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واقع األمية يف العراق: رؤى وسياسات

مدخل:
تعد األمية يف العراق مظهراً من مظاهر التخلف فإن مواجهتها ينبغي اهتماما خاصا تبذل 
فيه كل االمكانيات املادية والبشرية جهوداً يف هذا اجملال، والسيما بعد أن أخذت أبعاداً اسرتاتيجية 
تتاثر مبتغريات البيئة السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، فضاًل عن تفشي جائحة كوروان، وابلنظر 
ملا حتمله األمية من خماطر وآاثر سلبية على أفراد اجملتمع؛ فهي تضعنا أمام خيارات مصريية تدعو 

إىل بناء خطط وطنية لتنمية قطاع التعليم يف العراق. 
وماهية  الراهنة،  املرحلة  خالل  العراق  يف  األمية  واقع  عن  للكشف  الدراسة  هذه  تسعى 

املشكالت اليت تواجه األمية يف العراق، فضاًل عن سياسات وزارة الرتبية إزاء حمو األمية.
تبنت هذه الدراسة منهجية تتبع األرقام الرمسية اخلاصة ابألمية من حيث عدد مراكز حمو 
األمية يف العراق، والدارسي فيها لكل املراحل، وإعداد املالك التدريسي يف مراكز حمو األمية، فضاًل 

عن إجراء مقابالت مباشرة مع صناع قرار يف وزارة الرتبية. 
حمو األمية: أرقام ومؤشرات

األمية ابملعىن املتبع يف هذه الورقة هو كل من جتاوز عمره سن القبول ابملدارس االبتدائية ومل 
يلتحق با وال توجد لديه املهارات األساسية للتعلم اليت متكنه من القراءة والكتابة.

 بينما عرفت منظمة اليونسيف حمو األمية هو القدرة على استخدام مهارات القراءة والكتابة 
واحلساب لك يؤدي الفرد وظيفته ويتطور يف اجملتمع على حنو فعال، بينما أشارت اليونسكو حملو 
األمية هو من يعد متعلماً كل شخص يستطيع أن يقرأ ويكتب بفهم بياان قصريا وبسيطا عن حياته 

اليومية)1(.

1- منظمة اليونسكو، التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع، القرائية من أجل احلياة، 2006، ص157.

واقع األمية في العراق: رؤى وسياسات

أحمد خضير-  كاظم لفتة-  مروة كاظم 
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

من  أغلبهم  ماليي  اخلمسة  جتاوز  العراق  يف  األمية  عدد  أن  إىل  الرمسية  التقديرات  تشري 
النساء، اي أن نسبة سكان الريف الذين مل يلتحقوا ابلدراسة بلغ حوايل %7.8، يقابلها احلضر 
بنسبة بلغت حوايل %3.3، األمر الذي يربز متييزاً جندرايً ينبغي حتليل أسبابه ووضع املعاجلات 
له، وحبسب آخر مسح نفذه اجلهاز املركزي لإلحصاء أن نسبة االمية يف العراق بي السكان الذين 
تزيد أعمارهم عن )10( سنوات، بلغت %13، وهذه النسبة ترتفع بي االانث ممن تزيد أعمارهم 

عن 10سنوات، لتصل إىل %18، فيما تنخفض بي الذكور إىل 8%)2(.
العمرية )18-15( سنة  الفئة  العراق يف  األمية بي سكان  معدل  قدر  أخرى  من جهة 
بنحو %22، %13 للذكور، و%30 لإلانث، من جهة أخرى أن %9 من الشباب والشاابت 
بعمر )18-15( سنة هم إميون وهي الفئة اليت ولدت قبيل التغيري السياسي وبعيدة عن سنوات 
العقوابت االقتصادية )2003-1990( ممن يفرتض أن تكون مشلتهم الدراسة االبتدائية إلزاميا، 
يليها نسبة األمية بعمر )24-19( سنة بلغت حوايل %6، وأخرياً الفئة العمرية )30-25( سنة 

