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 2002( لسنت  131قانىى رقن ) 
 1221لسنت  8بتعديل بعض أحكام القانىى رقن 

 يف شأى حمى األهيت وتعلين الكبار
 

 باسن الشعب
 رئيس اجلوهىريت 

 قرر جملس الشعب القانىى اآلتي نصو " وقد أصدرناه "
 

 األويلادلادة 
ة الثالثة، والفقرة الثانية ُيستبدل بنصوص المادة الثانية، والفقرتين األولى والثانية من الماد

من المادة الرابعة، وصدر الفقرة األولي من المادة السابعة، والمادة الثامنة، والمادة الحادية عشرة 
 في شأن محو األمية وتعميم الكبار النصوص التالية : 1991( لسنة  8من القانون رقم ) 

 

 الثانيت ادلادة 
القراءة والكتابة ن تعميم المواطنين األميين قصد بمحو األمية في حكم ىذا القانو يُ " 
المستوى اإلجادة، وفقًا لممعايير التي تضعيا الييئة العامة لموصول بيم إلى مستوى والحساب 

 لمحو األمية وتعميم الكبار بالتنسيق مع وزارة التربية والتعميم.
ل من ُمحيت وُيقصد بتعميم الكبار إضافة مستويات من المراحل التعميمية تسمح بوصو 

أميتيم الراغبين في استكمال التعميم إلي مستوي نياية مرحمة التعميم األساسي مع إعطائيم قدرًا 
لرفع مستواىم الثقافي واالجتماعي والميارى والميني لمواجية المتغيرات مناسبًا من التعميم 

تاحة الفرصة أماميم لممشاركة في العممي ة اإلنتاجية ومواصمة واالحتياجات المتطورة لممجتمع، وا 
  التعميم في مراحمو المختمفة.

 

 ) الفقرتاى األويل والثانيت (  الثالثت ادلادة 
عشرة والخامسة  الخامسةيمزم بمحو أميتو كل مواطن يتراوح عمره بين :  ) الفقرة األويل (

 ، وال يجيد القراءة والكتابة والحساب .مدرسة ةوالثالثين غير المقيد بأي
 

: " وتتولي وزارة التربية والتعميم مع وزارة التضامن االجتماعي والمحافظات  ( الثانيتة ) الفقر
وضع خطة محددة لمنع التسرب من التعميم واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ىذه الخطة، ويجب 

تحقق منيا ضمن التقرير السنوي لحالة األمية الذى تصدره الييئة العامة لمحو األمية  بيان ما
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وتعميم الكبار، وعمى مديريات التربية والتعميم إتاحة بيانات المتسربين لجميع الجيات، كما أن 
عمييا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعميم اتخاذ الالزم لتعميم المتسربين من التعميم دون الخامسة 

 عشرة ." 
 

 ) الفقرة الثانيت ( الرابعت ادلادة 
وضع الخطة العامة  األخرىلمحافظين والجيات المعنية " تتولي الييئة بالتنسيق مع ا

لمحو األمية وتعميم الكبار وتحديد مراحل تنفيذىا والموارد المالية المطموبة لكل جية وفقًا لمدور 
المحدد ليا، كما تتولي الييئة متابعة تنفيذ الخطة بمعرفة المحافظات والجيات المشاركة وفقًا 

يا مجمس اإلدارة، وتمتزم الييئة باإلعالن عن نتائج تنفيذ الخطة يضع التيلمقواعد والمعايير 
ضمن تقرير سنوي عن حالة األمية والتسرب من التعميم عمى أن يتم عرضو عمى المجالس 

 النيابية .
ويكون لرئيس الجياز التنفيذى لمييئة كافة الصالحيات المالية واإلدارية لتيسير العمل 

 فيذ مياميا. " وضمان استقالل الييئة في تن
 

 السابعت ) صدر الفقرة األويل ( ادلادة 
" مع مراعاة حكم ) الفقرة الثانية ( من المادة الرابعة تتولي الييئة المسئولية التنظيمية 
والفنية والرقابية التي يتطمبيا العمل لمحو األمية وتعميم الكبار في مجاالتو المختمفة طبقًا ألحكام 

 و الخصوص ":ىذا القانون، وعمي وج
 

 ادلادة الثاهنت 
" يكون لمعاممين بالييئة الحق في المرمر عمى الفصول والمراكز التي تتولي محو األمية 

 وتعميم الكبار لمتابعتيا وتقييم أعماليا "
 

 ادلادة احلاديت عشرة 
م تجري اختبارات محو األمية وفقًا لمقواعد والمعايير التي تحددىا الييئة، وُيصدر بتنظي" 

