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مقتطف من اخلطاب املليك السايم لصاحب اجلاللة امللك دمحم السادس نرصه هلل وأيده يف افتتاح الدورة األوىل من 

السنة الترشيعية الثانية من الوالية الترشيعية بتارخي 13 أكتوبر 2017

3

صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل وأيده

»...واملغاربة اليوم، يريدون الأبنائهم تعليما جيدا، ال يقت�صر على 
الكتابة والقراءة فقط، واإمنا ي�صمن لهم االنخراط يف عامل املعرفة 

والتوا�صل، والولوج واالندماج يف �صوق ال�صغل، وي�صاهم يف االرتقاء 
الفردي واجلماعي، بدل تخريج فئات عري�صة من املعطلني... « 

مقتطف من اخلطاب املليك السايم لصاحب اجلاللة امللك دمحم السادس نرصه اهلل وأيده يف افتتاح الدورة األوىل من 

السنة الترشيعية الثانية من الوالية الترشيعية بتارخي 13 أكتوبر 2017
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2018-2017 مبثابة  القرايئ  املومس  األمية برمس  الوطنية حملاربة  الواكلة  أنشطة  السنوي حول  التقرير  يعد 
حصيلة تنفيذ خارطة الطريق 2021-2017 املصادق علهيا من طرف جملس إدارهتا يف دورته الثالثة املنعقدة يوم 

8 شتنرب2017.

يف هذا الصدد، وبتنسيق ودمع مجيع األطراف املتدخلة، ركزت الواكلة جمهوداهتا عىل إجناز األوراش املدرجة 
يف خارطة الطريق خصوصا عرب: 

	 تفعيل دور الواكلة يف التنسيق والتعبئة حيث مت تنظمي املناظرة الوطنية حملاربة األمية حتت الرعاية
تنسيقية  لقاءات  عقد  وأيده واليت هشدت  السادس نرصه اهلل  امللك دمحم  السامية لصاحب اجلاللة 
وتشاورية أولية مع لك الرشاكء من هيائت املجمتع املدين وقطاعات ومؤسسات حكومية وقطاع خاص 

وكذلك الرشاكء التقنيني واملاليني.

	 تفعيل املراحل األخرية للخروج من املرحلة االنتقالية بإرساء اهليلكة التنظميية للواكلة عرب تنظمي معليات
االنتقاء ملناصب املسؤولية )املركزية واجلهوية واإلقلميية(. 

	 الواكلة واملتدخلني يف براجم حماربة األمية وخاصة هيائت املجمتع تقوية قدرات رشاكء  العمل عىل 
املدين بتنظمي سلسلة من الدورات التكوينية.

	 تطوير إطار نظام الرشاكة اخلاص بتنفيذ براجم حماربة األمية مع هيائت املجمتع املدين باالعمتاد عىل
املقاربة التشاركية والتنسيقية.

	 مستفيد من مستفيد من براجم حمو األمية و000 120   1  050  000 ترسيع وثرية اإلجناز لتجسيل  
براجم ما بعد حمو األمية سنويا مبالءمة العرض والطلب وتوفري براجم حمو األمية تتالءم وحاجيات 

فائت خمتلفة من األميني.

	 تعزيز دور التواصل والرتافع بإعداد وإخراج الوسائل التواصلية املكتوبة والمسعية البرصية، واليت من
املزمع بهثا عرب القنوات التلفزية املغربية خالل امحللة التحسيسية اليت ستنطلق بداية هشر شتنرب من 

املومس القرايئ املقبل.  
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تنظمي املناظرة الوطنية حملاربة األمية يويم 13 و14 أكتوبر، حتت الرعاية السامية لصاحب اجلاللة 
امللك دمحم السادس نرصه اهلل وأيده.                              

8102-8102 القرائً لمحاربة األمٌة برسم الموسمتقرٌر سنوي حول أنشطة الوكالة الوطنٌة   
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بارزةث أحدا  
 

الشغاًت العامُت لفاخب الجاللت  أيخىبش، جدذ 14و 13ًىمي  اآلاىاظشة الىوىُت آلاداسبت ألامُتجىظُم 
وأًذه اآلالَ مدمذ العادط هفشه هللا   

 

في ئواس بشهامج مدى ألامُت الىظُكي الخاؿ بهىاع ئوالم الخىبُو "ألكا هىس" للخػلم غً بػذ 
 الفىاغت الخهلُذًت. 

 

 ُ ً  خى ت آلاهً التربُت والخٍٍى ً مىظىمت  جكػُل :مىلىع جىظُم مىخذي بؽشايت مؼ اآلاشايض الجهٍى الخٍٍى
خ  - ألامُت اسبتفي مهً مد  2017دحىبر  23بخاٍس

الؽشايت في مجاُ  الجكانُت ، جكػُال 2017هىهبر  01ئغىاء اهىالنت بشهامج مدى ألامُت الىظُكي ًىم 
ًالت الىوىُت آلاداسبت ألامُت الهىُىشة-ظال-الشباه  حهت مجلغ مدى ألامُت الىظُكي ال�� أبشمها   .مؼ الى

 

في  "،"امخُاصبشظم الذوسة الحادًت غؽشة للجاةضة الىوىُت لإلداسة الالٌتروهُت  "ؼلدصجُاحاةضة "هُل 
  SIMPA هظام اآلاػلىماث الخاؿ بخذبحر بشامج مداسبت ألامُتصىف الخذماث إلاحشاةُت الالٌتروهُت غً 

خ   2017دحىبر 26بخاٍس

تنظمي منتدى برشاكة مع املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين و املعهد األملاين للكونفدرالية األملانية 
مهن حماربة  التكوين يف  منظومة  تفعيل   : موضوع  حول   )DVV International( الكبار  لتعلمي 

بتارخي 23 دجنرب 2017. األمية - 

إعطاء انطالقة برناجم حمو األمية الوظييف يوم 01 نونرب 2017، تفعيال التفاقية الرشاكة اليت أبرمها 
جملس جهة  الرباط-سال-القنيطرة مع الواكلة الوطنية حملاربة األمية. 