بلغت حوايل 5%.
وهناك تفاوت يف نسبة الشباب والشاابت بعمر )30-10( سنة الذين سبق هلم االلتحاق 
ابلدراسة يصفون أنفسهم أبهنم أميون إذ ترتفع حبسب التقسيم اجلغرايف يف بقية احملافظات اىل 9% 
مقابل %5 يف بغداد وإقليم كردستان. ويف مخس حمافظات ترتفع أبعلى من املستوى الوطين هلذه 
البصرة اىل 10%  نينوى اىل %18 وتنخفض يف اببل إىل %13 ويف  العمرية لتصل يف  الفئة 
ويف االنبار إىل %9 ويف ميسان اىل %8 وقد تكون أسباب خمتلفة وراء ذلك، فقد عانت نينوى 
األنبار واببل من ارتفاع معدالت األمية كما سبقت اإلشارة إىل ذلك، فضاًل عن معاانهتا من عدم 

اإلستقرار بعد عام 2003.)3(
بلغ متوسط  إذ  العراق،  الرتبوي يف  البناء  األمية احلاجز األكرب يف منظومة  تشكل ظاهرة 
من هم حبالة أمي %22.9 من السكان. وإن نسبة من اكتسب احلد األدىن من القراءة والكتابة 
)التعليم األساس( قد بلغت %58.3، ومل يتبق ملن حصل على تعليم أكثر وأتهيل علمي )إعدادية 
فما فوق( إال %19.8 فقط، وهذه النسب تتفاوت وفقا للنوع االجتماعي والبيئة واإلعمار، إذ 

2- اسرتاتيجية اليونسكو لدعم التعليم الوطين، منظمة االمم املتحدة للرتبية والتعليم، العراق، 2014-2010، ص31.
3- مسح الفتوة والشباب 2019، وزارة التخطيط، العراق، جدول )8-2(، ص30
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واقع األمية يف العراق: رؤى وسياسات

سجلت نسب االمية إرتفاعا لدى اإلانث مقارنة ابلذكور، ويف املناطق الريفية مقارنة ابحلضرية، 
كما ارتفعت وبشكل ملحوظ عند االعمار الكبرية السيما ممن جتاوزت اعمارهم 50سنة فأكثر، 

وتظهر املؤشرات والتقديرات اإلحصائية ما يلي)4(:
أواًل: عدد مراكز حمو األمية والدارسني فيها

الشكل )1( يبي عدد مراكز حمو األمية يف العراق مبا فيه اقليم كردستان)5(.

 أواًل: عدد مراكز محو األمية والدارسي   فيها 

ي العراق بما فيه اقليم كردستان1الشكل ) 
 )5(.( يبي   عدد مراكز محو األمية ف 

 

 

ي مراكز محو االمية 2الشكل )     
 ( يوضح عدد الدارسي   ف 

 
والعلوم    -  4 واللسانيات  للفلسفة  الرك  مجلة  انموذجا(،  )العراق  ي  العرب  الوطن  ي 

ف  التعليم  مشكلة  عليوي،  محمد  فيصل 
 .  344، ص2015( 18االجتماعية، العدد )

 . 2020/ 10/ 5احصائيات الهيأة العامة لمحو االمية، الجهاز التنفيذي لمحو االمية، قسم االحصاء والتخطيط والمتابعة،  -5
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تظهر مؤشرات الشكل أعاله عدد مراكز حمو االمية يف العراق، ترتبط مراكز حمو االمية يف 
العراق بعدد الدارسي، إذ بلغ عدد مراكز حمو األمية لعام 2014-2013، )7224( مركزاً، مع 
ذلك تظهر املؤشرات االخنفاض بعدد املراكز وما يفسر أن زايدة عدد الدارسي يرتبط ابملنح املالية 
اليت انفقتها وزارة الرتبية آنذاك لكل دارس، ومع انقطاع هذه املنح املالية قل عدد الدارسي، فمن 

4 - فيصل حممد عليوي، مشكلة التعليم يف الوطن العريب )العراق امنوذجا(، جملة الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية، 
العدد )18( 2015، ص344. 

