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�صاحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س ن�رصه اهلل و�أيده

« � ...إن حتقيق الق�ضاء على الأمية ال ينبغي �أن يقت�رص على العمل
الذي تتحمل احلكومة م�س�ؤوليته ،ولكن يحتاج �إىل التعبئة العامة.
و�إن �أول ما ينبغي التنبيه �إليه يف هذه التعبئة ،هو التوعية ب�أهمية
دور املواطن يف التنمية » ...
« مقتطف من خطاب صاحب الجاللة امللك محمد السادس
بمناسبة انطالق مسرية النور يوم  13أكتوبر » 2003

الوكالة الوطنية لمحاربة األمية

 -1مقـدمـة
أنجزت الوكالة الوطنية لمحاربة األمية برامجها خالل الموسم القرائي الحالي استنادا على خارطة الطريق الخاصة
بالفترة الممتدة بين سنة  2015وسنة  ،2024المصادق عليها من طرف مجلس اإلدارة في دورته الثانية المنعقدة
بتاريخ  22فبراير  .2016والتي يتلخص محتواها في تقليص المعدل العام لألمية إلى أقل من  % 5في أفق سنة 2024
عبر تحقيق األهداف األربعة اآلتية :





الهدف األول  :تسريع وتيرة اإلنجازات؛
الهدف الثاني  :تعزيز عملية االنتقال نحو قرائية تأهيلية ومتعددة األنماط؛
الهدف الثالث  :تحسين جودة التدخل؛
الهدف الرابع  :توفير شروط النجاح.

وبغية مالءمة محتوى الرؤية االستراتيجية مع مقتضيات البرنامج الحكومي  ،2021-2017توجب على الوكالة
تحيين خارطة الطريق  2024-2015لألخذ بعين االعتبار مستجدات هذا البرنامج في مجال محاربة األمية .ويمكن
تلخيص هذه المستجدات فيما يلي :
 اعتماد مدة خمس سنوات إلنجاز خارطة الطريق بدال من عشر سنوات ،وذلك انسجاما مع برنامج الحكومة
الحالية؛
 تحديد الهدف الكمي في تخفيض معدل األمية إلى  % 20سنة  2021في أفق تقليصه إلى أقل من %10

سنة  2026عوض أقل من  % 5في سنة  2024كما هو مسطر في خارطة الطريق 2024-2015؛
 إضافة هدف مرتبط بتعزيز الحكامة الذي ينسجم مع التوجه الحكومي القاضي بتعزيز دور الوكالة وتقوية
نجاعتها؛
 إدراج بعض المشاريع المهيكلة المرتبطة بتطوير الوسائل الرقمية ومراجعة برامج محاربة األمية حسب
المعايير الدولية (التعلم عن بعد ،وتطوير النظام المعلوماتي الجغرافي ،ورقمنة عملية التدبير ،وإعداد وتحيين
المناهج ،وإرساء معهد للتكوين)؛
 انسجام خطة العمل المقترحة مع مكونات برنامج عمل القطاع الحكومي الوصي على منظومة التربية والتكوين
والذي ينتظم في مجالين أساسين وهما المجال االستراتيجي والتنظيمي ومجال المؤسسات التعليمية.
وكما تجدر اإلشارة إلى أن هذا التعديل يأخذ بعين االعتبار اإلجراءات التحضيرية للمناظرة الوطنية لمحاربة
األمية التي خلصت إلى أهمية تنظيم بنية تدبير ملف محاربة األمية حول ثالث محاور وهي :
 محور الحكامة؛
 محور جودة التعلمات؛
 محور مالءمة العرض والطلب.
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 محور مالئمة العرض والطلب.

 - 2األمـيـة بالـمـغـرب

 - 1.2وضعية األمية
 - 1.1.2تطور عدد األميين حسب السنوات
تبرز نتائج اإلحصاءات العامة للسكان و السكنى المنجزة بالمغرب منذ االستقالل انخفاضا ملحوظا في معدل
األمية لدى الساكنة البالغ عمرها  10سنوات فما فوق ،حيت انتقل هذا المعدل من  % 87سنة  1960إلى % 32

سنة  ،2014أي بانخفاض بلغ  55نقطة خالل  54سنة.

الرسم املبياني : 1: 1
تطور معدل األمية حسب السنوات
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ولقد مكنت المجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين من تقليص معدل األمية منذ سنة  2004بمعدل
يفوق نقطة كل سنة فيما لم يكن هذا التراجع يتعدى  0,8نقطة في السنة من قبل.
 - 2.1.2توزيع عدد األميين حسب وسط اإلقامة
بلغ معدل األمية سنة  % 47,5 ،2014في الوسط القروي و  % 22,6في الوسط الحضري.

الرسم املبياني : 2: 2
معدل األمية حسب وسط اإلقامة
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ومقارنة مع معطيات سنة  ،2004نالحظ ان معدل األمية عرف انخفاضا ب  % 13في الوسط القروي و  %6,8في
الوسط الحضري .وفيما يخص توزيع عدد األميين ،خالل سنة  ،2014حسب وسط اإلقامة ،فإن نسبة األميين بالوسط
القروي تقدر بـ  % 57من المخزون اإلجمالي لألمية بالمغرب مقابل  % 43بالوسط الحضري.

