قانىن رقم (  ) 8لسنت 1991

باسم الشعب

يف شأن حمى األميت وتعليم الكبار

رئيس اجلمهىريت

قرر جملس الشعب القانىن اآلتي نصو " وقد أصدرناه "
ادلادة األويل

محو األمية وتعميم الكبار واجب وطني ومسئولية قومية وسياسية تمتزم بتنفيذه الو ازرات
ووحدات اإلدارة المحمية والييئات العامة واتحاد اإلذاعة والتميفزيون والشركات واألحزاب السياسية
والتنظيمات الشعبية واالتحاد العام لنقابات العمال والنقابات والجمعيات وأصحاب األعمال ،وذلك

وفقا لمخطة العامة لمحو األمية وتعميم الكبار وطبقا ألحكام ىذا القانون.
ادلادة الثانيت

يقصد بمحو األمية في حكم ىذا القانون تعميم المواطنين األميين لموصول بيم إلى

مستوى نياية الحمقة االبتدائية من التعميم األساسي .ويقصد بتعميم الكبار إعطاؤىم قد ار مناسبا
من التعميم لرفع مستواىم الثقافي واالجتماعي والميني لمواجية المتغيرات واالحتياجات المتطورة

لممجتمع ،واتاحة الفرصة أماميم لمواصمة التعميم في مراحمو المختمفة.
ادلادة الثالثت

يمزم بمحو أميتو كل مواطن يتراوح عمره بين الرابعة عشرة والخامسة والثالثين غير المقيد

بأية مدرسة ولم يصل في تعميمو إلى مستوى نياية الحمقة االبتدائية من التعميم األساسي .وتمتزم
و ازرة التربية والتعميم ،وفقا لخطة خاصة ،بسد منابع األمية لمن ىم دون سن الرابعة عشرة ،ممن
تسربوا أو ارتدوا ،أو لم يستوعبوا .وال يسري ىذا اإللزام عمى المصاب بمرض أو عاىة بدنية أو

عقمية تمنعو من مباشرة الدراسة دون إخالل بإمكان تنظيم دراسات لمتربية الخاصة ليؤالء
المواطنين ويصدر بتحديد ىذه األمراض والعاىات قرار من وزير التعميم بناء عمى ما تقرره

السمطة الطبية المختصة .ويجوز محو أمية من يرغب في ذلك من المواطنين الذين جاوزوا سن

الخامسة والثالثين وذلك وفقا لإلمكانيات المتاحة لذلك.

-1-

ادلادة الرابعت

تنشأ ىيئة عامة لمحو األمية وتعميم الكبار ،ذات شخصية اعتبارية ،تتبع وزير التعميم.
وتتولى الييئة وضع خطط وبرامج محو األمية وتعميم الكبار ومتابعة تنفيذىا والتنسيق بين

الجيات المختمفة التي تقتسم مسئولية تنفيذ ىذه الخطط والبرامج في الدولة.

ويكون لمييئة مجمس إدارة برئاسة رئيس مجمس الوزراء أو من ينيبو ،ويصدر بتشكيمو

وسائر تنظيمات الييئة قرار من رئيس الجميورية .ويكون لمييئة جياز تنفيذي يصدر بتعيين

رئيسو وتحديد معاممتو المالية قرار من رئيس الجميورية بناء عمى عرض وزير التعميم لمدة ثالث
سنوات قابمة لمتجديد .
ادلادة اخلامست

تتولى الييئة في سبيل ممارسة اختصاصاتيا ،في محو األمية وتعميم الكبار ،اتخاذ
اإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام ىذا القانون وتشمل ما يأتي:

( أ ) تحديد مراحل التنفيذ ومدد وأىداف كل مرحمة وأولويات العمل فييا.

(ب) تحديد ما يمزم لمخطة من قدرات بشرية ومادية وفنية ومالية وحوافز تشجيعية واقتراح
وسائل تمويميا.

( جـ ) حصر األميين وتصنيفيم وتحديد المدة الالزمة لمحو أميتيم وأوقات الدارسة والوسائل
الالزمة لتنفيذ ذلك.

( د ) تنسيق العمل بين الجيات الممزمة بتنفيذ محو األمية ومتابعتو.

( ه ) وضع قواعد اختيار المعممين الذين سيقومون بالتدريس في مراكز محو األمية أو تعميم
الكبار سواء من المدرسين العاممين بو ازرة التربية والتعميم أو من المتطوعين أو غيرىم

لمقيام بيذا العمل ،وقواعد منح الحوافز المادية والمعنوية اإليجابية والسمبية بصفة عامة
لممدرسين ولسائر العاممين في محو األمية وتعميم الكبار.

( و ) إقرار نظام الدراسة وخططيا ومناىجيا ومستواىا ومراحميا المختمفة.

( ز ) النظر في قبول المعونات والتبرعات واليبات التي تقدم ألغراض محو األمية وتعميم
الكبار.

( ح ) متابعة تنفيذ الخطة العامة لمحو األمية وتعميم الكبار في كل مرحمة من مراحميا
وتقويميا.