بقطاع  الوظييف اخلاص  األمية  برناجم حمو  إطار  بعد يف  للتعمل عن  نور«  »ألفا  التطبيق  إطالق 
الصناعة التقليدية. 

»امتياز،  االلكرتونية  لإلدارة  الوطنية  للجائزة  احلادية عرشة  الدورة  برمس  »التجشيع«  نيل جائزة 
املنعقدة بتارخي 26 دجنرب 2017 عن نظام املعلومات اخلاص  صنف اخلدمات اإلجرائية اإللكرتونية« 

.SIMPA بتدبري براجم حماربة األمية

والتعاون  اخلارجية  الشؤون  وزير  لدى  املنتدبة  الوزارة  مع  والتعاون  للرشاكة  إطار  اتفاقية  توقيع 
بتارخي 13 أكتوبر 2017، من أجل إجناز  الدويل امللكفة باملغاربة املقميني باخلارج وشؤون اهلجرة- 
املغربية  والثقافة  اللغات  باعمتاد  والالجئني  املهاجرين  األمية يف صفوف  مبحاربة  خاص  برناجم 

كرافعة أساسية لتيسري إدماجهم يف املجمتع املغريب. 

توقيع اتفاقية رشاكة مع جامعة احلسن األول بسطات بتارخي 19 أكتوبر 2017، من أجل إهسام 
اجلامعة واملؤسسات التابعة هلا يف جمال حمو األمية وتعلمي الكبار.

توقيع اتفاقية رشاكة مع املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العيمل بتارخي 18 يناير2018، من 
أجل حتديد املبادئ العامة والتدابري الالزمة، اهلادفة إىل تيسري تبادل املعطيات واملعلومات والوثائق 

بني املجلس والواكلة.

توقيع اتفاقية رشاكة مع جامعة موالي إمساعيل مبكناس بتارخي 26 فرباير 2018، من أجل إهسام 
اجلامعة واملؤسسات التابعة هلا يف جمال حمو األمية وتعلمي الكبار.

 

 07 بتارخي  والكفاءات  التشغيل  الوطنية إلنعاش  الواكلة  والتعاون مع  للرشاكة  إطار  اتفاقية  توقيع 
مارس 2018، من أجل وضع برناجم للتكوين لفائدة حاميل الهشادات، العاملني يف جمال حمو األمية 

واملجسلني بقاعدة معطيات الواكلة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات.

توقيع اتفاقية رشاكة مع جامعة سيدي دمحم بن عبد اهلل بفاس بتارخي 11 يونيو 2018، من أجل 
إهسام اجلامعة واملؤسسات التابعة هلا يف جمال حمو األمية وتعلمي الكبار.

مكناس بتارخي 26 يونيو 2018، من أجل وضع وتنفيذ  توقيع اتفاقية رشاكة مع جملس جهة فاس – 
خمطط جهوي حملو األمية.
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توقيع اتفاقية رشاكة مع وزارة السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجمتايع 
بقطاع  الوظييف  األمية  نشاط حمو  وترسيخ  استدامة  أجل مضان  من   ،2018 يوليوز   19 بتارخي 
اململكة  وأقالمي  جهات  خمتلف  ليمشل  جماله  وتوسيع  االجمتايع،  واالقتصاد  التقليدية  الصناعة 

وخمتلف مكونات قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجمتايع.

أسيف، من أجل وضع وتنفيذ برناجم معل جهوي  توقيع اتفاقية رشاكة مع جملس جهة مراكش - 
حملاربة األمية.

توقيع اتفاقية رشاكة مع املندوبية العامة إلدارة الجسون وإعادة اإلدماج ومؤسسة دمحم السادس 
إلدماج الجسناء، من أجل إجناز برناجم حمو األمية يف املؤسسات الجسنية.   

كتابة  توقيع اتفاقية رشاكة مع وزارة الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغابات - 
الدولة امللكفة بالصيد البحري، من أجل إعداد وإجناز برناجم حمو األمية الوظييف بقطاع الصيد 

البحري.

توقيع اتفاقية رشاكة مع وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية، من أجل التعاون والتنسيق مع 
اإلدارات العمومية لملسامهة يف القضاء عىل األمية.

الواكلة  بني  الرشاكة  نظام  تطوير  قرائية حول  تعاونية  و  324 مجعية  مع  ورشة جهوية   19 تنظمي 
وهيائت املجمتع املدين، خالل الفرتة املمتدة ما بني 4 أبريل  و 21 ماي 2018. 

التعلمي  ومنظوميت  األمية  براجم حماربة  بني  اجلسور  »إرساء  موضوع  حول  درايس  يوم  تنظمي 
يوم 9 ماي 2018، يف إطار معل جلنة االسرتاتيجية واالستمثار املنبثقة  النظايم والتكوين املهين« 

عن جملس إدارة الواكلة. 
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ًالت الىوىُت آلاداسبت ألامُت   alpha2بشهامج الاجداد ألاوسبي خخخام ا ذغم  لالتي اظخكادث مىه الى
 ص ًىلُى  3لبرهامج ًىم  لهزا اظتراجُجُت الىوىُت آلادى ألامُت وجهذًم هخاةج اآلاعاغذة الخهىُت الخا�ػت الا 

ػلُم الىظامي ألامُت ومىظىمتي الخمداسبت بشامج خُى مىلىع "ئسظاء الجعىس بحن جىظُم ًىم دساس ي 
ً اآلانهي ئواس غمل لجىت الاظتراجُجُت والاظدثماس اآلاىبثهت غً مجلغ ئداسة ، في 2018ماي  9 ًىم" والخٍٍى

ًالت   .الى

 مىخذ لخدبؼ وجهُُم بشامج مداسبت ألامُت الخاـت بالجمػُاث. هظامسنمىت 
 

اآلاػهذ الحعُمت و -جىىان -الت و مجلغ حهت وىجت ئهجاص بشهامج جمٌحن  في ئواس الؽشايت بحن الًى
     (DVV International)ألاآلااهُت لخػلُم الٌباس  تألاآلااوي للٍىهكذسالُ