5- احصائيات اهليأة العامة حملو االمية، اجلهاز التنفيذي حملو االمية، قسم االحصاء والتخطيط واملتابعة، 5/10/2020.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

املؤكد ان عدد املراكز تغلق بسبب قلة عدد الدارسي.
     الشكل )2( يوضح عدد الدارسي يف مراكز حمو االمية 

 

ي مراكز محو األمية
 ثانيًا: عدد الدارسي   بحسب المراحل ف 

 
 . 2020/ 10/ 5احصائيات الهيأة العامة لمحو االمية، الجهاز التنفيذي لمحو االمية، قسم االحصاء والتخطيط والمتابعة،  -6
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اثنياً: عدد الدارسني حبسب املراحل يف مراكز حمو األمية
حسب املؤشرات املتوفرة يف الشكل )3( فإن هناك اختالفات واضحة يف عدد الدارسي 
بلغ عدد  أن عام 2012-2013  تبي  اذا  لألعوام )2012-2020(،  تبعا  املراحل  حبسب 
الدارسي  عدد  بلغ  بينما  السنوات،  بي  من  األعلى  االساس 503604،  مرحلة  يف  الدارسي 
بتقدم  مروراً  العدد  هذا  اخنفض  متعلم.   459535 التكميل  ملرحلة   2013/2014 لألعوام 
الدارسي  يقابلها عدد   ،21566 األساس  ملرحلة  لألعوام 2018/2019  بلغ  السنوات حىت 

لألعوام 2016/2017 ملرحلة التكميل 16509.
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الشكل )3( يوضح عدد الدارسي يف مرحلة التكميل واألساس )6(.

 

 
 . 2020/ 10/ 5، الجهاز التنفيذي لمحو االمية، قسم االحصاء والتخطيط والمتابعة، احصائيات الهيأة العامة لمحو االمية -7
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تبعا  املراحل  الدارسي حبسب  عدد  يف  واضحا  تباينا   )4( الشكل  مؤشرات  تظهر  بينما 
لألعوام )2020-2014(، إذ تبي أن عام 2019-2018 بلغ فيه عدد الدارسي يف الصف 
اخلامس 15791، األعلى من بي السنوات، بينما بلغ عدد الدارسي لألعوام 2019-2020 
للصف السادس 13284متعلماً. وينخفض هذا العدد حىت بلغ لألعوام 2017-2016 للصف 
اخلامس 2303، يقابلها عدد الدارسي لألعوام 2015-2014 للصف السادس بعدد صفر.

6- احصائيات اهليأة العامة حملو االمية، اجلهاز التنفيذي حملو االمية، قسم االحصاء والتخطيط واملتابعة، 5/10/2020.
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الشكل )4( يوضح عدد الدارسي يف الصف اخلامس/ السادس )7(

 

 

ي مراكز محو األمية لعام  
ي العراق 2021ثالثًا: عدد معلمي   بحسب التوزي    ع الجنسي ف 

 ف 

 
بغداد،    -8 والعراق،  االردن  ت،  ايي  فريدرش  مؤسسة  سياسات،  ورقة  العراق،  ي 

ف  االجتماعية  العدالة   ، خضي  محي  بسام 
 . 12، ص2014
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على الرغم من وجود النصوص الدستورية اليت تشري اىل احلق يف التعليم وصدور قانون حمو 
االمية رقم 23 لسنة 2011، وقانون وزارة الرتبية رقم 22لسنة 2011 ووضع االسرتاتيجية الوطنية 
للرتبية والتعليم العايل يف العراق وصدور قانون منحة الطلبة رقم 36 لسنة 2014، اال ان هذا احلق 