الرسم املبياني : 3: 3
توزيع عدد األميني حسب وسط اإلقامة

% 43
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 - 3.1.2توزيع عدد األميين حسب النوع
اعتمادا على نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى  2014يصل مستوى األمية في صفوف النساء إلى % 42.1

مقابل  % 22.2في صفوف الرجال .وقد قدرت هاتان النسبتان على التوالي بـ  % 54.7و  % 30.8سنة .2004
الرسم املبياني : 44معدل األمية حسب النوع
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أما خالل الفترة الممتدة من سنة  2004إلى سنة  ،2014فقد عرف معدل األمية في صفوف النساء انخفاضا
بنسبة  % 12,6بينما لم تنخفض في صفوف الرجال إال بـ  % 8,6وذلك راجع لعزوف هذه الفئة عن برامج محاربة األمية.
أما على مستوى توزيع األميين ،خالل سنة  ،2014حسب النوع فتبلغ نسبة الفتيات والنساء األميات  % 66من المخزون
اإلجمالي لألمية مقابل  % 44لدى الذكور.
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5
املبياني : 5:توزيع عدد األميني حسب النوع
الرسم
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 - 4.1.2توزيع عدد األميين حسب الجهات
سجلت أعلى مستويات معدل األمية حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى  2014بجهات بني مالل
خنيفرة )% 38,7( ،ومراكش أسفي ( ،)% 38,0وفاس مكناس ( ،)% 35,2ودرعة تافياللت ،وسوس ماسة (.)34,0%
أما الجهات التي سجلت بها أدنى معدالت األمية فهي العيون الساقية الحمراء ( )% 20,3والداخلة وادي الذهب ()% 23,9
والدار البيضاء سطات (.)% 26,4
الرسم املبياني : :66نسبة األمية حسب جهات اململكة
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ويالحظ من خالل تحليل الرسمين المبيانيين  6و  7أن نصف جهات المملكة سجلت معدال ت أمية تفوق المعدل
الوطني و أن  % 60من مخزون األمية على الصعيد الوطني يتواجد في  4جهات بالمملكة (فاس مكناس و مراكش أسفي
و الدار البيضاء سطات والرباط سال القنيطرة).
الرسم املبياني  : 7توزيع عدد األميني حسب الجهات
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 - 2.2المكتسبات واإلنجازات
مكنت المجهودات التي بذلت ببالدنا منذ االستقالل في مجال محاربة األمية من تسجيل مجموعة من المكتسبات
والمنجزات ،و يمكن تلخيص أهم ما تحقق في ثالث محاور هم :الحكامة وجودة التعلمات ومالءمة الطلب و العرض.
 - 1.2.2محور الحكامة
Á Áإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة األمية وهيئاتها للحكامة :
يعتبر إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة األمية وهيئاتها للحكامة (مجلس اإلدارة ولجنة االستراتيجية واالستثمار
ولجنة التدقيق واللجنة العلمية) مكتسبا استراتيجيا يضمن إرساء أسس ومقومات حكامة جيدة في مجال محاربة
األمية.
Á Áاعتماد الشراكة كآلية لتطوير وتنفيذ برامج محاربة األمية :
تشكل الشراكة وسيلة للتعبئة وإطارا لالنخراط والمشاركة والتنسيق خصوصا مع الجمعيات والشركاء التقنيين
والماليين .وفي هذا الصدد ،تم توسيع الشراكة مع هيئات المجتمع المدني باعتبارها المتدخل عن قرب بامتياز
في مجال محاربة األمية ،وذلك برفع عدد المنظمات غير الحكومية الشريكة من أقل من  100جمعية عام 2002
إلى أكثر من  2400سنة  .2017كما تم تنويع الشركاء التقنيين والماليين ،حيث اشترك خالل األعوام العشر األخيرة
عدة شركاء تقنيين وماليين دوليين في التفكير في مسألة محو األمية بالمغرب ودعم مشاريعها .ويتعلق األمر بالشركاء
التاليين :
 االتحاد األوربي ؛
 اليونسكو ؛
 المعهد الدولي للكنفدرالية األلمانية لتعليم الكبار ( )international Dvv؛
 التعاون اإلسباني ؛
 هيئة تحدي األلفية األمريكية.
Á Áإرساء اللجن الجهوية واإلقليمية لمحاربةاألمية :
 شكل إحداث هياكل االستشارة ،المتمثلة في اللجان اإلقليمية برئاسة الوالة والعمال ،دعما قويا لبرامج محاربة
األمية في الوقوف على سير أشغال هذه البرامج وفي مجال التعبئة الوطنية وكذا في مجال تأكيد الطابع الخاص الذي
يكتسيه ورش محو األمية كالتزام وطني.
Á Áتطوير وتبني نظام المعلومات لتدبير برامج محاربة األمية (: )SIMPA
يعد نظام المعلـومات لتدبير بـرامج محو األمية ( )SIMPAالذي تم إرساءه في
سنة  2008أحد أهم اآلليــات الضرورية لتتبع تنفيذ برامج محاربة األمية ولتجميع
واستغالل المعطيات الخاصة بها.
 - 2.2.2محور جودة التعلمات
 Á Áتنظيم مجموعة من الدورات التكوينية لفائدة المكونين :
يعتبر تكوين مكوني محاربة األمية من أهم المحاور التي تعتمدها الوكالة توخيا إلكساب المكونين المعارف
والتقنيات الضرورية في مجاالت التنشيط والتواصل والتكوين والتخطيط والتدبير والتقييم؛ وقد بلغ العدد التراكمي
للمستفيدين من تكوين المكونين منذ موسم  2002-2003أكثر من  50.000مكون(ة).
خارطة الطريق 2021 - 2017
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Á Áانتقال مضمون المناهج من الكفايات األبجدية إلى المهارات الوظيفية :
باإلضافة إلى منهاج المستوى األول الذي ينحصر مضمونه في الكفايات األبجدية ،تم تطوير مناهج تربط
التكوين بمحيط المستفيد وتمكنه من تطوير مهاراته الحياتية والوظيفية ويتعلق األمر بمايلي :
 منهاج مابعد محو األمية؛
 المنهاج الوظيفي للصناعة التقليدية؛
 المنهاج الوظيفي للصيد البحري؛
 المنهاج الوظيفي للفالحة؛
 منهاج خاص بفئة الشباب.
Á Áخلق مراكز التعلم المجتمعي :
في إطار التعاون مع منظمتي اليونسكو والمعهد الدولي للكونفدرالية األلمانية لتعليم الكبار ،DVV International
قامت الوكالة بتطوير مفهوم مراكز التعلم المجتمعي من أجل تحفيز المستفيدين على مواصلة التعلم وربطه بخلق
أنشطة سوسيو مهنية موازية .وفي هذا اإلطار ،تم تقديم الدعم لفائدة مجموعة من الجمعيات من أجل خلق هذه
المراكز.
Á Áإرساء نظام التقويم االشهادي :
تم خلق مراكز لتنظيم عمليات المصادقة على المكتسبات لتمكين المستفيدين من برامج محاربة األمية للحصول
على شهادات التحرر من األمية.
 - 3.2.2محور مالءمة الطلب والعرض
Á Áإقبال كبير على برامج محاربة األمية لدى النساء :
عرفت برامج محاربة األمية إقباال مهما من طرف النساء ،حيث تمثل هذه الفئة أكثر من  % 80من مجموع
المستفيدين سنويا من برامج محو األمية وأكثر من  % 70من برامج ما بعد محو األمية.
