رنالقذذدت رمل ذ ربلد،ذذدراعمذذنترةناماذذورةب وذذلقاولرةمل ذ رادتذذدا ر
ةالننا هلرةذلكرنلرمول ر،ت ا رنلهرالطذوتارالقنمذللرةاممنمذو رملذ رالمذنا رالماننتذةلرةثذقا رالم لنمذو ر
ةققمةرالنغلقنو 2ر

اعملةرالقنملة
،خنلذذمرم اذذن راعملذذةراعتدد،ذذةرم ذ رالقنملذذةر ةراللد ،ذذةورنامذذورذ قبذذورقذ ت
ذوتقولرل ذ رب ذذدراعملذذةرنذذلرالنن ذ ر
اللذذوللرمدذذق راننقذذو رماذذوتا رالانوتذذةرةالقذذقا

لرةإبمذذور

ذ حرلاذذورم انمت ذذور ةقذذارم ذ رذلذذكلرةبم ذذقرمذذد ر

فاو ؛رمناورنمذد رالقذدت رملذ ربلد،ذدرةإ تاعرمذدىراللواذةرإلذ رالم لنمذو لرة ل لذةرالن ذن رإللاذورمذ ر
ممذذو تاورالمنننمذذةلرةمذذد رالم قنذذةرتال لذذةربدمل اذذورةامقذذن و رمناذذورم ذ ر اذذهرالن ذذن رإل ذ رمق لذذةر
الن القرالنقدقرةب لل رالقا ن 3ر

بوت،برملنراعملةرةب لل رالا وت
تد رالن لل رت

الهراللد ،رنلرماذدرملمذدرملذلر )1805/1848لرالذققرت ذتراانمومذهرملذ رالن لذل لرمذ ر اذهر

بخق،حر نا ترل نذو رالدةلذةراللد ،ذةورةلانذهرااذن رتنذدت،هرنضذو رنلللذةلرةلذ رر،اذد رإلذ رابن

ذوترالن لذل رنذلر

ممقرةب ملمهرمل ربطوعر ةقارمذ رالممذق،ل ورةتلغذ ربوذ ةراعملذةرنذلرباو،ذةرماذدرملمذدرملذلر%94ر
م ذ رال

ذ هرالممذذقق.4رةمل ذ رمذذداترالوذذننا رالنذذلربل ذ رملمذذدرملذذللرا نلذذمرمننذذمر تنذذو

رم ذ رب لذذل ر

ت
ذورربقللمذذورل ذذد ر
الممذذق،ل و رنذذلرماذذدرم ذذوسر لمذذلراعة رةماذذدرق ذ لدرتوفذذولرفذذاد راوبذذوررال نقبذ
المداتسراللانملةررةإال ناوورةمو رإب

و رالمداتسرالدد،د رتوبدو راعةتةتلل لرممور ىرإل ر ،ذو رمذد ر

المذداتسراعان لذةرنذلرممذقورة اللقذ ر اللذهرالمذداتسرامتندا لذةرةال وبن،ذةلرةب ذل م ظذ رالم اذق ،رإلذ ر
الون ارلرةم ر تق اذذ رتنومذذةرالطاذذطوةق.5رلاذذ رمور دثرنلرمذذادراقذموملهرتوفور وررماذذذسرذلكورإذر ر
مو رنذنحرالمذداتسراللانملذةرالنذلر اللقذ رنذلرماذدقرقذ لدرةم ذوسو6ر مذورر بذهرةوذارادلمذو رتذولققا
7

ت
ةالانوتةرفقوورل بومو رإل رمدلسرفنتىرالننابرمو ر1866و

 1قانون محو األمية وتعليم الكبار رقم  8لسنة  ،1991منشورات قانونيةhttps://manshurat.org/node/44997 ،
 2اليونسكو ،محو األميةhttps://ar.unesco.org/themes/literacy .
 3أمل أنيس ،نحو رؤية مستقبلية للقضاء على األمية في مصر ،مجلة أحوال مصرية ،األمية ،العدد  ،81يوليو .2021
 4اية سمير غريب ،األمية في مصر ( ،)1952 - 1923الهيئة العامة للكتاب ،تاريخ المصريين .2019 ،326
 5أية سمير غريب ،األمية في مصر ( ،)1952 - 1923الهيئة العامة للكتاب ،تاريخ المصريين  .2019 ،326صفحة 26
 6أحمد عزت عبد الكريم ،تاريخ التعليم في مصر .1945 ،صفحة 8