ال زال يواجه عدة حتدايت ومعوقات مل يطبق القانون فيها ووضع احللول املناسبة هلا.
إن عدم وجود معاجلة علمية على أساس مربمج ذو ابعاد وطنية واجتماعية يف القضاء على 
االمية او االرتقاء ابملستوى التعليمي والرتبوي وإخفاق احلكومة يف تنفيذ التشريعات واملخصصات 
وتوافر  التعليم  جمانية  وضمان  األمية  حملو  اسرتاتيجية  وضع  إىل  احلاجة  يف  تتمثل  الكافية،  املالية 
لرفع  الداعية  القواني  األطفال واألجيال وتفعيل  بتنشئة  والتعليمية واالهتمام  التدريسية  املالكات 

مستوى التعليم وحمو األمية)8(

7- احصائيات اهليأة العامة حملو االمية، اجلهاز التنفيذي حملو االمية، قسم االحصاء والتخطيط واملتابعة، 5/10/2020.
8-  بسام حمي خضري، العدالة االجتماعية يف العراق، ورقة سياسات، مؤسسة فريدرش ايربت، االردن والعراق، بغداد، 2014، 

ص12.
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اثلثاً: عدد معلمني حبسب التوزيع اجلنسي يف مراكز حمو األمية لعام 2021يف العراق
حبسب مؤشرات الشكل ادانه اليت تظهر أعداد الكادر التدريسي حبسب التوزيع اجلنسي يف 
مراكز حمو االمية لكل احملافظات العراقية. تبي أن عدد احملاضرين غري املعيني من اإلانث بلغ حنو 
491 حماضرة يف مراكز حمو األمية، ومن الذكور بلغ عددهم 152 حماضراً يف مراكز حمو األمية يف 

العراق.
ويظهر أن عدد املعلمي من هم على املالك من فئة اإلانث بلغ 342 معلمة يف مراكز 
حمو األمية، ومن فئة الذكور بلغ عددهم 265 معلماً يف مراكز حمو األمية يف العراق، يف بلغ عدد 
احملاضرين املكلفي من فئة اإلانث بلغ 79 حماضرة مكلفة يف مراكز حمو األمية، ومن الذكور بلغ 

55 حماضراً مكلفاً يف مراكز حمو األمية يف العراق.
الشكل يبي )5( املالك التدريسي يف مراكز حمو األمية لعام 2021)9( ي مراكز محو األمية لعام 5الشكل يبي   )

 (9)2021( المالك التدريسي ف 

 
ي العراق 

 محددات األمية ف 

 
تعل  -9 مراكز  ي 

ف  المعلمون  اعداد  االمية،  لمحو  العامة  الهيأة  والجنس  احصائيات  المحافظة  االمية( حسب  )محو  الكبار  يم 
 . 2020/ 10/ 5ريف( الجهاز التنفيذي، قسم االحصاء والتخطيط والمتابعة، -: )حض  2020-2021
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9- احصائيات اهليأة العامة حملو االمية، اعداد املعلمون يف مراكز تعليم الكبار )حمو االمية( حسب احملافظة واجلنس -2020
2021: )حضر-ريف( اجلهاز التنفيذي، قسم االحصاء والتخطيط واملتابعة، 5/10/2020.
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حمددات األمية يف العراق
تتباين األمية يف العراق تبعاً ألسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية وغريها من االسباب اليت 
تتحكم منفردة أو جمتمعة بتوزيع األميي بي اجملتمعات، وتتضح أن هناك عالقة عكسية بي مستوى 
املستوى  بتدين  يتعلق  ما  منها  االقتصادي،  السبب  وختتلف حبسب  االقتصادية  واجلوانب  التعلم 
املعيشي لألسرة وهو ما حيرم بعض أو كل أفرادها من االلتحاق ابلتعليم، فضاًل عن أن بعض األسر 
خترج أبناءها من التعليم أو متنعهم من االشرتاك فيه لزجهم يف سوق العمل ألسباب اقتصادية منها 
العوز املادي الذي حتم عليهم البحث عن فرص عمل، يف ظل ارتفاع نسبة البطالة إذ بلغ متوسط 
قيمتها )%13،74( من إمجايل قوة العمل )15 عاما فأكثر( عام 2020، ووصل على صعيد 
فئة الشباب الذكور )%10( مقارنة ابملتوسط العاملي)%6.43( على أساس 181 دولة، بينما 
اإلانث بلغ متوسط القيمة )%30.59( مقارنة ابملتوسط العاملي على أساس 181 دولة بقيمة 