Á Áنجاح برنامج وزارة األوقاف والشؤون االسالمية :
أكدت حصيلة المنجزات في برامج محاربة األمية على نجاح برنامج وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الذي
أعطى انطالقته أمير المؤمنين جاللة الملك محمد السادس نصره اهلل في خطابه السامي بمناسبة الذكرى  47لثورة
الملك والشعب في  20غشت سنة  ،2000إذ أمر جاللته بفتح المساجد «لدروس محو األمية األبجدية والدينية والوطنية
والصحية» في أفق اجتثاث هذه اآلفة التي تعيق إلى حد كبير المسيرة التنموية لبالدنا.
Á Áإعداد وإنجاز برامج محاربة األمية الوظيفية :
تمت صياغة وتنفيذ برامج محاربة األمية الوظيفية بتعاون مع مؤسسة تحدي األلفية األمريكية الشيء الذي مكن
من استفادة  70000شخص من برامج قطاعات الصناعة التقليدية والصيد البحري والفالحة.
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 - 3.2اإلشكاالت واالكراهات
بالرغم من أهمية كل ما تحقق من إنجازات ،فإن القضاء على األمية ال زال يواجه العديد من اإلكراهات يمكن
تصنيفها كما يلي :
 - 1.3.2محور الحكامة
Á Áعدم التوفر على هياكل تنظيمية مركزية وال مركزية :
إن عدم توفر الوكالة على هياكل تنظيمية مركزية وال مركزية أثر سلبا على وتيرة العمل مركزيا ومحليا ،كما
نتج عنه صعوبة انعقاد اجتماعات هياكل االستشارة والتوجيه إقليميا ،مما قلص من فعالية اإلدارة الوصية في التنسيق
محليا مع تمثيليات مختلف المتدخلين وتأخر أداء مستحقات عدد كبير من الشركاء والممونين.
Á Áضعف الترسانة القانونية في مجال محاربة األمية :
تقتصر الترسانة القانونية الحالية المنظمة لمجال محاربة األمية على تحديد اختصاصات الوكالة وطرق تدخلها
وكيفية تدبير الشراكة مع الجمعيات دون أن تتطرق إلى التزامات الدولة والمجتمع والهيئات المتدخلة ،وكيفية تخصيص
أماكن العمل ،واإلشهاد على الكفايات المكتسبة في المجال ،و إحداث الممرات بين األنظمة التربوية.
Á Áعدم استكمال مسلسل مأسسة الوكالة وقصور آليات الحكامة :
يعتبر إحداث الوكالة من أهم محطات تدبير ملف محاربة األمية إال أنه عرف بعض التعثرات التي نتجت عن عدم
استكمال مسلسل مأسسة الوكالة عبر وضع منظام هيكلي على المستوى المركزي والجهوي وكذا إرساء آليات فعالة
للحكامة.
Á Áعدم مرونة مساطر التدبير المعتمدة :
باإلضافة إلى عدم التوفر على دليل شامل ومبسط لجميع المساطر المعتمدة ،تتسم مسطرة تنفيذ برامج
محاربة األمية في إطار الشراكة مع الجمعيات بالبطء وأحيانا بالتعقد مما يؤثر سلبا على فعاليتها.
 - 2.3.2محور جودة التعلمات
Á Áعدم استقرار الموارد البشرية المكلفة بتنشيط دروس محاربة األمية :
من أجل تنفيذ برامج محاربة األمية يتم غالبا اللجوء بطريقة موسمية إلى موارد بشرية تسند إليها مهمة تكوين
المستفيدين في ظروف ال يعتبرونها مشجعة.
وأمام هذه الوضعية ،يضطر المكون للبحث عن فرص عمل جديدة مما ينتج عنه عدم استقرار الموارد البشرية
المكلفة بالتكوين األمر الذي يؤثر سلبا على جودة الخدمات في مجال محاربة األمية.
Á Áغياب الممرات والجسور :
تعاني جل برامج محاربة األمية من غياب ممرات تيسر الولوج إلى أنظمة تعليمية وتكوينية اخرى ،مما يشكل
عائقا للمستفيدين في االنخراط الدائم في هذه البرامج وتحقيق اندماجهم في محيطهم السوسيو مهني.
Á Áضعف فعالية منظومة التكوين :
تعتري منظومة التكوين المعتمدة من مجموعة من االختالالت أهمها :
 عدم تغطية كافة حاجيات مختلف المتدخلين والفاعلين ؛
 إجراء دورات تكوينية في نفس الموضوع وحسب أنماط متباينة ال تستند إلى مضمون موحد؛
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 إجراء بعض الدورات التكوينية بصفة غير منتظمة حيث يشرع المكون في تنشيط دروس محو األمية قبل
االستفادة من تكوين المكونين.
Á Áقصور نظام التتبع والتقييم :
الزال نظام التتبع والتقييم بالوكالة يعاني من عدة اختالالت يمكن تلخيصها في مايلي :
 عدم قدرة الوكالة على التكفل بتتبع كافة برامج محو األمية التي يتم تنفيذها؛
 غياب نظام موحد ينسجم مع المعايير والممارسات المعتمدة ويسهل الوقوف على مكامن القوة والضعف
بالنسبة للبرامج المنجزة.
Á Áعدم تطوير تجربة المراكز المجتمعية :
لم تتمكن بعض مراكز التعلم المجتمعية من ضمان استمرار أنشطتها وذلك راجع بالخصوص لضعف الدعم
المادي والتقني المقدم اليها ،كما أن المراكز المستمرة في االنخراط في هذه التجربة ال تكفي لالستجابة لجميع
الحاجيات مما يستلزم التفكير في توسيع رقعة إرساء هاته المراكز وضمان ديمومة اشتغالها.
Á Áعدم استجابة المناهج لحاجيات وخصوصيات جميع الفئات المستهدفة :
في غياب تصنيف شريحة األميين وبالنظر إلى قصور في تبني منهجية هندسة البرامج ،تتسم المناهج المعتمدة
بعدم مالءمتها مع خصوصيات المستفيدين ،وكذا بعدم قدرتها على االستجابة لحاجيات كل الفئات المستهدفة.
 - 3.3.2محور مالئمة الطلب والعرض
Á Áضعف وتيرة إنجاز برامج محو األمية :
تبقى الوتيرة المعتمدة حاليا في إنجاز برامج محاربة األمية والتي تمكن من تكوين ما معدله  680ألف مستفيد(ة)
سنويا غير كافية مقارنة مع األهداف المنشودة .فالوتيرة الحالية تتطلب أكثر من  20سنة الستيعاب جل مخزون األمية
ببالدنا.
Á Áغياب منهجية علمية الستهداف المستفيدين :
لقد أتبثت التجارب الميدانية أن تنفيذ برامج محاربة األمية يرتكز أساسا على منطق العرض عوض منطق
الطلب وذلك راجع إلى غياب منهجية علمية الستهداف المستفيدين تنبني على تصنيف شريحة األميين وتمكن من
إعداد مناهج مالءمة لكل الفئات المستهدفة .
Á Áغياب مراكز مخصصة وقارة لمحاربة األمية :
يتم إنجاز برامج محاربة األمية في فضاءات غير قارة وفي أوقات غير مالئمة لجميع الفئات المستهدفة .يضاف
إلى ذلك صعوبة الحصول على الترخيص للولوج إلى بعض من هذه الفضاءات في األوقات المحددة ،وعدم احترام
طريقة تجهيزها المعايير األندراغوجية المالئمة لتعليم الكبار.
Á Áضعف التواصل والتعبئة :
تعتبر المجهودات المبذولة في مجال التواصل والتعبئة والمرافعة غير كافية لتعبئة جميع الفاعلين وجعل محاربة
األمية ورشا وطنيا وإلتزاما جماعيا.
Á Áصعوبة في إرساء منظومة التكوين عن بعد :
لم تتمكن منظومة محاربة األمية بعد من االستغالل األمثل لتكنولوجيا المعلومات من أجل توسيع شريحة
المستفيدين وتطوير التكوين عن بعد الذي بدأ يحتل مكانته ضمن أنماط التعلم.
15