"ألفا ألاوسبي غلى اليسخت الثالثت   لبرهامج الذغم لالظتراجُجُت الىوىُت آلاداسبت ألامُت  دمىاقهت الاجدا
III " 

ت مؼ  19غهذ  ًالت وهُئاث  324وسؼت حهٍى ش هظام الؽشايت بحن الى حمػُت و حػاوهُت نشاةُت خُى جىٍى
ل  و  4ما بحن  –اآلاجخمؼ اآلاذوي     2018ماي  21أبٍش

خ اآلاىذوبُت الػامت إلداسة السجىن وئغادة إلادماجاجكانُت ؼشايت مؼ جىنُؼ  ، 2018..ؾؽذ  بخاٍس
 .في اآلاإظعاث السجىُت بشهامج مدى ألامُت ئهجاص مً أحل

 

رمقنة نظام لتتبع وتقيمي براجم حماربة األمية.

إجناز برناجم  متكني   يف إطار الرشاكة بني الواكلة و جملس جهة طنجة -تطوان -احلسمية 
   .)DVV International( واملعهد األملاين للكونفدرالية األملانية لتعلمي الكبار

موافقة االحتاد األوريب عىل النخسة الثالثة لربناجم الدمع لالسرتاتيجية الوطنية حملاربة األمية 
» III ألفا«

اختتام برناجم االحتاد األوريب »ألفا II «  الذي استفادت منه الواكلة الوطنية حملاربة األمية لدمع  
االسرتاتيجية الوطنية حملاربة األمية وتقدمي نتاجئ املساعدة التقنية هلذا الربناجم يوم 3 يوليوز 2018. 
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     (DVV International)ألاآلااهُت لخػلُم الٌباس  تألاآلااوي للٍىهكذسالُ

"ألفا ألاوسبي غلى اليسخت الثالثت   لبرهامج الذغم لالظتراجُجُت الىوىُت آلاداسبت ألامُت  دمىاقهت الاجدا
III " 

ت مؼ  19غهذ  ًالت وهُئاث  324وسؼت حهٍى ش هظام الؽشايت بحن الى حمػُت و حػاوهُت نشاةُت خُى جىٍى
ل  و  4ما بحن  –اآلاجخمؼ اآلاذوي     2018ماي  21أبٍش

خ اآلاىذوبُت الػامت إلداسة السجىن وئغادة إلادماجاجكانُت ؼشايت مؼ جىنُؼ  ، 2018..ؾؽذ  بخاٍس
 .في اآلاإظعاث السجىُت بشهامج مدى ألامُت ئهجاص مً أحل

 

تنظمي يوم تواصيل لتعبئة الرشاكء التقنيني واملاليني للواكلة يوم 4 يوليوز 2018.
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ًالتبا تإلاغالن غً غملُاث الترؼُذ لؽؿل مىاـب اآلاعإولُ     وجىظُم اآلاهابالث الاهخهاةُت. لى
 

 حامػت مدمذ الخامغبؽشايت مؼ لهاء جدعِس ي جدذ ؼػاس: " دوس الىالب في مداسبت ألامُت" جىظُم 
 .2018ًىلُىص  20و  16ما بحن  -  وفي ئواس الجامػت الفُكُت بالشباه

 
 

ًاء الخهىُلجىظُم ًىم جىاـلي  ًالت ًىم  حنخػبئت الؽش  .2018ًىلُىص  4واآلاالُحن للى
 

يف إطار اجلامعة الصيفية بالرباط، مت تنظمي لقاء حتسييس حتت شعار :  دور الطالب يف حماربة 
األمية    برشاكة مع جامعة دمحم اخلامس، وذلك خالل الفرتة املمتدة ما بني 16 و20 يوليوز 2018.
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اإلعالن عن معليات الرتشيح لشغل مناصب املسؤولية بالواكلة وتنظمي املقابالت اإلنتقائية. 
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ح�شيلة اأ�شغال هيئات احلكامة
جملس اإلدارة:

انعقدت الدورة الثالثة ملجلس إدارة الواكلة الوطنية حملاربة األمية بتارخي 08 شتنرب 2017 حتت رائسة السيد 
رئيس احلكومة، وقد خلصت هذه الدورة ملجموعة من القرارات تتلخص يف:

	املصادقة عىل حمرض اجمتاع جملس اإلدارة املنعقد بتارخي 22 فرباير 2016؛
	املصادقة عىل خارطة الطريق املعدلة 2021-2017؛
	املصادقة عىل برناجم معل الواكلة للفرتة املمتدة بني سنيت 2017 و2019؛
	 حرص مزيانية الواكلة برمس السنة املالية 2017 والبيانات متعددة السنوات وكيفية متويل براجم حماربة

األمية للفرتة املمتدة بني سنيت 2017 و2019؛
	 حرص مزيانية الواكلة برمس السنة املالية 2018 حسب الصيغة اليت مت التوافق علهيا مع مصاحل وزارة

االقتصاد واملالية؛
	 املصادقة عىل مسطرة التعيينات يف مناصب املسؤولية بالواكلة مكا مت التأشري علهيا من طرف املصاحل

املختصة بوزارة االقتصاد واملالية؛
	 املصادقة عىل حتيني القانون األسايس ملستخديم الواكلة من خالل إدراج مسطرة التوظيف املؤرش

علهيا من طرف مصاحل وزارة االقتصاد واملالية. 
	 املصادقة عىل اتفاقيات الرشاكة املوقعة من طرف الواكلة خالل الفرتة املمتدة من 23 أبريل 2015 إىل

08 شتنرب 2017.