بلغت )8،40%()10(
إن سد حاجة األسرة يضطر األبناء للقيام ابعمال هامشية كدفع العرابت وبيع األكياس    
ومجع القناين املعدنية الفارغة وغريها من األعمال اليت تعود إليهم مبورد مادي قليل يسهم يف سد 
جزء من حاجات اسرهم، وإن هذا العمل يف هذا الوقت املبكر من العمر قد يكون سببا بتحويل 
بعضهم اىل اميي مستقبال، وعلى الرغم من الزامية التعليم وجمانيته إال أن ارتفاع تكاليف التعليم 
واملتمثلة ابلقرطاسية والزي املوحد واألعمال واملشاركات الصفية تسببت بعزوف أسرهم عن إرساهلم 
بداًل من اإلنفاق عليهم يف  على املدارس، إذ فضلت األسر استثمار أوالدها ملساعدهتم معيشياً 

املدارس. 
إن التمسك ببعض العادات والتقاليد وكذلك الفهم اخلاطئ لبعض املبادئ الدينية والشرعية 
وقلة الوعي الثقايف والسيما يف املناطق الريفية من املسببات االجتماعية اليت ساعدت بعدم موافقة 
األهل بتعليم أبنائهم، فضاًل عن أتثري األصدقاء يف رسم تطلعات وتوجهات بعضهم، إذ يكونون 

ذو أتثري سليب ولعل احد خمرجات التأثريات السلبية لألصدقاء هو أتثري االمية)11(.

http://theglobaleconomy.com :10- موقع انرتنت، بياانت مؤشر االقتصاد العاملي على الرابط االلكرتوين
تقييم  تقرير  العراق 2010-2015،  التمكي يف  اجل  من  االمية  مبادرة حمو  تقرير عن  العراق،  اليونسكو يف  11-  مكتب 

احتياجات حمو االمية، ص13.
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سياسة وزارة الرتبية إزاء حمو األمية يف العراق
دأبت احلكومة العراقية يف معاجلة مشكلة األُمية وحماولة تقليصها بنحو جدي من خالل    
تنفيذ املشروع الوطين حملو األمية وإصدار قانون حمو األُمية رقم 23 لسنة 2011 الذي يعد من 
األساس كالقراءة  املهارات  امتالك  للكبار من خالل  الرتبوية  تقدم خدماهتا  اليت  املهمة  املشاريع 
والكتابة واحلساب اليت يوافرها هذا املشروع من خالل براجمه التعليمية املتنوعة لكي يستطيع األمي 
وأهداف  فلسفة  من  وأهدافه  فلسفته  املشروع  هذا  برانمج  ويستمد  دراسته،  مواصلة  من  بعدها 
الرتبية يف العراق، ويستمد مشروعية العمل به من خمتلف املراتب التشريعية بدءاً ابلدستور ومروراً 
ويقدم  العالقة،  ذات  والتعليمات  وانتهاًء ابألنظمة   2011 لسنة   )23( رقم  األُمية  بقانون حمو 
املشروع مللتحقيه من األميي الكتب والقرطاسية وبعض احلوافز واملخصصات املالية جماانً وألمهية 
املشروع الوطين شاركت أغلب املؤسسات احلكومية واألهلية وفق خطط تطوعية وجهد خمطط، وقد 
اتسمت محلة حمو األُمية السيما يف السنوات )2012/2013/2014( بعد صدور قرار جملس 
الوزراء )322( لسنة )2012( يف 11/9/2012، الذي أعلن مبوجبه البدء بتنفيذ مشروع حمو 
األمية وفقاً لقانون حمو األمية )23( لسنة 2011 ابلنشاط املتواصل، وحازت على اهتمام خاص 
على املستويي الدويل والوطين، فعلى املستوى الدويل شارك العراق يف بعض من املؤمترات الدولية، 
واإلقليمية، وشبه اإلقليمية اليت تناولت تعليم الكبار وحمو األمية، فقد انضم العراق إىل الربانمج 
التعليم  حول   )2000 وداكار   ،1990 )جوميتيان  مؤمتري  توصيات  وإلتزم  األُمية  حملو  الفرعي 