خارطة الطريق 2021 - 2017

الوكالة الوطنية لمحاربة األمية

 - 3مرتكزات خارطة الطريق
ترتكز خارطة الطريق للفترة الممتدة بين  2017و  ،2021والتي تشكل تنقيحا لخارطة الطريق ،2024-2015
على استثمار المكتسبات واإلنجازات ومحاولة تجاوز اإلشكاالت واإلكراهات .ويمكن تقديم محتوى هذه الخارطة حسب
العناصر التالية :
 األسس ؛
 الرؤية واألهداف واألولويات والمبادئ ؛
 محاور تنفيذ خارطة الطريق.

 - 1.3األسـس
ترتكز خارطة الطريق على أسـس وطنية وأخرى دولية.
بالنسبة لألسـس الوطنية فيتعلق األمر بما يلي :
" "الدستور المغربي الذي يتضمن أحكاما مختلفة تكرس وتعزز الحق يف املعرفة ،ويف الوصول إليها وإىل املعلومة،
والحق يف التعلم ويف الشغل وحق أي شخص يف الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة .فضال عن الحقوق
األخرى املنصوص عليها يف الدستور والتي ال يمكن ممارستها إال بالتوفر على « القدرات على التعلم » ومن تم على
مستوى كاف من معرفة القراءة والكتابة .يتعلق األمر بجميع الحقوق املذكورة يف فصول عدة ،وخصوصا الفصول ،21 ،20 ،13
37 ،31 ،28 ،27 ،25 ،22
" "الخطب الملكية السامية التي وجهها صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره اهلل إىل الشعب املغربي يف
عدة مناسبات ،ونذكر منها الرسالة امللكية املوجهة إىل األمة غداة انطالق الحملة الوطنية ملحو األمية يف  13أكتوبر ،2003
وبمناسبة انعقاد املؤتمر الوطني لحقوق الطفل ( 24ماي  ،)2004حيث أكد جاللته على خطورة تفاقم ظاهرة األمية ،مهيبا
بكل املؤسسات الحكومية وغري الحكومية والقطاع الخاص واملنتخبني واملجتمع املدني ووسائل اإلعالم للتعبئة والرفع من
وثرية مستوى التنسيق ،ورصد الوسائل الضرورية لتحسني هذه الوضعية؛
" "التصريحات الحكومية ،ومنها تصريح أكتوبر  2007الذي دعا إىل إنشاء وكالة وطنية ملحاربة األمية ،وتصريح
الحكومة الحالية الذي نص على تسريع إيقاع املنجزات قصد إيصال معدل األمية إىل  % 20سنة  2021مع اعتماد مجموعة
من التدابري واإلجراءات أهمها:
 تقديم الدعم الالزم للوكالة الوطنية لمحاربة األمية لتعزيز دورها وتقوية نجاعتها و تمكينها من وسائل العمل
البشرية و المالية الالزمة للقيام بمهامها بشراكة مع مختلف الفاعلين المعنيين.
 مراجعة برامج محو األمية حسب المعايير الدولية وتطوير الوسائل الرقمية الخاصة بها.
" "الميثاق الوطني للتربية والتكوين ،والذي أبرز يف بنده  31ما يلي  « :تعترب محاربة األمية إلزاما اجتماعيا للدولة
و تشكل عامال محددا للرفـع مـن مـستوى النـسيج االقتصادي بواسطة تحسني مستوى املوارد البشرية ملواكبة تطور
الوحدات اإلنتاجية ».
" "الرؤية االستراتيجية إلصالح المدرسة المغربية  2015/2030الصادرة عن املجلس االعلى للرتبية والتكوين
والبحث العلمي والتي تركز على أهمية محو امية الكبار والشباب من خالل تقديم مقرتحات وتوصيات على املدى املتوسط
( 6سنوات) وعلى املدى الطويل يف أفق  2030والتي تتمثل فيما يلي:
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 تمكين اليافعين والشباب كافة ،المنقطعين عن الدراسة أو غير المتمدرسين ،من التحرر من األمية في أفق
المدى المتوسط ،مع مواصلة الجهود المبذولة في تكييف العرض التكويني مع حاجيات المستفيد ،في أفق
اإلرساء الكلي لمقاربة نوعية تهم التقليص من النسبة العامة لألمية ؛
 إرساء وتفعيل خطة عمل مستعجلة لتقليص النسبة العامة لألمية على المدى المتوسط ،ونهج حكامة جيدة
لهذا القطاع ،وحل إشكالية التمويل ،وتعزيز قدرات الكفاءات البشرية ،وتقييم الشراكات مع المجتمع المدني،
والحرص على أن يكون للجامعة والبحث العلمي إسهام في تطوير برامج وكفاءات محاربة األمية ؛
 توفير األعداد الكافية من المربين والمنشطين المؤهلين والقارين ،والحرص على انتظام تكوينهم المستمر،
وفتح آفاق جديدة لتحسين مسارهم المهني وتطوير تجاربهم الميدانية ؛
 تقوية االحترافية لدى كافة المتدخلين والفاعلين في برامج محاربة األمية ،بما يضمن :