جلنة التدقيق:

خالل مومس 2018-2017 عقدت جلنة التدقيق لقاء حمتورت أشغاله حول: 

	تتبع تنفيذ مزيانية الواكلة الوطنية حملاربة األمية برمس سنة 2017؛
	االطالع عىل أمه مستجدات نظام الرشاكة وطلب املشاريع برمس سنة 2018-2017؛
	تتبع تنفيذ إرساء احملاسبة العامة واحملاسبة التحليلية؛
	تتبع تنفيذ التوصيات املنبثقة عن جلنة التدقيق؛

جلنة االسرتاتيجية واالستمثار :
يف إطار معل جلنة االسرتاتيجية واالستمثار املنبثقة عن جملس إدارة الواكلة، مت تنظمي يوم درايس حول 
، بتارخي 09 ماي  موضوع  إرساء اجلسور بني براجم حماربة األمية ومنظوميت التعلمي النظايم والتكوين املهين 

2018 ، حمتورت أشغاله حول النقاط التالية: 

	 ملنظومة اجلسور  إرساء  وإشاكلية  لإلهشاد  الوطين  اإلطار  مقتضيات  وفق  القرائية  براجم  مراجعة 
حماربة األمية؛

	مؤرش التمنية البرشية وأثر حماربة األمية هيلع؛
	اإلطار الوطين لإلهشاد )املستويات واجلسور(؛
	املناجه يف التعلمي النظايم؛
	نظام التقومي واإلهشاد النظايم وتكييفاته مع حاجيات براجم حماربة األمية؛
	.التعريف بنظام التصديق عىل مكتسبات التجربة املهنية وأهدافه

احملور األول
 

حصيلة براجم حماربة األمية
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1. ح�سيلة امل�ستفيدين  
نقدم يف هذا احملور أمه النتاجئ المكية املتعلقة بتنفيذ براجم حماربة األمية برمس املومس احلايل، واليت مت 
حتقيقها نتيجة تظافر املجهودات اليت تقوم هبا الواكلة، بتعاون مع خمتلف املتدخلني من هيائت املجمتع املدين 

وقطاعات حكومية وقطاع خصويص.

1.1. عدد امل�ستفيدين من برامج حماربة الأمية ح�سب ال�سنوات

	براجم حمو األمية 

برمس املومس القرايئ احلايل  670 854 مستفيد)ة(  بلغ عدد املستفيدين من براجم حمو األمية )املستوى 1( 
2017-2016، أي بزيادة تقدر ب 16,28%. مكا أن العدد اإلمجايل  برمس مومس  734 مستفيد)ة(   974 مقابل 
لملجسلني، خالل العرش السنوات األخرية ارتفع إىل أكرت من 7 مليون مستفيد)ة(. ويبني الرمس املبياين التايل 

تطور أعداد املستفيدين خالل هذه السنوات:
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 حصيلة المستفيدين .3
، والتي بشظم اآلاىظم الحالي هم الىخاةج الٌمُت اآلاخػلهت بدىكُز بشامج مداسبت ألامُتأفي هزا اآلادىس  ههذم

ًالت، بخػاون مؼ مخخلل اآلاخذخلحن مً جم جدهُهها هدُجت جظاقش  حمػُاث اآلاجهىداث التي جهىم بها الى

 .ونىاغاث خٍىمُت

 عذد املضخفيذًً مً برامج مداربت ألاميت خضب الضىواث .3.3

  ألاميتبرامج مدو  
 854الحالي ( بشظم اآلاىظم الهشاتي 1)اآلاعخىي  اآلاعخكُذًً مً بشامج مدى ألامُت بلـ غذد

ادة جهذس ب 2016-2017معخكُذ)ة( بشظم مىظم  734 974)ة( مهابل معخكُذ 670 . 16.28%، أي بٍض
ملُىن معخكُذ)ة(.  7يما أن الػذد إلاحمالي للمسجلحن، خالُ الػؽش العىىاث ألاخحرة اسجكؼ ئلى أيتر مً 

بحن   الخالي جىىس أغذاد اآلاعخكُذًً خالُ هزه العىىاث: الشظم اآلابُاويٍو

 

 ألاميت مدو  ما بعذ برامج 
-2018بشظم اآلاىظم الهشاتي ( 2ببرهامج ما بػذ مدى ألامُت )اآلاعخىي  معخكُذ)ة( 191 304جم حسجُل 

ادة جهذس ب  ،2017  198 169مهاسهت مؼ اآلاىظم الهشاتي العابو الزي حسجل خالله  %13.06أي بٍض
 618 618(، 2010-2011معخكُذ)ة(. ونذ بلـ مجمىع اآلاسجلحن بهزا البرهامج، مىز مىظم اهىالنخه )

 .معخكُذ)ة(
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	براجم ما بعد حمو األمية 

بربناجم ما بعد حمو األمية )املستوى 2( برمس املومس القرايئ 2017-2018،  مت تجسيل 304 191 مستفيد)ة( 
أي بزيادة تقدر ب 13,06% مقارنة مع املومس القرايئ السابق الذي تجسل خالله 198 169  مستفيد)ة(. وقد بلغ 

مجموع املجسلني هبذا الربناجم، منذ مومس انطالقته )2011-2010(، 618 618 مستفيد)ة(.
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 ميت خضب طبيعت الفاعلينألا  اربتببرامج مد املسجليند جوزيع عذ .3.7

  ألاميتبرامج مدو  
واآلاجالغ  والهىاغاث الحٍىمُتالجمػُاث  :مخذخلحن وهم أسبػت مؼمُت بخػاون بشامج مدى ألا  جم جىكُز
 خعب مخخلل الكاغلحن.خفُلت هزا الخىكُز وقُما ًلي هىسد  .والهىاع الخفىص ي اآلاىخخبت

 خضب طبيعت الفاعلين 7132-7133ملوصم  ألاميتمً برامج مدو  د املضخفيذ5ًً جوزيع عذ3الجذول 