6

ر

رةالانوتةرنلرممذقر6و%3رمذ ر

ةنلرمهرا ن رادبدللترلممقرقنةر1882لرتلغ ربو ةرم ر ،قننررالققا
ت
را،وذورمذد رالننقذارنذلرالن لذل لرةب نذلرقلوقذو رب للملذةرملذد ر
الق نترة%2رم رادبوثورة ،ذدرام ذن
اللقرمنواوةرل قن موتلرة ل رو قةراانموملةرمن لمةرمنم

لةرمذارقلوقذو رام ذن

رنذلرممذقلرم ذقر

القوو رمل راللغةرال قتلةر لغةرللن لذل لرةاقذن دالاورتومبدللت،ذةلرةبقللذهرملتابلذةرالن لذل لرممذورنمذق ر
ت
رةنقذذورلذذقلكرقلوقذذو ر ةا ذ سر ابلذذنبل9رالذذققر ذذوررمون ذذوتارلذذن ات ر
ن لل ذ تورمل ذ راعالنلذذو و8رةةو ذ
الم وت رآبقاعو ر
ةنذذلرمذذو ر1923لربذذعرالدقذذننترالممذذققرملذ ر ذ رالن لذذل رللممذذق،ل لرة و ذذةرالن لذذل رامتنذذدا لورة وبذ ر
ممذذقر لناذذورنذذلرالمق ذذتراعة رمل ذ رال ذذول رنذذلراعملذذةرتنو ذ ةر%88رقذذنة  1930.10ة ب

ذذض رمؤقوذذو ر

هلرم هراوم ةرنؤا راعة ر اوم ةرالقواق ر وللتذو)ور

ب للملةربلوة رب قرالن لل رةبقللهراعملةرتل رال
ةفذذقم رت ذذارالنخذذهرالممذذق،ةر  ،توذذورنذذلراللذذد ،رمذ ر املذذةرالن لذذل لرم ذذهروذذهر وذذل رالذذققر تعر رر
الن لذذل راذذنرملذذقتراعمذذةرالممذذق،ةرم ذ رام ذذن

رةمخذذقجرم ذ ر ا ذذق رالداذذهورةابن

ذذقربمذذق،لهرال

ذذالقر رر

نالن لل ر ولمو رةالانا نور ر
ذذلنصورة،ذذنعرمل ذ رب لذذل رال ضذذةر

ةنذذلرمذذو ر1944لر ذذدتر ة رنذذوبنررلملذذنراعملذذةرتن ذ ر10رم ذ رمدلذذسرال
ال مق،ذذةرم ذ ر12رقذذنةر ن ذ ر45رقذذنةلرمدوبتذذورةلمذذد ر9رفذذانترمننوللذذةورإل ذ ر ررنوم ذ رثذذنت ر23ر،نللذذنرر1952لر
ةابلذذذو

رإلذذذ رال قذذذقا رةبلقلذذذ رال دالذذذةرامانموملذذذةرةالموذذذوةا رنذذذلرالمدنمذذذالرةالقوذذذو رملذذذ رالنظذذذو ر

ادنطوملور مورق

رإل رالننقارنلرب لل رال نو رةال نل لرةذلكرت نو رالمذداتسرةابن

ذوتاورنذلرالقذقىر

ةالمقا ترةاعوقا راللدة ،ةور 11ر
ةنلرمو ر1970لر دترنوبنرر67رلونةر1970رلن لذل رالا ذوترةملذنراعملذةورةاذو رنذلرمو بذهراعةلذ ر ررنب لذل ر
الا وترةملنراعملذةرموذضنللةرننملذةرقلوقذلةلرالاذد رمنذهرب لذل رالمذناونل راعملذل رةتنذارموذنناا ر
ثقونلتورةاانموملتورةمانلتذولرةبلنذت رالذن اتا رتنن لذق ر-رمذ ر ذ
ةالالضذذذو رال ومذذذةلرةالننظلمذذذو رالولوقذذذلةرةال
ةالنقوتذو لرةالدم لذو لرة

ذذذ

ذلوبراعممذذو نو12ر مذور

لةلرةال

رمدلذسرالذن تا لرةة ذدا راللاذ رالمللذ لر
ذذذق و لرةامبلذذذو رال ذذذو رلنقوتذذذو رال مذذذو لر

ذارالقذذوبنررقذ راعمذلرإلذ ر8رقذننا رتذدمرمذ ر12ر

قذذنةورةمذذق را عملذذل رتومن ذذوتا راللذذقرالمقلذذد ،رنذذلر ،ذذةرمدتقذذةلرر ةرو ذ برالمذذداتسررإذارل ذ ر،مذذلنارإل ذ ر