تحقيق تكافؤ فرص التعلم بين مختلف الفئات المستهدفة ،و في المناطق والجهات ؛
التمكين الفعلي للشخص في وضعية أمية أو شبه أمية ،أو التحرر منها لتملك الكفايات الحياتية الالزمة
النخراطه الفعلي في التحوالت المجتمعية الجارية ؛
ضمان عدم االرتداد لألمية للمتحررين منها ،واستهداف التربية والتعلم مدى الحياة.

 إرساء نظام فعال ومندمج للتتبع والتقييم لبرامج محاربة األمية.
أما بالنسبة لألسس الدولية ،فتستمد هذه الخارطة بعدها الدولي من المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب
والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والمنتديات الدولية ويتعلق األمر أساسا بـ :
 )1توصيات مؤتمر جومتيان ( )Jomtienبالتايالند سنة  1990حول «التربية للجميع» ؛
 )2توصيات المنتدى الدولي لدكار سنة  2000التي حددت األهداف التالية :
 االستجابة للحاجيات التربوية لجميع الصغار مع ضمان استفادة منصفة من برامج مالئمة تمكن من اكتساب
معارف ومهارات ترتبط بالحياة اليومية ؛
 تعميم تعليم األطفال في أفق سنة  2015؛
 تحسين مستوى محو األمية بنسبة  % 50في صفوف الكبار السيما لدى النساء في أفق سنة  ،2015مع ضمان
استفادتهم بكيفية منصفة من برامج التربية األساسية والتربية المستديمة ؛
 القضاء على الفوارق بين الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي في أفق سنة  ،2005وتحقيق المساواة
بينهم في أفق سنة  2015؛
 ضمان حق الفتاة في االستفادة من تعليم أساسي يوفر لها نفس حظوظ النجاح.
 )3تصريح بيليم في دجنبر « :2009تسخير قدرة وإمكانات تعلم البالغين وتربيتهم من أجل مستقبل مستدام».
وهو تصريح شكل التزاما صريحا من الدول األعضاء قصد التقدم داخل مختلف مستويات محو األمية :
 التمكن من القراءة والكتابة هو األساس الالزم الذي يسمح للصغار والبالغين من االستفادة من فرص التعلم
في كل مراحل هذا النظام المستمر ؛
 محو األمية حق متأصل في التربية .فهو شرط ال غنى عنه في تنمية الموارد الشخصية ،واالجتماعية،
واالقتصادية ،والسياسية لكل فرد ؛
 يمثل تعلم وتربية البالغين استثمارا قيما ينتج فوائد اجتماعية من خالل إنشاء مجتمعات أكثر ديمقراطية،
واشتمالية ،ومنتجة ،وسليمة وقابلة للتطور .وال بد من مجهود مالي هام لضمان توفير خدمات تعلم وتربية
البالغين ذات جودة ؛
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 جودة التعليم والتربية ممارسة ومفهوم متعدد األبعاد وشامل تتطلب عناية دائمة وجهودا تنموية دائمة.
ويستلزم تعزيز ثقافة الجودة في مجال تعلم الكبار منهجيات ومحتويات متوافقة ،وتقييما متمحورا
للحاجيات.
 )4أهداف التنمية المستدامة خصوصا الهدف الرابع المتعلق بضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع
وتعزيز فرص التع ّلم مدى الحياة للجميع.