 عذد املضخفيذًً الفاعلين

 174 596 الوكالت بشراكت مع الجمعياث

 517 253 القطاعاث الحكوميت 

 931 4 املجالط املىخخبت

 83 القطاع الخصوص ي

 670 854 املجموع

ًالت، اآلاىجض بؽشايت مؼ الجمػُاث، وجإيذ اآلاػىُاث اآلاذسحت في  الجذُو أغاله أهمُت معاهمت بشهامج الى

وبشهامج اآلاجالغ %29,66ب جلحها معاهمت بشهامج الهىاغاث الحٍىمُت  ،%69,75   الزي سجل وعبت

دخل %0,58اآلاىخخبت ب   .%0,01بشهامج الهىاع الخفىص ي اآلاشجبت ألاخح�ة ب�عبت ال جخػذى  ٍو

1 560 
17 759 

29 521 

5 000 

72 885 
131 391 

169 198 
191 304 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

 مابين األمية محو ما بعد برامجب المسجلين تطورعدد : 2الرسم المبياني 
 2017-2018و 2011-2010

 

2.1. توزيع عدد امل�سجلني بربامج حماربة الأمية ح�سب طبيعة الفاعلني

	براجم حمو األمية 

مت تنفيذ براجم حمو األمية بتعاون مع أربعة متدخلني ومه: هيائت املجمتع املدين والقطاعات احلكومية واملجالس 
املنتخبة والقطاع اخلصويص. وفميا ييل نورد حصيلة هذا التنفيذ حسب خمتلف الفاعلني.

توزيع عدد املستفيدين من براجم حمو األمية ملومس 2018-2017 حسب طبيعة الفاعلني اجلدول 1: 

عدد املستفيدينالفاعلني
174 596الواكلة برشاكة مع هيائت املجمتع املدين

517 253القطاعات احلكومية 
931 4املجالس املنتخبة

48القطاع اخلصويص
670 854املجموع

وتؤكد املعطيات املدرجة يف اجلدول أعاله أمهية مسامهة برناجم الواكلة، املنجز برشاكة مع هيائت املجمتع 
املدين، الذي جسل نسبة 69,75%، تلهيا مسامهة برناجم القطاعات احلكومية ب 29,66%، مث برناجم املجالس 

املنتخبة ب 0,58% وحيتل برناجم القطاع اخلصويص املرتبة األخرية بنسبة ال تتعدى %0,01.
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2017-2018

ومن خالل املبيان القطايع أسفله، يالحظ أن برناجم وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف جمال حمو األمية 
حيتل مرتبة الصدارة من حيث أعداد املجسلني، حيث استقطب برناجم هذه الوزارة ما يناهز 000 230 مستفيد)ة(، 

أي ما يعادل 93% من أعداد املستفيدات واملستفيدين من براجم القطاعات احلكومية.

8102-8102 القرائً لمحاربة األمٌة برسم الموسمتقرٌر سنوي حول أنشطة الوكالة الوطنٌة   
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ظكله، ًالخظ أن بشهامج وصاسة ألاوناف والؽإون إلاظالمُت في مجاُ مدى البُان الهىاعي أومً خالُ 

ألامُت ًدخل مشجبت الفذاسة مً خُث أغذاد اآلاسجلحن، خُث اظخهىب بشهامج هزه الىصاسة ما ًىاهض 

اآلاعخكُذاث واآلاعخكُذًً مً بشامج الهىاغاث  مً أغذاد %93أي ما ٌػادُ  (،معخكُذ)ة 000 230

 .لحٍىمُتا

 

69,75% 

29,66% 

0,58% 0,01% 

 برامج من المستفيدين أعداد توزيع : 3  المبياني الرسم
  -2017 لموسم الفاعلين طبيعة حسب األمية محو

2018  

 الوكالة بشراكة مع الجمعٌات

 القطاعات الحكومٌة 

 المجالس المنتخبة

 القطاع الخصوصً

وزارة االوقاف والشؤون 
 االسالمية

92,67% 

المندوبية العامة الدارة السجون 
 و اعادة االدماج

1,49% 

 القوات المساعدة
 الصيد البحري 0,03%

0,18% 
 الصناعة التقليدية

3,63% 
 وزارة الشباب والرياضة

2,59% 

 توزيع أعداد المستفيدين من برامج القطاعات الحكومية حسب المتدخلين: 4الرسم المبياني 
 2017-2018برسم موسم 

 

الرسم المبياني 4 : توزيع أعداد المستفيدين من برامج القطاعات الحكومية حسب المتدخلين
برسم موسم 2017-2018

أما قطاع الصناعة التقليدية ووزارة الشباب والرياضة واملندوبية العامة إلدارة الجسون وإعادة اإلدماج وقطاع 
الصيد البحري والقوات املساعدة فقد مضت عىل التوايل 3,63% و2,59% و 1,49% و 0,18% و0,03% من 

مجموع املستفيدين واملستفيدات من براجم القطاعات احلكومية. 

	براجم ما بعد حمو األمية 

برمس املومس القرايئ احلايل، موزعة  بلغ عدد املستفيدين من براجم ما بعد حمو األمية  304 191 مستفيد)ة( 
ما بني برناجم الواكلة برشاكة مع هيائت املجمتع املدين وبرناجم وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، مكا هو 

مبني يف اجلدول التايل:

توزيع عدد املستفيدين من براجم ما بعد حمو األمية ملومس 2018-2017 حسب طبيعة الفاعلني اجلدول 2: 

عدد املستفيدينالفاعلني
674 108الواكلة برشاكة مع هيائت املجمتع املدين

630 82وزارة األوقاف والشؤون االسالمية
304 191املجموع

8102-8102 القرائً لمحاربة األمٌة برسم الموسمتقرٌر سنوي حول أنشطة الوكالة الوطنٌة   
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الت  الفىاغت الخهلُذًتنىاع ما أ  وئغادة الادماجواآلاىذوبُت الػامت إلداسة السجىن ووصاسة الؽباب والٍش
 0.18% و 1.49% و %2.59و %3،63 قهذ لمذ غلى الخىالي والهىاث اآلاعاغذةونىاع الفُذ البدشي 