( ط ) تطوير مناىج كل من محو األمية وتعميم الكبار بما يحقق أىداف تطوير التعميم وفقا
لروح العصر مع مراعاة البيئات المختمفة وبصفة خاصة بالنسبة لمتعميم الفني ،ويراعى
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في جميع األحوال أن تحدد مواعيد الد ارسة بما ال يتعارض مع أوقات العمل أو صالح

اإلنتاج وحسن سير الخدمات.

ويصدر باختصاصات الييئة األخرى قرار من رئيس الجميورية.
ادلادة السادست

تمتزم جميع الجيات المنصوص عمييا في المادة األولى من ىذا القانون ،كل في مجال
اختصاصيا ،بتنفيذ ق اررات مجمس إدارة الييئة بعد اعتمادىا من رئيس مجمس الوزراء.

وعمى جميع ىذه الجيات القيام بمسئولياتيا في محو األمية وفي تعميم الكبار وذلك عمى

النحو اآلتي:

( أ ) تزويد الييئة بما تطمبو من تقارير أو بيانات أو إحصاءات تتصل بنشاطيا.

(ب) تقديم المقترحات لمييئة بشأن المشروعات الالزمة لمحو األمية وتعميم الكبار ونطاق
نشاطيا.

( ج ـ) تييئة الفرصة لتعميم األميين فييا وتخصيص األماكن الصالحة لمدارسة في مواقع العمل.
( د ) تحمل التكاليف التي تطمبيا محو األمية أو تعميم الكبار من العاممين بيا والتابعين ليا
والخاضعين إلشرافيا .وتتولى الييئة تييئة فرص محو األمية وتعميم الكبار عمى نفقة ىذه

الجيات إذا لم تقم بذلك طبقا لمقواعد التي يضعيا مجمس إدارة الييئة.
ادلادة السابعت

تتولى الييئة المسئوليات التنفيذية والتعميمية التي يطمبيا العمل لمحو األمية وتعميم الكبار
في مجاالتو المختمفة في إطار الخطط المقررة وبوجو خاص:

( أ ) إعداد مشروعات برامج محو األمية وتعميم الكبار ووضع مشروعات الخطط الفنية لمدراسة
وفقا ليا ومتابعة تنفيذ ذلك.

(ب) اإلشراف عمى جميع مراكز محو األمية وتعميم الكبار ومعاونتيا في أداء ميمتيا.

(جـ) إعداد المناىج والكتب والوسائل التعميمية الالزمة لتعميم األميين وطبعيا وتوزيعيا مع
مراعاة مالءمتيا مع البيئة.

( د ) اإلشراف عمى تدريب الموجيين والقائمين بالتدريس عمى طرق ووسائل محو األمية وتعميم
الكبار.

( ه ) إجراء التجارب والبحوث الالزمة لتطوير العمل في محو األمية وتعميم الكبار.

( و ) اإلشراف عمى إجراء اختبارات لمدارسين ومنح الشيادات الدالة عمى محو أميتيم.
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(ز) إصدار النشرات والتعميمات الخاصة بسير العمل وتنظيمو في برامج محو األمية وتعميم
الكبار في حدود اختصاص الييئة.

ادلادة الثامنت

ي كون لمييئة فروع في المحافظات يناط بيا تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي أقرتيا

الييئة .ويكون لكل فرع مجمس تنفيذي برياسة المحافظ المختص ،وعضوية رؤساء أو ممثمي
الجيات المعنية بمحو األمية وتعميم الكبار في نطاق المحافظة ،ويصدر بتشكيمة قرار من وزير

التعميم .

ادلادة التاسعت

عمى كل من الممزمين بمحو أميتيم المشار إلييم في المادة (الثالثة) من ىذا القانون التقدم

واالنتظام في الدراسة بمراكز محو األمية في الجيات أو المناطق التي يعممون بيا أو يقيمون
فييا فور إخطارىم رسميا بذلك عن طريق جيات اإلدارة ،وعمييم أداء االختبارات المقررة لبرامج

محو األمية وذلك تطبيقا لمقواعد والنظم المقررة والق اررات التنفيذية ليا .وتضع الييئة قواعد منح

الحوافز المعنوية والمادية لمدارسين في حدود اإلمكانات المالية المتاحة .ويجوز لفروع الييئة
تحديد حوافز أخرى بالمحافظات أو بغيرىا من وحدات اإلدارة المحمية .
ادلادة العاشرة

يجرى اختيار المعممين لفصول محو األمية وتعميم الكبار من بين المدرسين وشباب

الخريجين والمكمفين بالخدمة العامة والمتطوعين وغيرىم ،وفقا لمقواعد التي تضعيا الييئة وتنظيم
الييئة دورات تدريبية في مجال محو األمية وتعميم الكبار ليؤالء المعممين باالتفاق مع الجيات

المختصة .وتضع الييئة الشروط الواجب توافرىا فيمن يمتحق بالدورات التدريبية.
ادلادة احلاديت عشر

عمى فروع الييئة في المحافظات بالتعاون مع مديريات التربية والتعميم في نياية كل فترة
دراسية أن تجري في جميع األحوال اختبارات في المناىج المقررة لمحو األمية وتعميم الكبار أو

أن تؤدي ىذه االختبارات تحت إشرافيا.