 - 2.3الرؤية واألهداف واألولويات والمبادئ
تتمحور الرؤية االستراتيجية المقترحة حول تعزيز التنسيق وتقوية تعبئة جميع الفاعلين من أجل تسريع
وتيرة اإلنجازات الكمية و النوعية في برامج محاربة األمية في أفق تقليص المعدل العام لألمية إلى % 20سنة 2021
وإلى أقل من  %10سنة .2026
وبغية تجسيد هذه الرؤية يمكن االرتكاز على ثالث أهداف استراتيجية وهي كالتالي:
 تقوية مرتكزات الحكامة الجيدة عن طريق:
 تحقيق االنسجام بين الهياكل التنظيمية واالستشارية للوكالة واعتماد منهجية التدبير االستراتيجي
المرتكزة على النتائج ومقاربة المشروع وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة ؛
 وضع األسس والمقومات الالزمة لتوفير آليات الحكامة عن طريق إعداد دالئل المساطر ووضع الترسانة
القانونية وإرساء نظام المراقبة الداخلية ومنظومة مراقبة التدبير.
 تحسين جودة التعلمات من خالل اعتماد مبادئ هندسة برامج محاربة األمية وإيالء األهمية لتعزيز قدرات
مختلف المتدخلين عبر إٍرساء منظومة مهنية شاملة للتكوين ؛

 مالئمة الطلب والعرض عبر العمل تدريجيا على االنتقال من منطق العرض إلى منطق الطلب وذلك بتبني
منهجية تفييئ واستهداف المستفيدين باإلضافة إلى ضمان جميع الشروط الالزمة إلرساء منظومة تكوينية أكثر
جاذبية ،بدء بتوفير مراكز قارة ومخصصة لمحاربة األمية ومرورا بإعداد مناهج مالئمة لحاجيات المستفيدين
وانتهاء بتأهيل جميع المتدخلين والفاعلين.
ولتحقيق األهداف المتوخاة ستعطى األولوية للمجهودات واألنشطة التي ستمكن من المساهمة في محاربة أمية
الفئات التالية:
 النساء والفتيات  :بإعتبارهن يشكلن نسبة عالية من الفئة التي تعاني من آفة األمية والهدر المدرسي؛
 الوسط القروي  :نظرا للنسبة المرتفعة من األمية بهذا الوسط وبغية المساهمة في التنمية المحلية ووضع حد
للهجرة القروية عن طريق برامج تشجع التصالح مع وسطهم؛
 الشباب  :لكونهم أولياء آباء المستقبل ،لذا فإن كل تدخل لصالحهم يساعدهم على تجاوز وضعيتهم ويحميهم
من مختلف أشكال اليأس واالنحراف.
وتتمحور هذه الخارطة التي تنبني على مقاربة شمولية ومندمجة على ثالث مبادئ أساسية منسجمة مع محتوى
الرؤية االستراتيجية لمنظومة التربية والتكوين وهي:
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)1تكافؤ الفرص واإلنصاف  :تقليص الفوارق في مجال األمية بين مختلف الشرائح المتعلقة بالجنس واإلقامة
والجهات والفئات العمرية؛
)2الجودة  :اعتماد الطرق الفعالة والناجعة في التخطيط والبرمجة والتدبير واإلنجاز والتقييم وثقافة األهداف
والنتائج عند كل الفاعلين؛
)3االرتقاء بالفرد والمجتمع  :ضمان التكامل بين برامج محو األمية ومشاريع التنمية االجتماعية ومالءمة
هذه البرامج للحاجيات الحقيقية للمستفيدين مع أخذ تطلعاتهم وبيئتهم وجنسهم وأنشطتهم المهنية بعين
االعتبار.

 - 3.3محاور تنفيذ خارطة الطريق
من أجل ضمان األجرأة الفعلية للرؤية المسطرة وتحقيق األهداف المحددة ،نقترح إطالق مجموعة من األوراش
المهيكلة التي سيتم تصنيفها حسب المحيط الداخلي والمحيط الخارجي للتعلمات ،حيث أن المحيط الخارجي للتعلمات
يشمل األوراش المتعلقة بالحكامة أما المحيط الداخلي فيتضمن األوراش الخاصة بجودة التعلمات ومالءمة الطلب
والعرض.
محور الحكامة
1 .1إرساء المصالح المركزية والخارجية للوكالة
لتمكين الوكالة من إنجاز المهام الموكولة إليها واستكمال مسار مأسستها وجعلها مركزا للخبرة في مجال برامج
محاربة األمية ،يتعين أن تعتمد الوكالة على منظام مناسب يشمل ،إلى جانب المصالح المركزية ،تمثيليات خارجية
تخضع للمسؤولية المباشرة للوكالة ،وتضمن تدبيرا عن قرب وتنفيذ برامج محاربة األمية في كافة أنحاء المملكة.
وبذلك ،ستمكن هذه المصالح الخارجية ،التي تندرج في مسار الجهوية المتقدمة ،من إحكام تتبع وتقييم كافة
برامج محاربة األمية التي سيتم إطالقها.
2 .2رقمنة عمليات التدبير
من أجل تبسيط المساطر وضمان فعالية أكثر في مجاالت تدخل الوكالة ،يتعين العمل على رقمنة عمليات
التدبير قصد:
 توحيد مضمون جميع وثائق التدبير واستخراجها من نظام المعلومات ()SIMPA؛
 تقليص آجال معالجة الملفات؛
 التوفر على المعلومات الضرورية في نظام المعلومات (.)SIMPA
3 .3إعداد دليل المساطر
من أجل خلق جو عمل يحترم مبادئ الشفافية ويساهم في تحسين جودة الخدمات ،يتعين جرد جميع المساطر
التي تغطي مجاالت تدخل الوكالة وإعداد دليل يوضح طريقة اشتغال ودور كل األطراف المعنية مع العمل على توحيد
جميع مخرجات هذه المساطر.
4 .4إرساء نظام مراقبة التدبير
من أجل مساعدة الوكالة على التحكم في التدبير ،يتعين إعداد وإرساء نظام مراقبة التدبير يتضمن ما يلي:





نظام عقود األداء وتتبع تنفيذه؛
لوحة قيادة لرصد وتقييم ومتابعة مختلف الوظائف والبرامج؛
نظام المحاسبة التحليلية؛
نظام مراقبة تنفيذ الميزانية.
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5 .5إرساء نظام المراقبة الداخلية
إن بلوغ األهداف المتوخاة يبقى دائما معرضا لمخاطر تحول دون تحقيقها ،لذا يستوجب التصدي لها عبر إرساء
نظام المراقبة الداخلية الذي يرتكز أساسا على إعداد خريطة المخاطر وتحديد اإلجراءات والسبل الكفيلة بالتغلب على
هذه الصعوبات و المخاطر.
6 .6تطوير الترسانة القانونية
من أجل ضمان االستمرارية والفعالية في اإلنجازات ،يتعين تطوير الترسانة القانونية الحالية المنظمة لمجال
محاربة األمية للتمكن من تغطية جميع الميادين خصوصا االعتراف بشهادة محاربة األمية وإرساء ممرات محو األمية
وكذا اعتبار محو األمية إلزاما للدولة بجميع قطاعاتها.
7 .7تصفية المتأخرات المتراكمة
بغية وفاء الوكالة بالتزاماتها تجاه الشركاء والممونين يستوجب مواصلة المجهودات المبذولة في تصفية جميع
المتأخرات في أقرب اآلجال مع العمل على وضع نظام تدبيري لتفادي الوقوع ،الحقا ،في تأخير أداء مستحقات مختلف
الشركاء.
8 .8إرساء نظام المحاسبة العامة
تطبيقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ،يستوجب على الوكالة إرساء نظام المحاسبة العامة خاص بها
يمكن من :
 توفير مرونة لمتابعة التفقّدات النقدية للمؤسسة ؛
 تقديم نتائج رقمية عن أعمالها من خالل توزيعها وفقاً لهيكلية بيانية خاصة بها ؛
يتمُ تطبيقها في الوكالة ؛
 تقييم العمليات المحاسبية التي ّ
 تنظيم القيود الختامية لكل سنة مالية واقفالها وتدوير األرصدة إلى السنة التالية مع إصدار تقرير عن الحصيلة
المالية السنوية.
9 .9إرساء نظام استقبال وتلقي الشكايات
في إطار اإلجراءات المتعلقة بإصالح اإلدارة والخدمات العمومية وتقريبها من المواطن ،و نظرا للكم الهائل من
المتأخرات المتراكمة على الوكالة ،الشيء الذي يؤثر على عالقتها مع الشركاء والممونين ،يستوجب إرساء منظومة
متكاملة الستقبال وتدبير الشكايات تعتمد على تطوير بوابة إلكترونية خاصة بتدبير الشكايات.
1010إرساء مرصد لمحاربة األمية تابع للوكالة
إن إنشاء مرصد لمحاربة األمية بتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط سيمكن من توجيه بناء المخططات
واالرتقاء بجودة التدخالت واإلسهام في التعبئة والتحسيس؛ ويمكن تجسيد هذا التعاون في:
 توفير المعطيات الدقيقة التي تحتاجها الوكالة للتتبع وتقييم وتحيين المؤشرات المتعلقة بظاهرة األمية؛
 تقديم الدعم التقني للوكالة في بناء قاعدة معطيات إحصائية ومعلوماتية وخرائطية خاصة بتشخيص وتتبع
ظاهرة األمية على المستوى الوطني والقطاعي والترابي تسهيال للدور التنسيقي والتوجيهي الموكول للوكالة
في هذا اإلطار.
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محور جودة التعلمات
	 11.إرساء نظام الجسور بين برامج محاربة األمية والتعليم النظامي والتكوين المهني
لضمان االندماج االجتماعي والمهني للمستفيدين من برامج محاربة األمية ،يتعين العمل على خلق جسور
بين مختلف أنماط التكوين الموجهة للمسجلين في هذه البرامج ،لذا ينبغي العمل على توحيد الجهود لخلق الممرات
الضرورية بين مختلف برامج التعليم والتكوين والتأهيل الموجهة للكبار ،حتى يكون بمقدور كل فرد االنتقال من
اكتساب الكفايات األساسية إلى :
 الحصول على شهادات تعليمية أعلى كالشهادة االبتدائية وغيرها؛
 االنتقـال إلى مسـتوى التكويـن والتأهـيل لمزاولـة حرفـة يختـارها
المستفيد؛
 االنخـراط في سيـرورة تربويـة تمكنـه من االستمرار في االرتبـاط
بالمقروء وبالتالـي إغناء كفاياتـه القرائية بدل تضييعـها واالرتـداد
لألمية من جديد.
1212تطوير نظام التتبع والتقويم
في إطار وضع اآلليات األساسية في قياس مدى التقدم ومساءلة مستوى ونوعية اإلنجاز في تنفيذ البرامج و كذا
الوقوف على المعيقات و الصعوبات ،يتعين إعداد دليل لتتبع و تقييم برامج محاربة األمية و العمل على أجرأته.
1313إرساء معهد تكوين في مهن محاربة األمية
سيمكن إنشاء معهد للتكوين في مهن محاربة األمية من االستجابة ،بشكل منهجي ،لمختلف حاجيات المتدخلين
في تعزيز قدراتهم .كما سيتم تفعيل إنشاء هذا المعهد بتعاون مع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لوزارة
التربية الوطنية والتكوين المهني ومركز تكوين المفتشين ومركز التوجيه والتخطيط ،نظرا لخبرة هذه المؤسسات في
مجال التكوين في مهن التربية والتكوين وكذا لتفادي استثمارات مكلفة خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية.
1414تعميم نظام اإلشهاد والمصادقة على المكتسبات
بعد نجاح تجربة إرساء نظام التقويم االشهادي والمصادقة على المكتسبات بتعاون مع االتحاد األوروبي ،يستوجب
تعميم هذه التجربة على مستوى جميع جهات المملكة.
1515إعداد وتحيين المناهج
تماشيا مع ورش استهداف وتفييئ المستفيدين ،يستوجب إعداد مناهج جديدة تالئم خصوصيات الفئات
المستهدفة وتنقيح المناهج المعتمدة حاليا لتحسين جودة التعلمات.