 7الهيئة العامة لالستعالمات ،مجلس شورى النواب  .… 1866حقائق أساسية وتقاليد راسخة 4 ،أكتوبر 2016
https://www.sis.gov.eg/Story/128811/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1866-...-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D8%A9?lang=ar
 8أية سمير غريب ،األمية في مصر ( ،)1952 - 1923الهيئة العامة للكتاب ،تاريخ المصريين  .2019 ،326صفحة 33
 9دوجالس دنلوب  - 1931 - 1861 -وهو معلم عينة اللورد كرومر مستشارًا للتعليم في مصر ،لوضع سياسة تعليمية تخدم أهداف االستعمار.
 10آية سمير غريب ،األمية في مصر ( ،)1952 - 1923الهيئة العامة للكتاب ،تاريخ المصريين .2019 ،326
 11أمل أنيس ،نحو رؤية مستقبلية للقضاء على األمية في مصر ،مجلة أحوال مصرية ،األمية ،العدد  ،81يوليو .2021
 12جمهورية مصر العربية ،قانون رقم  67لسنة  ،1970في شأن تعليم تعليم الكبار ومحو األمية رقم  110لسنة  1944بمكافحة األمية ونشر
الثقافة 17 ،أغسطس سنة https://www.laweg.net//Default.aspx?action=ViewActivePages&ItemID=31696&Type=6 .1970
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موننىرباو،ةرال مهرالقاتذارامتنذدا لوررةبذعر قذننتر1971رملذ ر ررنملذنراعملذةرةااذهرةونذللربدنذدر ذهر
وونو رال

هرم ر اهربلقلقهون 13ر

ةنلرمادرم وتعلر دت رمد رب د،

رمل رنوبنررملنراعملذةورثذ ر ذدترنذوبنررتنذ ر8رلوذنةر1991رت

ذمرر

ملنراعملةرةب لل رالا وتورة ب ض رمل ر قوسراقارالقذوبنررالالضذةرال ومذةرلملذنراعملذةرةب لذل رالا ذوتلر
ذا رال خمذذذلةراممن وت،ذذذةلرالنوت ذذذةرم وفذذذق ت رلذذذن ات رالنقتلذذذةرةالن لذذذل ورةبنذذذنل رالالضذذذةرةوذذذارالخطذذذضر
14

ةال قامحرةمنوت ةربن لقاولرةادفقا رمللاولرتولننول رمارالالضو رةالن اتا رام قىور
ةتال ر دةترنقاتا رةننابل رمد،د لرمل رمداترمور،قوتبرالققرلرت
ررال

رمو ل رب وبلرنلرالققرراللو قرةال

ر

مررملوةم رملذنر ملذةرالممذق،ل لرإمر

ق ،رم ربو ةر ملذةر لذق رتذل رمذد رالوذاورورة،قاذارذلذكر

إل رمد راد،ةرالمؤقوو رنلربن لقرالققاتا لرةبلنلاورإل ر قرمل رةتعورة،وو رإل رذلكرمذد ربوذللضر
ذذد،درمل ذ رالمؤقوذذةرالن للملذذةلرةمذذد ر

الوذذن رمل ذ ر املذذةرملذذنر ملذذةرالممذذق،ل لرةو ذ مرادب ذذوعرال
ب لذذل رمدتقذذل راذذد رنذذلرالالضذذةورة مذذور،ذذؤثقر ت
،وذذورمذذد راقذذنخدا ر قذذوللهر د ،ذذةرنذذلرالنذذدت،سراوذتذذةر
لألنذذقا رةمل ذذت رلا ذ رمل ذ رملذذنر ملذذنا ور مذذوربذذؤ قر ا ذذق رال قذذقرالنذذلربقذذارنلاذذورر قذذقر لذذق رإل ذ ربوذذقبر
الط برم رالمداتسلرةبنااا رإل رقنعرال مهورة،ظهرذلكرمو قور قوقلتور مو راملارملوةم رملنر
اعملةو ر

ملونظو ربقب ارتاوربو ةراعملة
ذذذلقراعةوذذذو راللوللذذذةرإلذذذ رةوذذذارفذذذد،درالن قلذذذدرلألملذذذةرنذذذلرممذذذقورةبوذذذنخد رالمؤقوذذذو ر ةا ر