ويصدر بتنظيم االختبارات المشار إلييا وبين إجراءاتيا قرار من رئيس الجياز التنفيذي

لمييئة ،ويمنح من يصل إلى المستوى المقرر لمحو األمية شيادة بذلك .ويجوز منح المتفوقين
من الدارسين جوائز تشجيعية وفقا لمقواعد التي تضعيا الييئة .ويجوز أن يتقدم ليذا االختبار من

يرغب من غير الممزمين بحضور الدراسة لمحصول عمى الشيادة المشار إلييا .
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ادلادة الثانيت عشر

يخصص لتمويل مشروعات محو األمية وتعميم الكبار الموارد اآلتية:
 -1ما يدرج من اعتمادات في الموازنة العامة لمدولة لمو ازرات والمصالح.

 -2ما تخصصو الجيات المعنية األخرى من مبالغ لتنفيذ ىذه المشروعات ودعميا وفقا لمخطة
التي تقررىا الييئة.

 -3ما يتقرر تخصيصو من إعانات لمراكز محو األمية وتعميم الكبار في مختمف المحافظات
من حصيمة اليبات والتبرعات والمعونات التي تقبميا الييئة.

 -4حصيمة الغرامات الناتجة عن تطبيق ىذا القانون.

وتودع حصيمة ىذه المواد في صندوق خاص وحسابات خاصة محمية لمصرف منيا في

أغراض محو األمية وتعميم الكبار ،ويرحل فائض ىذه الحصيمة من عام إلى آخر.

ويحدد مجمس إدارة الييئة باالتفاق مع وزير المالية ،القواعد المنظمة ليذا الصندوق وليذه

الحسابات وأوجو وقواعد الصرف منيا وضبطيا واإلشراف عمييا.
ادلادة الثالثت عشر

يكون حصول الممزم بمحو أميتو  -الذي أتيحت لو فرصة محو أميتو  -عمى كل أو

بعض ما ىو منصوص عميو في ىذه المادة مشروطا بحصولو عمى شيادة محو األمية:

أوًلا :الترخيص بمزاولة مينة أو حرفة معينة في نطاق معين ،ومع ذلك يجوز إعطاء ترخيص
محدد المدة إذا بدأ الممزم في الدارسة لمحو أميتو.

ثانيا :الترخيص بحمل السالح.

ثالث ا :الترخيص بقيادة بعض المركبات.

رابع ا :الترشيح لألعمال والوظائف والحرف عن طريق مكاتب القوى العاممة.

خامسًا :التعيين في الوظائف العامة بالجياز اإلداري لمدولة ،أو في وظائف القطاع العام.
سادسا :ترقية العامل أو منحو العالوة الدورية المستحقة أو منحو العالوة التشجيعية.

ويسري حكم ىذه المادة بعد أربع سنوات من تاريخ العمل بيذا القانون وفقا لمقواعد

واإلجراءات التي يحددىا مجمس إدارة الييئة.

ويزول كل آثر يترتب عمى عدم الحصول عمى شيادة محو األمية ،بمجرد أن يتمكن

الممزم من محو أميتو.
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ادلادة الرابعت عشر

يعد مخالفة إدارية كل إخالل بتنفيذ خطة أو برامج محو األمية إذا وقعت من المسئولين
أو العاممين الخاضعين ألحكام قانون الييئات العامة الصادر بالقانون رقم  11لسنة ،1613

وقانون نظام العاممين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم  44لسنة  ،1641وقانون نظام

العاممين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم  41لسنة .1641

فإذا وقع الفعل من أحد العاممين المكمفين بتنفيذ مشروعات تعميم المواطنين األميين في

الجيات المكمفة بتطبيق ىذا القانون تكون العقوبة الغرامة التي ال تقل عن خمسين جنييا وال
تجاوز مائتي جنيو ،وتتعدد الغرامة بتعدد من لم تمح أميتو عمى أال يجاوز مجموع الغرامات

خمسمائة جنية.

ويكون لمعاممين بالييئة وفروعيا الذين يصدر بتحديدىم قرار من وزير العدل باالتفاق مع

وزير التربية والتعميم صفة الضبطية القضائية بالنسبة لما يقع بالمخالفة ألحكام ىذا القانون .
ادلادة اخلامست عشرة

يصدر رئيس مجمس الوزراء الق اررات التنفيذية ليذا القانون.
ادلادة السادست عشرة

يمغى القانون رقم  14لسنة  1641في شأن تعميم الكبار ومحو األمية ،كما يمغى كل حكم
يخالف أحكام ىذا القانون.

ادلادة السابعت عشر

ينشر ىذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل بو بعد ستة أشير من تاريخ نشره.
يبصم ىذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينيا.
( حسني مبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارك )

صدر برئاسة الجميورية في  24شعبان سنة  1411ىـ

الموافق  14مارس سنة  1661م
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