  بشامج الهىاغاث الحٍىمُت. واآلاعخكُذاث مًمً مجمىع اآلاعخكُذًً  % 0.03و

 ألاميت مدو  ما بعذ برامج 
بشظم اآلاىظم الهشاتي الحالي،  ة(معخكُذ) 304 191 ألامُتمً بشامج ما بػذ مدى  بلـ غذد اآلاعخكُذًً

ًالت بؽشايت مؼ الجمػُاثبشهامج  نما بحمىصغت  والؽإون إلاظالمُت، يما هى الاوناف وبشهامج وصاسة  الى
 مبحن في الجذُو الخالي:

خضب طبيعت  7132-7133ملوصم  ألاميتمً برامج ما بعذ مدو  املضخفيذًًد 5 جوزيع عذ2الجذول 
 الفاعلين

 عذد املضخفيذًً الفاعلين
ًالت بؽشايت مؼ الجمػُاث  674 108 الى

 630 82 الاوناف والؽإون الاظالمُتوصاسة 

 304 191 اآلاجمىع

 

 
 خضب وصط إلاقامت املسجليند جوزيع عذ .3.1

 برامج مدو الاميت  
مجمىع اآلاعخكُذاث  أن ،3اآلابحن في الجذُو  جىصَؼ غذد اآلاعخكُذًً خعب وظي إلانامت،ًدبحن مً 

مً اآلاجمىع الػام  %53،7شخفا أي ما ٌػادُ وعبت   925 458واآلاعخكُذًً بالىظي الهشوي بلـ 

56,81% 

43,19% 

حسب  من برامج ما بعد محو األمية توزيع أعداد المستفيدين : 5الرسم المبياني 
 2017-2018طبيعة الفاعلين لموسم 

 وزارة االوقاف و الشؤون اإلسالمٌة الوكالة بشراكة مع الجمعٌات

3.1. توزيع عدد امل�سجلني ح�سب و�سط الإقامة

	براجم حمو األمية 

يتبني من توزيع عدد املستفيدين حسب وسط اإلقامة، املبني يف اجلدول 3، أن مجموع املستفيدات واملستفيدين 
بالوسط القروي بلغ 925 458 خشصا أي ما يعادل نسبة 53,70% من املجموع العام لملجسلني بالرباجم. فميا 
ميثل املستفيدون من براجم حمو األمية بالوسط احلرضي نسبة 46,30% ب 745 395 مستفيدة ومستفيد )أنظر 

اجلدول أسفله(.
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توزيع عدد املستفيدين من براجم حمو األمية ملومس 2018-2017 حسب وسط اإلقامة اجلدول 3: 

املجموعقرويحرضيالوسط
670 745854 925395 458عدد املستفيدين

8102-8102 القرائً لمحاربة األمٌة برسم الموسمتقرٌر سنوي حول أنشطة الوكالة الوطنٌة   
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 إلاقامتخضب وصط  7132-7133ملوصم مدو ألاميت برامج مً  د املضخفيذ5ًً جوزيع عذ3الجذول 

 املجموع قروي خضري  الوصط

 670 854 745 395 925 458 عذد املضخفيذًً

 

 مدو ألاميت  ما بعذ برامج 
وظي الانامت، يما هى مبحن في الجذُو  خعبمحى ألامُت وقُما ًخق غذد اآلاسجلحن ببرامج ما بػذ 

 388 104بدسجُل  %54,57اظكله، قهذ بلؿذ وعبت اآلاعخكُذًً مً هزه البرامج في اآلاجاُ الحمشي 

 .ومسجلمسجلت  916 86 ببالىظي الهشوي  %45,43 مهابل (ة)معخكُذ

خضب وصط  7132-7133ملوصم مدو ألاميت برامج ما بعذ مً  املضخفيذًًد 5 جوزيع عذ4الجذول 
 الاقامت

 املجموع قروي خضري  الوصط

 304 191 916 86 388 104 غذد اآلاعخكُذًً

  

 
 

53,70% 

46,30% 

حسب  من برامج محو األمية توزيع أعداد المستفيدين :6الرسم المبياني 
 2017-2018وسط االقامة لموسم 

 قروي حضري

54,57% 
45,43% 

من برامج ما بعد محو  توزيع عدد المستفيدين : 7الرسم المبياني 
 2017-2018حسب وسط االقامة لموسم األمية

 قروي حضري

الرسم المبياني 6 : توزيع أعداد المستفيدين من برامج محو األمية حسب
وسط اإلقامة لموسم 2017-2018

	براجم ما بعد حمو األمية 

وفميا خيص عدد املجسلني برباجم ما بعد حمو األمية حسب وسط اإلقامة، مكا هو مبني يف اجلدول أسفله، 
فقد بلغت نسبة املستفيدين من هذه الرباجم يف املجال احلرضي 54,57% بتجسيل 388 104 مستفيد)ة( مقابل 

45,43% بالوسط القروي ب 916 86 مجسلة ومجسل.

توزيع عدد املستفيدين من براجم ما بعد حمو األمية ملومس 2018-2017 حسب وسط االقامة اجلدول 4: 

املجموعقرويحرضيالوسط

304 916191 38886 104عدد املستفيدين
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 إلاقامتخضب وصط  7132-7133ملوصم مدو ألاميت برامج مً  د املضخفيذ5ًً جوزيع عذ3الجذول 

 املجموع قروي خضري  الوصط

 670 854 745 395 925 458 عذد املضخفيذًً

 

 مدو ألاميت  ما بعذ برامج 
وظي الانامت، يما هى مبحن في الجذُو  خعبمحى ألامُت وقُما ًخق غذد اآلاسجلحن ببرامج ما بػذ 

 388 104بدسجُل  %54,57اظكله، قهذ بلؿذ وعبت اآلاعخكُذًً مً هزه البرامج في اآلاجاُ الحمشي 