ب

ةاقذذنقابلدلو رند،مذذةلرتالذ رالنقذذد رال لمذذلرةالناننلذذنالرالا لذذقرنذذلرمدذذو رملذذنراعملذذةور مذذورربقذذن راذذق ر
ال قامحرمل رملنراعملةراعتدد،ةرنقضلرتال رب د ر فاو راعملذةرنذلرممذقلرةمذ ر اماذوراعملذةررالمذللةر
م هرالنممل رالملل)لرةالقوبنبلةر م ذهرم قنذةر قننذكرالقوبنبلذةرنذلرال لذد)لرةامننمذو ،ةر م ذهراعمذنتر
النلربمسرم قنةر قوقلو رامننمو رالخو ةرتولللو راللنملةرللمناو )رةاللقرذلكور ر
ةتال رابن وتراعملةرنلراملار بلو رالدمانت،ةلرإمر ررانذوعرت ذارالملونظذو رالنذلربقب ذارنلاذور ونذةر
اعملةلرة و تةرملونظو رالم لدورةندر،قاارذلكرإل ر ،ذو رم ذدم رال قذقرانذوعلر لذ رب دذهرراعقذق ر
تخذذذقةجر تنو اذذذورمذذذ ر لقذذذةرالن لذذذل لر ةرباذذذنررباذذذوللمرةممذذذوت،مرالخذذذدمو رالن للملذذذةرمقب
لد لاولر ةربلنوجرإل رممهرالط هرلت،و رالد هرةالموننىرالم ل

ذذذةرتولنوذذذ ةر

لور

 13جمهورية مصر العربية ،دستور  ،1971الباب الثاني :المقومات األساسية في المجتمع ،الفصل األول ،مادة رقم http://el-borai.com/wp- ،21
content/uploads/2014/03/dostor1971.pdf
 14جمهورية مصر العربية ،قانون رقم  8لسنة  1991في شأن محو األمية وتعليم الكبار 21 ،مارس  ،1991العدد .12
https://laweg.net//Default.aspx?action=ViewActivePages&ItemID=23022&Type=6#:~:text=%D9%8A%D9%82%D8%B5%D8%AF%20%
D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%89%20%D8%AD%D9%
83%D9%85,%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A
%D9%85%20%D9%81%D9%89%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8
%AA%D9%84%D9%81%D8%A9.
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لا ذ ر،

ت
ذضرا،وذذوراتب ذذو ر ونذذةرالط ذ برتول مذذن رنذذلراذذق رالملونظذذو 15لرإل ذ راوبذذهرمذذد رمدالذذةربن ،ذذار
ذ

الخذذدمو رالن للملذذةورة،ذذؤ قرذلذذكرإل ذ ربوذذقبرالط ذ برم ذ رالن لذذل لرن ذذهرإاذذو رالقذذقا
تلوور ر
الم لن ر ،وور ررت ارالققىرنلرالمنوو رالمام ةرمر،نادرتاورمدتقةر

رةالانوتذذةورةم ذ ر

ت
رةنقورللوم راعملةرمل رموننىرالدمانت،ة:ر ر
ةنلمور،للربن ،ارللملونظو
ر

المؤفقا رالنقد،ق،ةرعمدا رالواو رةاعملل ر
لل

ق،لةرال مق،ةر15رقنةرنو قر نلر1/7/2021

16

مورانر ةاوذحلر وبذ رملونظذو رالمذ لدراعملذ رمذ ر لذ راعملذةلرةاذلر ،وذورالملونظذو رب وذاورالنذلر
ب وبلرم رال ققرال

د،دلرةاللوبرال دالةرنلرالخدمو رالن للملةلرة ونو رو تلةرموللذةورةبذمبلرملونظذةر

المنلورتنو ةر7و37ر%رة قلنطر%36رةال لن ر1و%35رنلرالمقا تراعةل ورتلنمور وبذ رالملونظذو راللدة ،ذةر
اعنذذهرنذذلرابن

ذذوتراعملذذةورةلا ذ رمر ،نذذلرذلذذكر رراعملذذةرانذذوعرنلللذذةلر ل ذ ر،

اللدة ،ةرم رنلةرالمداتسرةابن

ال
م ر

ذذضرم وبذذو رالملونظذذو ر

وترالنوقبرةو مرادماوبو رةالخدمو رالن للملةرالمقدمةرانوعو ر

دربن رامانمومل
رال لوبو رالمنو ةرم رالالضةرال ومةرلن لذل رالا ذوتلر وبذ رالنوذو ر

