محاربة األمية

أولوية وطنية ،مسؤولية جماعية

تم إنجاز هذا الكتيب بدعم من االتحاد األوروبي.
محتويات هذا الكتيب تقع تحت المسؤولية المباشرة والحصرية
للوكالة الوطنية لمحاربة األمية ،وال يمكن اعتبار كونه يعكس
وجهة نظر االتحاد األوروبي.

أرقـــام األميــة

في انخفــاض

انخفضــت أرقــام األميــة بشــكل كبيــر خــال العشــر ســنوات
األخيــرة ،إذ ربــح المغــرب  11نقطــة فــي مؤشــر نســبة األميــة.
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علــى الرغــم مــن التطــور الملحــوظ ،الــى أن عــدد األمييــن
واآلثــار الســلبية لألميــة علــى التنميــة االجتماعيــة تبقــى
إشــكالية ذات راهنيــة.
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تطــور نســبة األميــة بيــن
 1960و2017
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في قلب مبادراتنا
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تطــور معــدل األميــة حســب مــكان اإلقامــة
وحســب الجنــس ،بيــن  1960و 2017

أهداف
محاربة األمية لدى
 2017ــ 2021

1 050 000

شخصا في السنة

أهــداف

طموحة

توحيد الجهود
لتقليص نسبة
األمية إلى 20%
سنة  2021وإلى
 10%سنة 2026

األولوية
للنساء
للشباب
وللعالم القروي

استراتيجية

نـــاجحـة

بهدف تقليص نسبة األمية ،قامت الوكالة الوطنية لمحاربة األمية،
بدعم من شركائها ،بوضع إستراتيجية وطنية لمحاربة األمية.
إقامة حكامة جيدة
تحسين جودة التعلمات
المالءمة بين العرض والطلب

اإلنجازات المسجلة منذ  10سنوات
أكثر من
14000
مؤطر مكون
أكثر من
 20اتفاقية
مع الفاعلين
العموميين

أكثر من
 6ماليين
متعلم
 6برامج
لمحاربة
األمية

أكثر من
 2300جمعية
شريكة

بـــــــرامج

مالئمة ومتنوعة

تهــدف برامــج محاربــة األميــة إلــى االنتقــال بالمتعلميــن والمتعلمــات،
مــن وضعيــة أشــخاص أمييــن إلــى وضعيــة أشــخاص يعرفــون الكتابــة
والقــراءة ،وقادريــن علــى فــك رمــوز الكتابــات التــي تشــكل جــزءا مــن
حياتهــم اليوميــة.
لتحقيــق ذلــك ،قامــت الوكالــة الوطنيــة لمحاربــة األميــة بإطــاق رؤيــة
تتأســس علــى إطــار مفاهيمــي مجــدد تشــكل مرجعيــة الكفايــات واألدوار
االجتماعيــة للمســتفيدين مقوماتــه األساســية .هــذه الرؤيــة الجديــدة
هــي ثمــرة إصــاح يســتند إلــى فلســفة «التعلــم مــدى الحيــاة».

برامــج محاربــة األميــة تــم تصميمهــا وفقــا لهــذه الرؤيــة الجديــدة،
وانطالقــا مــن تصنيــف واســتهداف المســتفيدين:

برنامج محو األمية
برنامج ما بعد محو األمية
برنامج محو األمية الوظيفي للصناعة
التقليدية
برنامج محو األمية الوظيفي للصيد
البحري
برنامج محو األمية الوظيفي للفالحة
برنامج محو األمية الوظيفي للشباب