للجميع. 
أما على املستوى الوطين، فقد توسعت وزارة الرتبية يف تطبيق مشروع محلة حمو األُمية حىت 
أنتشر يف مجيع أحناء العراق مدنه وأرايفه، ويفتح اجلهاز التنفيذي حملو األمية مركزاً حملو األمية يف أي 
جتمع سكاين بتوافر فيه )10( دارسي فأكثر، وهذا النجاح الذي حتقق بفضل االلتزام الواضح من 
قبل أغلب اجلهات املعنية وعلى أعلى املستوايت ابلقضاء على األمية جبميع الوسائل املتاحة وعلى 

نطاق إجتماعي واسع يف أحناء العراق كافة)12(. 

12- د. مثال عبد هللا العزاوي ،د. اخالص زكي اجلبوري ، رسم الية التقومي الدراسي ملرحليت االساس والتكميل ملشروع حمو االمية 
يف العراق ، حبث منشور ، وزارة الرتبية ، 2016 ، ص 3
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اليت  واملعوقات  التحدايت  من  الكثري  العراق  األمية يف  قانون حمو  تطبيق  واجه  ذلك  بعد 
حالت دون تطبيقه بشكل سليم وحتقيق االستفادة املرجوه منه، من التحدايت اليت واجهت تطبيق 
القانون هو الفقر فتقدر نسبة الفقر يف العراق حسب احصائية اجلهاز املركز لإلحصاء لسنة 2018 
حوايل )%20،5( أي ما يقارب )7.390.529( مليون شخص)13(، وأن أغلب األميي هم 
من أصحاب الدخل احملدود يعملون ابالعمال احلرة فال جيدون الوقت الكايف لرتك عملهم؛ من 
أجل االلتحاق مبراكز حمو األمية فضاًل عن التمييز بي الذكور واإلانث يف التعليم واملستوى الثقايف 
لألسرة والبطالة اليت يعاين منها فئة الشباب والسيما األميي منهم كل هذه التحدايت رافقت تطبيق 
قانون حمو األمية بشكل حيقق االستفادة من اقراره، اما املعوقات اليت واجهت القانون بعد إقراره 
وتشكيل هيئة حملو األمية مبوجب املادة الرابعة من القانون يرأسها وزير الرتبية بعضوية وكالء وزارة 
الرتبية، املديرين العامي، وممثلي عن الوزارات، فكانت القيادات اإلدارية واملوازانت املالية من أهم 
العوائق اليت واجهة اجلهاز التنفيذي حملو االمية ان وزارة الرتبية مل تعمل جبدية على مواجهة املشاكل 