ذقرال ضذو رم وبذو رمذ راعملذةر

نلرممقورةندر،قاارذلكرإل رال و ا رةالنقوللدرنلرمنوو ر لق رتممذقور لذ ربمنذاربلذكرال ذو ا رب لذل ر
 15منصة العدالة االجتماعية ،تطور كثافات الفصول في مصر :بين قلة اإلنفاق وضعف الجودة التعليمية،2020 -11 -11 ،
https://sjplatform.org/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%ab%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%81%d9%8a%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%82%d9%84 /
 16الهيئة العامة لتعليم الكبار ،اإلدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي ،المؤشرات التقديرية ألعداد السكان واألميين ونسبهم
موزعة مراكز إدارية وأقسام للشريحة العمرية  15سنة فأكثر حتى  2021/7/1بإضافة التسرب.
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المذذق لرتالذذ ر مذذ
المنذذذوو لرالمنن

رالننملذذةرملذذ رمذذداترالوذذننا ور مذذور،ماذذ رإوذذونةراتب ذذو رموذذننىرال قذذقرنذذلراذذق ر
ذذذق رتنوذذذن رنذذذلرالمذذذ لدرةالمنذذذوو رالق ،لذذذةرت

مؤفقا رم راعملةرالمن

ذذذاهر ذذذويورةبظاذذذقرال لوبذذذو رالنوللذذذةر

لةرتل رالنوو ورةبلنهرالمنلورالمق تراعة رنلراعملذةرتنوذ ةر8و%45لر قر،قذار

مور،قوتبربممربوو رالملونظةرنق،وةرلألملةورةبذمبلرت ذداورملونظذةر قذلنطر4و%42لرة،للاذورال للذق ر
6و%41لرةقناوجر1و%41و

17

ال نلةرالنلنلةرللناننلنالو
ة مذذذورذ قبذذذولرمرب ن ذذذقراعملذذذةرا ررمدذذذق رامننقذذذوترإلذذذ رم قنذذذةرالقذذذقا

رةالانوتذذذةرةاللوذذذوبلرتذذذهربنقذذذار

الم ان رم رذلكورةماق راللواةرإل رالنطن،قرالناننلنالرتنون رماراو لةر نتةبورالنلر
المذذداتسلرنن طلذ ر ولذذةرالن لذذل رنذذلرممذذقورة،وذ نوراذذقار مذذو ر املذذةرإ
ةإتقذذو رتنلذذةربلنلذذةربقنلذذةرنذذلرممذذقورةمنذذقرتدا،ذذةرابن

رإل رإال عر

ذذو رالناننلنالذذورنذذلرالن لذذل لر

ذذوترنلذذقسر نتةبذذورنذذلرممذذقلر وةل ذ رة ات رالنقتلذذةر

ةالن لل ربلن،هرممللذةرالن لذل رةالذن ل رإلذ رالنظذو رالقنمذللرةاب

ذو رننذنا رملذ راللنبلذنبلرةبط لقذو ر

تنملذذةرلموذذومدرالط ذ برنذذلرالن لذذل ورلا ذ راذذهر وب ذ راذذق رالندقتذذةرمننوق ذ ةرمذذار د ذ رالنلذذد،و رالنذذلر
بنااااورالن ات ؛رم رو مرال نلةرالنلنلذةرللناننلنالذولرةملدة ،ذةر مذدا رموذنخدملر دمذةرادبنقبذ رنذلر
ممقسر

 17المصدر السابق

10

18

اقنخدا راعنقا رلناننلنالورالم لنمو ر ر4رقننا رنم ق)رنلراللوق

19

اقنخدا راعنقا رلناننلنالورالم لنمو ر ر4رقننا رنم ق)رنلرالق،م

الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء ،أهم النتائج للتعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت  ،2017التوزيع النسبي للمصريين ( 4سنوات
 144.فأكثر) طبقا الستخدام تكنولوجيا المعلومات :جدول  ،1:15صفحة

18

 19الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء ،أهم النتائج للتعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت  ،2017التوزيع النسبي للمصريين ( 4سنوات
فأكثر) طبقا الستخدام تكنولوجيا المعلومات :جدول  ،1:15صفحة .144
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ةم ر