 .ومسجلمسجلت  916 86 ببالىظي الهشوي  %45,43 مهابل (ة)معخكُذ

خضب وصط  7132-7133ملوصم مدو ألاميت برامج ما بعذ مً  املضخفيذًًد 5 جوزيع عذ4الجذول 
 الاقامت

 املجموع قروي خضري  الوصط

 304 191 916 86 388 104 غذد اآلاعخكُذًً

  

 
 

53,70% 

46,30% 

حسب  من برامج محو األمية توزيع أعداد المستفيدين :6الرسم المبياني 
 2017-2018وسط االقامة لموسم 

 قروي حضري

54,57% 
45,43% 

من برامج ما بعد محو  توزيع عدد المستفيدين : 7الرسم المبياني 
 2017-2018حسب وسط االقامة لموسم األمية

 قروي حضري

الرسم المبياني 7 : توزيع أعداد المستفيدين من برامج ما بعد محو
األمية حسب وسط اإلقامة لموسم 2017-2018

4.1. توزيع عدد امل�سجلني ح�سب النوع

	براجم حمو األمية 

مكا هو مبني يف اجلدول أسفله، حيتل العنرص النسوي املرتبة األوىل بنسبة 90,08% من املستفيدين أي ما 
يعادل  916 769، يف حني يشلك الذكور املجسلون هبذه الرباجم 9,92% من مجموع املستفيدين أي ما يناهز 

754 84 مستفيد.

توزيع عدد املستفيدين من براجم حمو األمية ملومس 2018-2017 حسب النوع اجلدول 5: 

حمو األمية 
2017-2018

املجموعذكورإناث

769 91684 754854 670

8102-8102 القرائً لمحاربة األمٌة برسم الموسمتقرٌر سنوي حول أنشطة الوكالة الوطنٌة   
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 الىوعخضب  املسجليند جوزيع عذ .3.8

  مدو ألاميت برامج 
% مً اآلاعخكُذًً أي 90,08يعبت يما هى مبحن في الجذُو أظكله، ًدخل الػىفش اليعىي اآلاشجبت ألاولى ب

أي ما  مً مجمىع اآلاعخكُذًً %9,92، في خحن ٌؽٍل الزًىس اآلاسجلىن بهزه البرامج 706 764ٌػادُ ما 

 .معخكُذ 396 83 ًىاهض

 خضب الىوع 7132-7133ملوصم مدو ألاميت برامج مً  د املضخفيذ5ًً جوزيع عذ5الجذول 

 مدى ألامُت 

2017-2018 

 اآلاجمىع رًىس  ئهار

769 916 84 754 854 670 

 

 

 مدو ألاميت  ما بعذ برامج 
 813 183مً مجمىع اآلاعخكُذًً مً هزا البرهامج، أي ما ٌػادُ  %96,08وعبت اآلاعخكُذاث بلؿذ  

ُ  491 7معخكُذة، مهابل    6.معخكُذ يما هى مبحن في الجذو

 خضب الىوع 7132-7133ملوصم مدو ألاميت برامج ما بعذ مً  د املضخفيذ5ًً جوزيع عذ6الجذول 

 

90,08% 

9,92% 

حسب النوع  من برامج محو األمية عدد المستفيدين توزيع : 8الرسم المبياني 
 2017-2018لموسم 

 ذكور إناث

 مدى ألامُت ما بػذ 

2018-2017 

 اآلاجمىع رًىس  ئهار

183 813 7 491 191 304 

	 براجم ما بعد حمو األمية 

بلغت نسبة املستفيدات 96,08% من مجموع املستفيدين من هذا الربناجم، أي ما يعادل 813 183 مستفيدة، 
مقابل491 7 مستفيد مكا هو مبني يف اجلدول 6. 

توزيع عدد املستفيدين من براجم ما بعد حمو األمية ملومس 2018-2017 حسب النوع اجلدول 6: 

ما بعد حمو األمية 
2017-2018

املجموعذكورإناث

183 8137 491191 304
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5.1. توزيع عدد امل�سجلني ح�سب اجلهات
	براجم حمو األمية 

بالنسبة لتوزيع أعداد املستفيدين حسب اجلهات، فإن جهة سوس - ماسة احتلت الصدارة من حيث عدد املجسلني 
برباجم حمو األمية، إذ بلغ عددمه 505 114 مستفيدة ومستفيد أي ما يعادل نسبة 13,40% من مجموع املجسلني، 
متبوعة جبهة الدار البيضاء الكربى - سطات حيث جسل 151 104 مستفيد)ة( بنسبة تناهز 12,19% من املجموع العام 
لملجسلني. وحتتل جهة فاس - مكناس املرتبة الثالثة بعدد  309 102 مجسال ومجسلة وهو ما يقارب نسبة %11,97 

من مجموع املجسلني بالرباجم. ويظهر اجلدول 7 توزيع أعداد املجسلني حسب جهات اململكة.

توزيع عدد املجسلني برباجم حمو األمية حسب اجلهات ملومس 2017-2018 اجلدول 7: 

النسبة %أعداد املجسلنياجلهات
ماسة %50513,40 114سوس - 

سطات %15112,19 104الدار البيضاء الكربى - 

مكناس %30911,97 102فاس - 

خنيفرة %52911,41 97بين مالل - 

تافياللت %44011,40 97 درعة - 

آسيف %42810,11 86مراكش - 

%9559,36 79الرشق

احلسمية تطوان -  %0549,02 77طنجة - 

القنيطرة سال -  %8818,18 69الرباط - 

واد نون %4791,46 12لكممي - 

الساقية امحلراء %5901,24 10العيون - 

وادي الذهب %3490,27 2 الداخلة - 

%670100,00 854املجموع

	براجم ما بعد حمو األمية 

أما بالنسبة لتوزيع عدد املجسلني بربناجم ما بعد حمو األمية حسب اجلهات، فإن جهيت فاس - مكناس وسوس 
- ماسة احتلتا الصدارة من حيث عدد املجسلني، إذ بلغ عدد املستفيدين هباتني اجلهتني عىل التوايل 806 25 