مالئمة الطلب والعرض
1616تطوير طرق استهداف وتفييئ المستفيدين
من أجل التحفيز على اإلقبال على برامج محاربة األمية وإعداد وسائل ديداكتيكية أكثر جاذبية وأكثر استجابة
للحاجيات التعليمية و التكوينية للمستفيدين ،يتعين تطوير طريقة االستهداف وتفييئ المستفيدين باالعتماد على
معايير علمية وموضوعية منسجمة مع الرؤية االستراتيجية واألولويات المسطرة في خارطة الطريق.
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1717تطوير المرافعة ووظيفة التواصل
بالنظر إلى الدور التنسيقي واالستراتيجي للوكالة في تعبئة وانخراط جميع الفاعلين والمتدخلين ،يستدعي األمر
تطوير أدوات ووسائل للمرافعة وإنجاز أنشطة تواصلية تهم أساسا ما يلي:
 تطوير الموقع اإللكتروني الخاص بالوكالة؛
  إعداد ونشر مجالت إخبارية دورية؛
 نشر وتوزيع كتيبات ووثائق حول خارطة الطريق وحول التقارير السنوية ألنشطة الوكالة؛
 إعداد إعالنات إشهارية متلفزة أو عبر الراديو حول فوائد محاربة األمية؛
 القيام بحمالت للتواصل على الصعيد الوطني؛
 تنظيم تظاهرات وندوات ولقاءات على الصعيد الوطني والجهوي واإلقليمي؛
 تنظيم حمالت إعالمية للتحسيس؛
 إنتاج وتنويع وسائل اإلعالم المكتوبة ،والسمعية البصرية ،وااللكترونية؛
 تنظيم أحداث كبرى من أجل تعبئة الشركاء الوطنيين والدوليين.
1818تنظيم مناظرة وطنية حول محاربة األمية
تروم المناظرة تحقيق األهداف التالية :
 التعبئة الشاملة لكل القوى الحية في البالد والتحسيس قصد تقوية االنخراط الوطني من أجل محاربة
األمية؛
 تحليل وتقييم تشاوري لواقع األمية ومحاربة األمية في المغرب والوقوف على االختالالت واقتراح الحلول؛
 توضيح الرؤية االستراتيجية وتعبئة جميع الفاعلين حولها.
1919عملية تسجيل  1 050 000مستفيد(ة) سنويا ببرنامج محو األمية و  120 000مستفيد(ة) ببرنامج
ما بعد محو األمية
من أجل تحقيق الهدف الكمي المسطر في خارطة الطريق أال وهو تقليص المعدل العام لألمية إلى % 20سنة
 2021وإلى أقل من  10%في أفق سنة  ،2026يتعين العمل سنويا على تسجيل 1.050.000مستفيد(ة) من برنامج
محاربة األمية وانخراطا في تقوية كفايات المستفيدين من هذا المستوى ،سيتم إنجاز برنامج سنوي لما بعد محو األمية
لفائدة  120.000مستفيد (ة) كل سنة.
2020تأطير مهنة «مكون في مجال محاربة األمية»
يعتبر مكون محاربة األمية عنصرا أساسيا في العملية التربوية برمتها ،و يعيش وضعا يميزه عن باقي المكونين
في المجاالت األخرى .حيث أنه ،من جهة ،ينشط فئة الكبار والتي لم تكتسب بعد الكفايات األساسية وبالتالي تحتاج إلى
طرق خاصة للتعلم .ومن جهة أخرى ،يشتغل في ظروف غالبا ما يطالب بتحسينها.
ومن هذا المنطلق ،وجب تأطير هذه المهنة من خالل تحديد شروط إنجاز هذه الوظيفة والتكوينات التي يجب أن
يتلقاها المكون وكذا ظروف اشتغاله.
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2121تطوير التعلم عن بعد
من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من برامج محاربة األمية وتطوير التكوين عن بعد الذي بدأ يحتل مكانته
ضمن أنماط التعلم المعتمدة ،يتعين إعداد محتويات ديداكتيكية رقمية لفائدة المستفيدين تمكنهم من الولوج إلى
دروس محاربة األمية عبر مختلف األجهزة االلكترونية كالنقال والحاسوب والشاشة التفاعلية.
2222إرساء مراكز مخصصة وقارة لمحاربة األمية
لتشجيع المستفيدين على طلب التعلم واالستمرارية في التكوين ،يتعين العمل على توفير مراكز مخصصة
وقارة لمحاربة األمية ،مجهزة وفق المعايير االندراغوجية المعمول بها ،ووضعها رهن إشارة الفاعلين الستيعاب أكبر
عدد من المستفيدين حسب استعماالت زمنية مالئمة.
2323تطوير نظام المعلومات الجغرافي لمحاربة األمية
لتسهيل عملية استهداف المستفيدين وتوفير نظرة شمولية على وضعية األمية في المغرب باالعتماد على مزج
المعلومة الجغرافية للجهات واألقاليم والجماعات مع المؤشرات اإلحصائية ،يتعين العمل على إرساء نظام المعلومات
الجغرافي لمحاربة األمية.
2424برمجة جوائز تحفيزية سنوية
من أجل التحفيز على اإلقبال على برامج محاربة األمية والتشجيع على االستمرارية في االنخراط في ورش
محاربة األمية ،ينبغي :
 التنويه بالمستفيدين المتميزين من خالل تسليمهم جوائز تحفيزية في آخر كل موسم قرائي ؛
 تثمين مساهمة المتدخلين وتشجيعهم وتقوية روح المنافسة اإليجابية بينهم على مستوى طرق اإلنجاز وجودة
مالئمة الخدمات.
2525قياس تعلمات المستفيدين من برامج محاربة األمية
يتعلق األمر بتنفيذ بروتوكول االتفاق الموقع بين الوكالة و معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة ( )UILوفق نتائج
وخالصات اللقاء اإلخباري الدولي المنظم بمدينة مراكش يوم  10نونبر  2016حول انجاز المرحلة الثانية من برنامج
البحث اإلجرائي لقياس تعلم المستفيدين من برامج محاربة األمية  RAMAAIIعن طريق القيام ببحوث ميدانية ،بتعاون
و تنسيق مع الجامعات ،تمكن من قياس مستوى التعلمات الحقيقي المكتسب لدى المستفيدين من البرامج.
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