رالققنمو رال لوبلةرالووتقةلرب

ضرمد ربقذوط:ر ةلتذو:راقذنخد رادبنقبذ رنذلراللوذقر ملذ رتانلذقر

مذ راقذذنخدمهرنذذلرالق،ذذملرةثوب تلذذو:راقذذنخدا رالذذق نتررلثبنقبذ ر ملذ رتا لذذقرمذ رادبذذوثررنذذلراللوذذقرةالق،ذذملر
ةثول ت و:راقنخدا رامبنقب رنلرالق،ذمرنللذهراذ تداورةنذدر،قاذارذلذكرإلذ رال قذقرالمناذن رنذلرالمنذوو رالق ،لذةلر
ةو مرال نلةرالنلنلةراعقوقلةلرةاللوبرالمووةا رنلربن ،ارال قة لرة ،و رمذد رال نلذو رال بذلرلذ ر،نذو ر
لا رالن لل رتو هرال و ا رةالنقوللدورر

رالمق رمل رالن لل
،ماذذذ رمذذذ ر ذذذ

رالن لذذذل ربلقلذذذ رنذذذدتر لذذذقرمذذذ رالننملذذذةرالموذذذندامةرللمدنمذذذالرةبقلذذذلعرندذذذن رمذذذد ر

الموذذوةا رالقو مذذةلرةإ ذذقاجر لذذقرم ذ راعنذذقا رم ذ ر ا ذذق رال قذذقورةبظاذذقرال لوبذذو رإبذذهر لمذذور ا رالموذذننىر
الن للمذذلرلل ذذق ر ا رادب ذذوعرمل ذ رالن لذذل و20رة وذذهرال لوبذذو لر،مذذق رتبراعقذذق راللو ذذهرمل ذ رفذذاو ر
اوم لذذةرنذذممل لربو ذ ةرر%10رمذ ر

لذذهرملذ رالن لذذل لرة،للذذهراللو ذذهرمل ذ رفذذاو رمننقذذطةر ةر نذذهرم ذ ر

اوم لذذةرمذذاربو ذ ةر5و% 5لرث ذ راللو ذذهرمل ذ رفذذاو ر نذذهرم ذ رالمننقذذضرمذذاربو ذ ةر2و%4لرة،قذذق رة،انذذهر
21
ت
قنورمل رالن لل رتبراعقق راعمللرة،مق رتنو ةر1و%2و
2و%3لرة ورراعنهر

22

 20منصة العدالة االجتماعية ،رصد ألهم األرقام الخاصة بصرف األسر على التعليمhttps://sjplatform.org/%d9%81%d9%8a- ،
%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d9%84%d8%a3%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d9%82/
 21الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء ،بحث الدخل واإلنفاق ،القسم الثاني :اإلنفاق واالستهالك الفعلي ،التوزيع النسبي لإلنفاق السنوي
لألسرة وفقا لمجموعات اإلنفاق الرئيسية والحالة التعليمية لرئيس األسرة .صفحة 47
 22المصدر السابق
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الننملةرةال قق
،ما ذ رلملذذنراعملذذةر رر،اذذنررموم تلذذور قوق ذلتورم ذ رمنامذذهربلقل ذ رالننملذذةرنذذلرممذذقلرعبذذهر ،ذذدرالمذذناو ر
لونعرال مهلرة،لو رم رالموننىرامانموملرلهرةعققبهلرة،وومد رمل ربلول ر نالهرامننمو ،ةر
ت
ا،وذوور مذذورنذدر،اذذنررمخقات ذورمذ ر ا ذق رال قذذقرةال ذن ورلاذ ر،قذمرال قذذقرذابذهرمق ذذةر مذو رذلذذكلر لذ ربلذذوة ر
اعقذذق رمذذو

ربغطلذذةرمم لاذذورةم

ذذقتاورةموذذاناورنذذلرال دا،ذذةلرثذ ر،ذذمبلرالمذذق رمل ذ رالمذذلةرةالن لذذل ور

ةلظقة رمذد رالموذوةا رنذلربن ،ذارالخذدمو رالن للملذةرنذلرممذقلرباذنررباذوللمرالن لذل رمذو رمقب

ذةر

مل ذ راعقذذق لرم ذذهرممذذوت،مرالننقذذهرةالذذدتةسرالخمن ذذلةرةالانذذهرالدتاقذذلةرةاللقاذذوورةبذذؤثقر ذذهراذذق ر
ال نامهرمل راللولةرالن للملةرلل ق رةب قوهرللنوقبرم رالن لل رةالد ن رنلر ا ق راعملةور ر
ةانذذوعربو ذ ةر لذذق رم ذ رال قذذقا رنذذلرممذذقلرنلوذذهرااذذو رالن
ال

ضذذةرةاد مذذو لربقذذاربوذذ ةر7و29ر%رمذذ ر

ذ هر ب ذ رم ذ ر ذذضرال قذذق.23رةنذذدر ،ذذدرالن لذذل رمخقات ذذورمنذذهورةبذذنعر اذذدا رالننملذذةرالموذذندامةرمل ذ ر