 االختبارات وبيان إجراءاتيا والنظم المالية الخاصة بيا قرار من رئيس الجياز التنفيذي لمييئة .
ويجوز إجراء اختبارات فورية لمن يرغب في الحصول عمي شيادة محو األمية دون 
الحاجة لمقيد في فصول ومراكز محو األمية وذلك وفقًا لمقواعد واإلجراءات التي ُتحددىا الالئحة 

 تنفيذية ليذا القانون.ال
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وتمنح الييئة من يجتاز االختبارات المنصوص عمييا من الفقرتين السابقتين شيادة بمحو 
أميتو، ويكون منحيا مجانًا لممرة األولي دون أي رسوم أو تكاليف، ويكون الحصول عمييا بعد 

 ذلك مقابل عشرة جنييات لكل شيادة.
ن اجتاز االختبارات المقررة لممدة التي يحددىا وتسري شيادة محو األمية التي ُتمنح لم

مجمس إدارة الييئة بما ال يتجاوز خمس سنوات، ويمتزم كل من انتيت صالحية شيادتو بالتقدم 
 " لالختبار مرة أخري، ويجوز قبولو في برامج تنشيطية تحددىا الييئة. 

 
 الثانيتادلادة 

محو األمية وتعميم الكبار مادتان في شأن  1991( لسنة  8ُتضاف إلى القانون رقم ) 
 ( ( نصيما اآلتيان: 1جديدتان رقمي ) المادة الخامسة مكررًا (، ) المادة الخامسة مكررًا ) 

 

 ادلادة اخلاهست هكررًا  
وضع خطة تنفيذية  المحافظون كل في نطاق محافظتو بالتنسيق مع الييئة " يتولى

منية محددة يتم تضمينيا في الخطة العامة التي لالنتياء من األمية بالمحافظة خالل فترة ز 
تضعيا الييئة، وعمى كٍل منيم اتخاذ ما يمزم لتشجيع الجيود المجتمعية عمى المشاركة في تنفيذ 

 تمك الخطة، وليم استخدام جميع الموارد واإلمكانات المتاحة لممحافظة لتحقيق ذلك.
اميا بالدور المنوط بيا في تنفيذ ويجب تضمين موازنة كل محافظة الموارد الالزمة لقي

 الخطة العامة لمحو األمية وتعميم الكبار " .
 

 (   1ادلادة اخلاهست هكررًا  ) 
" ُينشأ بديوان عام كل محافظة وحدة إدارية من مستوي تنظيمي مناسب تتبع المحافظ 

حمية مباشرة، وذلك مباشرة/ كما تُنشأ بكل وحدة محمية ذات الوحدة اإلدارية تتبع رئيس الوحدة الم
لتنفيذ خطة المحافظة في مجال محو األمية، وعمى المحافظة توفير كافة الموارد المالية والبشرية 

 الالزمة لعمل ىذه الوحدات " .
 

 الثالثتادلادة 
 ،الُمشار إليو 1991( لسنة  8ُتمغي الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم ) 

 .وتاذ نو ناقلا نم ةر شع ةعبار لا ةداملا نم ةثلاثلا ةر قفلاب ةدر او لا " ايعو ر فو  " ةر ابع يغمتُ  امك
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 تعبارلاادلادة 
 ةيميمعتلا تار ادإلاب نو مماعلاو  تاظفاحملاب ةئييلا عو ر فب ةيذيفنتلا تار ادإلاب نو مماعلا لقنيُ 
 يتلا ةيلاملا اياز ملا تاذب كلذو  ةصتخملا ةيمحملا ةدحو لا وأ ةظفاحملا يلإ لٍ ك ةيمحملا تادحو لاب
 نيعبات عر فألاب ةينفلا تار ادإلا في نو مماعلا يقبي نأ ىمع ميمقن لبق ايب نو عتمتي نو مماعلا ناك
 .ةيلالقتساب ةظفاحملاب ةئييلا فئاظو  ةر شابمل كلذو  ةئييمل
 . كلذ ذيفنتل ةمز اللا تاءار جإلا ذاختا ةئييلاو  ظفاحملا يمعو 
 

 تسهاخلاادلادة 
 نو ناقلا اذى مصبيُ  ،هر شن خير اتل يلاتلا مو يلا نم وب لمعيُ و  ،ةيمسر لا ةدير جلا يف نو ناقلا اذى رشنيُ 
 .اينيناو ق نم نو ناقك ذفنيُ و  ،ةلو دلا متاخب

 
 (ارك ـــــــــــــــحسني مب)  

 

 
 ىـ 1430 ةنس ةر خآلا يدامج 21صدر برئاسة الجميورية في 

 م 2009 ةنس وينو ي 14الموافق 