اليت أعاقت القانون، وحالت دون تطبيقه بشكل سليم أو على األقل احملاولة ابلتخفيف منها.
إن عدم تطبيق قانون حمو األمية قد تسبب يف مشكالت اجتماعية واقتصادية كثرية آنية 
ومستقبلية، إذ ال بد من الرتكيز على فرص تطبيق القانون وعلى سري براجمه، ويف السياق نفسه أشار  
مدير عام الشؤون اإلدارية يف وزارة الرتبية إىل طبيعة تعامل الوزارة مع قانون حمو االمية)14( إىل أنه 
يف بداية تشريع قانون حمو االمية كانت انطالقته قوية وإقبال األميي على التسجيل يف مراكز حمو 
األمية كبري؛ وذلك ألن خمصصات اجلهاز كانت كبرية حيث خصص لكل دارس 5 االف دينار 
يف اليوم الدراسي الواحد و150 الف للمحاضر ولكن عندما بدأت الدولة اباتباع سياسة التقشف 
ضعف اجلهاز ومل يعد االقبال على مراكز حمو األمية كالسابق، وأكد أن السبب يف ضعف تطبيق 
القانون هو قيادات اجلهاز التنفيذي وليس السبب يف وزارة الرتبية ألن وزارة الرتبية لديها الكثري من 
االلتزامات مع املديرايت والتعليم النظامي ووجهت مسؤولية تطبيق القانون والتعليم غري النظامي 
للجهاز التنفيذي، وإن فشل املشروع جاء بسبب ضعف التنسيق مع منظمات اجملتمع املدين أو 
حماولة احلصول على مصادر متويل من املنظمات الدولية أو حىت ممارسة الضغط على املسؤولي يف 
وزارة الرتبية أو وزارة املالية من أجل احلصول على استحقاقات الدارسي واحملاضرين إلنعاش املشروع 

Swift ، 2018 13- اجلهاز املركزي لالحصاء ، نتائج مسح سوفت
14- مقابلة مع عبد الكاظم عبد علي الدراجي، مدير االدارية يف وزارة الرتبية، 20/4/2021.
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واضاف ايضا ان من أسباب اإلخفاق عدم اهتمام املديرين العامي أو مسؤويل احلساابت ابحلصول 
على املستحقات املادية أو إرجاع االستقاللية اإلدارية واملالية للجهاز ألهنم مكلفون يف اجلهاز، 
وليسوا موظفي على مالك اجلهاز التنفيذي فال يهم البعض منهم جناح أو فشل املشروع وقد عرب 
عن وجهة نظره بضرورة حل اجلهاز التنفيذي حملو األمية وارجاعه كقسم يف مديرية التعليم العام؛ 

ألن النتائج اليت كانت تتحقق سابقاً أفضل من النتائج احلالية.
نوه رئيس اجلهاز التنفيذي حملو األمية بذا اخلصوص)15( إىل أن هناك مشكلة يف تعامل    
وزارة الرتبية جتاه قانون حمو األمية إذ جيب أن تعمل وزارة الرتبية على جتفيف منابع األمية من خالل 
العودة إىل تطبيق التعليم اإللزامي للمرحلة االبتدائية، فضاًل عن بناء املدارس اي أن تكون هناك بىن 
حتتية تسع االعداد املتزايدة لألطفال يف سن الدراسة فذلك يقلل من اعداد األمية ويساعد يف تطبيق 
قانون حمو األمية بشكل سليم وإعطاء االستقاللية اإلدارية واملالية للجهاز التنفيذي حملو األمية، أي 

إن وزارة الرتبية هي جزء من مشكلة األمية يف العراق.
إن املشكلة األساسية تكمن يف عدم حتمل املسؤولية من قبل وزارة الرتبية واجلهاز التنفيذي 
حملو االمية إذ إن وزارة الرتبية جتد أن العمل على تفعيل القانون بشكل سليم هو من مسؤوليات 
اجلهاز التنفيذي حملو االمية دون إعطائه االستقالل اإلداري واملايل الذي ميكنه من إدارة ملف األمية 
يف العراق بشكل سليم، أما اجلهاز التنفيذي حملو األمية فيحمل املسؤولية لوزارة الرتبية ألهنا تعوق 
تطبيق القانون؛ بسبب عدم جديتها ابلتعامل مع ملف األمية يف العراق وجيدها سب من اسباب 
األمية يف العراق فضاًل عن جملس النواب الذي أقر القانون دون متابعة تطبيقه وتوفري املستلزمات، 

واإلمكاانت الالزمة لتطبيقة بشكل سليم. 

15- مقابلة مع عالء محيد رشيد احللبوسي، رئيس اجلهاز التنفيذي حملو االمية، 15/5/2021.
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