وذذقةت رن الن لذذل رالدلذذدرالمنمذذمرةال

ذذومهرللدملذذالرةب ت،ذذترنذذقيرالن لذذل رمذذدىرالللذذو نورةاذذو روذذم ر

اداناورالقوو رمل راعملةرنلر2030و24رةبلنوجرممقرإل رب ت،ذترةبذننلقر لذو ر ق،مذةرلألقذقرالممذق،ةرنذلر
ال دا،ذذةر ن ذ ر،نوذذن رلاذذورإتقذذو ر تنو اذذورإل ذ رالمذذداتسلرمذذارةاذذن رتذذقامحرملذذنر ملذذةرللا ذذوتلربننوقذذهرمذذار
مقةنا رةمملا و ر
ر ة،قذار اللذذهرال قذذقا رنذلرالق،ذذمرةالمنذذوو رالمام

ذذةورة،نوذحرالققذ رال لذذوبلرالنذوللربن ،ذذارال قذذقا رنذذلر

ممقو

 23الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء ،بحث الدخل واإلنفاق ،القسم التاسع :مقاييس الفقر والتفاوت في االستهالك.2019 ،
 24استراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر  ،2030محور التعليم والتدريبhttps://manshurat.org/node/13707 ،
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ت
ةنقورللداو رالمق ذتقرللن

ضذةرال ومذةرةاد مذو لر،نمق ذتر اللذهرال قذقا رنذلرالق،ذمورة،م ذهرالق،ذمرالق لذلر

مل ربوهرال ققرنلرممقرتنوذ ةر8و%42لرة،للذهرت،ذمرالناذهرال لذققر1و%23رورة ،ذل

رنذلراذق رالمنذوو رر

اللهراعملل لرةبانرربوهرالنوقبرمذ رالمذداتسرنلاذورموللذةراذ تداوررثذ ربذمبلرالمنذوو راللوذق،ةلرنن لذار
بو ةراعملةرنلرالملونظو راللوق،ةر7و%14رلرة،للاورالمنوو راللوق،ةرنلرالناذهرالق لذلررتنوذ ةر%12لر
ة لقتار وقرالناهرال لققرتنو ةر4و%4و 25ر

النوقبرم رالن لل
ر ،نذذلرالنوذذقبرم ذ رالن لذذل رمذذد راملنذذتا رتوللوذذنترإل ذ رالمدتقذذةر،نم تلذذولر ةر بقطذذو رالطولذذهرم ذ ر وذذنتر
المدتقذذةرتوقذذنمقاتو26رةانذذوعر بذذنا رمذ رالنوذذقب؛رمذ

رنالنوذذقبرالنذذوبحرمذ رمذذد رادلنلذذوعرتولمدتقذذةر ةر

تذذولن لل راعقوقذذللرةالنوذذقبرتذذل رمقا ذذهرالن لذذل رالمننوللذذةلر لذ رمربامذذهرالطول ذذةرب للماذذورت ذذدراذذق ر
المقا هون27رة ،درالنوقبرم رالن لل ر مةر لذق ربنااذهرالدةلذةرةالمدنمذاورةبننذن ر قذ وبرالنوذقبرتذل ر
امننمو قرةامانموملورةتو هربوقبرالطذ برةالطول ذو رمذ ر لقذو رالن لذل لر،ذد لنررمذق ر ذقىرنذلر
ا ق راعملةورة،ما رالقوو رمل رالنوقبرةإبقوذرالط برم رمد رالننن رنلرااهراعملةلرم ر
قلوقذذو رب للملذذةراد،ذذد لرب

رتنذو ر

ذذمهراملذذار وذذقا رال مللذذةرالن للملذذةورة مذذور،ماذذ رموذذومد راعقذذق ر

ال قلق رممل رإمو ر تنو اورمق ر قىرإل ررالمداتسلرةال مهرمل ر ،و رنلمةرالن لل رنذلرقذنعرال مذهلر
تمور،قنارم ر

هرال ق لرةتنذو رمذداتسرنذلرالمنذوو رالمام

ذةرمقذنل وبرالطذ برنذلراذق رالمنذوو ور

ة،وذذو رإلذ رال نامذذهرالمامذذةرلنقللذذهرالنوذذقبلربلوذذل رالنوذذارالمذذو قرللم لذ لرةاتناذذوترمنذذواحر د ،ذذةر
بوومدرالط برةمربن قا رم رال مللةرالن للملةو

25
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ة موربنوحر ق،طةرالنوقبرم رالن لل رمل رموننىرالملونظو لراذو

رملونظذةرمطذقة رنذلرالمق ذتر

اعة رمذ ر لذ رمذد رالطذ برالمنوذقتل لر،للاذورانذذنبرقذلنو رةادقذاندت،ةور مذذورالملونظذو راعنذهرنذذلر
مد رالمنوقتل لر وب رمذ ربمذلهرملونظذةرتنتقذ لدرةالمنلذورةالقذواق ورة مذورمذ ر قذ وبرالنوذقبرتذل ر
الملونظو لرننن رالداو رالمق تقرللن

ضةرةاد مو لر،مبلرمد رتال ذةرال ذق رةاعقذق رنذلرالمقب ذةراعةلذ ر

ةال وبلةلرةت داورالظقة رالمو ،ةلرةباقاترالققنبلرةال مهلرة
28

النالد ،و

نتةرالن ن رإل رالمدتقةلرةةنذو ر ذدر

ر

ةنلرالناو،ةرب

لقرإل رمد ربقوطر اماو؛

ب لار مدا راعملل رنذلرممذقرموذنن،و ر لذق راذ تداورةباذو ربوذ ةراعملذةربمذهرإلذ رتتذارالوذاورورة ذدت رر
نذذنابل ر لذذق رلملوةلذذةر ذذهرم
الققرراللو قرةال

ذذالةراعملذذةلرإمر باذذورمل ذ رنو مذذةر مذذورمل ذ ربو ذ ةراعملذذةرمقب

ذذةلر ن ذ ر

ق ،ورةمور لنوربنلدثر ن را ررم راعملةراعتدد،ةور موربننقرالمنواحراللقرالمننوق ةر

مارمقة راعملل رةمملا لرنقيرللقاذن رلألملذةرمذق را ذقرىو29رةاذقارتودوذونةرإلذ روذ مرالن ذوةررتذل ر
المؤقوو راللانملةرةاللقراللانملذةرنذلرةوذارامقذنقابلدلةورة ىروذ مرال نلذةرالنلنلذةرللناننلنالذور
ت
ذةورإذاربلنذذوجرإل ذ ربلقل ذ ر اذذدا ر
نذذلرالمذذداتسرإل ذ رب ذذقرب ذذغلهر اللذذهرمقا ذذترب لذذل رالا ذذوتر ثنذذو رالدو لذ
الننملةرالموندامةلرالنلربوناد رالن ن رإل ر

ق%رر ملةرقنةر2030ور مور،دهر رر،وومدرملذنر ملذةر

المذذناونل رمل ذ رالنقنذذلرامانمذذوملرةامننمذذو قورة،دذذهرةوذذاراقذذنقابلدلةرباذذد رإل ذ رملذذنراعملذذةرمل ذ ر
المدىرالقق،هلرةذلكرتول مهرمل رالمنوت ةرالمونمق رم رن هرالمؤقوو ورة لقتالرم رالوقةتقر ،و ر
الذذنملرتماملذذةرالن لذذل رةوذذمورر نبذذهرنق ذذةرللخذذقةجرم ذ ر ا ذذق رالداذذهرةال قذذقرةال ذذن لرةبلقل ذ رالننملذذةر
الموندامةو ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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الممو ت
-

ننابل رملنراعملةو
مهر بلسلربلنرتؤ،ةرمونق للةرللقوو رمل راعملةرنلرممقلمدلةر نا رممق،ةلراعملةلرال د ر
81لر،نللنر2021و

-

،ذذةرقذذملقرالق،ذذهلراعملذذةرنذذلرممذذقر 1923ر-ر)1952لرالالضذذةرال ومذذةرللانذذوبلربذذوت،برالممذذق،ل ر326لر
2019و

-

مدرمت رم درالاق ،لربوت،برالن لل رنلرممقلر1945و

-

الداو رالمق تقرللن

-

الداذذذو رالمق ذذذتقرللن
ةالمن

-

ضةرال ومةرةاد مو لرتل رالد هرةادب وعر2019و
ضذذذةرال ومذذذةرةاد مذذذو لر اذذذ رالننذذذو حرللن ذذذدا رال ذذذو رللوذذذاوررةادقذذذاورر

آ ر2017و

منمذذةر ال دالذذةرامانموملذذةلربطذذنتر ونذذو رال مذذن رنذذلرممذذق:رتذذل رنلذذةرادب ذذوعرةوذ مرالدذذن ر
الن للملةلر-11ر-11ر2020و
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