تافياللت يف املرتبة الثالثة بعدد 214 23 مجسلة ومجسل. و859 23 وتأيت جهة درعة - 

توزيع عدد املستفيدين من برناجم ما بعد حمو األمية ملومس 2018-2017 حسب اجلهات  اجلدول 8: 

النسبة %أعداد املجسلنياجلهات

مكناس %80613,49 25فاس - 
ماسة %85912,47 23سوس - 
تافياللت %21412,13 23درعة - 

سطات %49610,71 20الدار البيضاء الكربى - 
خنيفرة %10210,51 20بين مالل - 

القنيطرة سال -  %56510,23 19الرباط - 
%6319,22 17الرشق

احلسمية تطوان -  %0438,91 17طنجة - 
آسيف %3138,53 16مراكش - 
واد نون %1102,15 4لكممي - 

الساقية امحلراء %6221,37 2العيون - 
وادي الذهب %5430,28الداخلة - 

%304100,00 191املجموع
   

6.1. توزيع عدد امل�سجلني ح�سب الفئة العمرية
	براجم حمو األمية 

جند يف صدارة عدد املجسلني بربناجم حمو األمية حسب الفئة العمرية، الفئة العمرية 49-35 سنة بنسبة %40، 
مث الفئة العمرية ما فوق 50 سنة بنسبة 31%، تلهيا الفئة العمرية 34-25 سنة بنسبة 22% ويف املرتبة األخرية جند 

الفئة العمرية 24-15 سنة بنسبة %7.
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 %2,15 110 4 واد نون -كلمٌم 
 %1,37 622 2 الساقٌة الحمراء -العٌون 

 %0,28 543 وادي الذهب -الداخلة 
 %100,00 304 191 المجموع

    

 خضب الفئت العمريت املسجليند جوزيع عذ .3.1

  مدو ألاميت برامج 
ت،مدى ألامُت غذد اآلاسجلحن ببرهامج هجذ في ـذاسة  ت  خعب الكئت الػمٍش ظىت  49-35الكئت الػمٍش

ت ما قىم  الكئت م، ز%40بيعبت  تجلحها الكئت  ،%31ظىت بيعبت  50الػمٍش ظىت بيعبت  34-25 الػمٍش

ت وفي اآلاشجبت ألاخحرة هجذ  22%  .%7 ظىت بيعبت 24-15الكئت الػمٍش

 

 مدو ألاميت  ما بعذ برامج 

ت،مدى ألامُت أما بخفىؿ جىصَؼ غذد اآلاسجلحن ببرهامج ما بػذ  هجذ في الفذاسة  خعب الكئت الػمٍش

ت  دت م، ز%39ظىت بيعبت  49-35الكئت الػمٍش ت ما قىم  الؽٍش جلحها الكئت  ،%32ظىت بيعبت  50الػمٍش

ت  ظىت  24-15 بحنوفي اآلاشجبت ألاخحرة هجذ اآلاعخكُذون البالـ غمشهم  %22بيعبت ظىت  34-25الػمٍش

 .%7 بيعبت

7% 
22% 

40% 

31% 

عدد المستفيدين من برامج محو األمية حسب  توزيع  : 10الرسم المبياني 
 2017-2018الفئة العمرية لموسم 

 سنة فما فوق 50 سنة49و   35مابٌن  سنة34و   25مابٌن  سنة 24و  15مابٌن 

	براجم ما بعد حمو األمية 

أما خبصوص توزيع عدد املجسلني بربناجم ما بعد حمو األمية حسب الفئة العمرية، جند يف الصدارة الفئة 
العمرية 49-35 سنة بنسبة 39%، مث الرشحية العمرية ما فوق 50 سنة بنسبة 32%، تلهيا الفئة العمرية 25-34 

سنة بنسبة 22% ويف املرتبة األخرية جند املستفيدون البالغ معرمه بني 24-15 سنة بنسبة %7.

20182017 
 

 
23 

 %2,15 110 4 واد نون -كلميم 

 %1,37 622 2 الساقية الحمراء -العيون 

 %0,28 543 وادي الذهب -الداخلة 

 %100,00 304 191 المجموع
        

 حسب الفئة العمر�ة امل��ل�ند توز�ع عد .1.6

  محو األمية برامج  
سنة ب�سبة  49-35الفئة العمر�ة  حسب الفئة العمر�ة،محو األمية عدد امل��ل�ن ب��نامج نجد �� صدارة 

و�� املرتبة  %22سنة ب�سبة  34-25 العمر�ةتل��ا الفئة  ،%31سنة ب�سبة  50العمر�ة ما فوق  الفئة م، ث40%

 .%7 سنة ب�سبة 24-15الفئة العمر�ة األخ��ة نجد 

 

 محو األمية  ما �عد برامج  

نجد �� الصدارة الفئة  حسب الفئة العمر�ة،محو األمية أما بخصوص توز�ع عدد امل��ل�ن ب��نامج ما �عد 

العمر�ة تل��ا الفئة  ،%32سنة ب�سبة  50العمر�ة ما فوق  الشر�حة م، ث%39سنة ب�سبة  49-35العمر�ة 

  .%7 سنة ب�سبة 24-15 ب�نو�� املرتبة األخ��ة نجد املستفيدون البالغ عمر�م  %22ب�سبة سنة  25-34

  

7%
22%

40%

31%

 عدد المستفيدين من برامج محو األمية حسبتوزيع : 10الرسم المبياني 
2017-2018الفئة العمرية لموسم 

سنة 24و  15مابين  سنة34و   25مابين  سنة49و   35مابين  سنة فما فوق 50

7%
22%

39%

32%

 توزيع عدد المستفيدين من برامج ما بعد محو االمية : 11الرسم المبياني 
2017-2018لموسم  حسب الفئة العمرية

سنة 24و  15مابين  سنة34و   25مابين  سنة49و   35مابين  سنة فما فوق 50

2. طبع وتوزيع العدة الديداكتيكية

يقدم اجلدول التايل حصيلة إعادة طبع وتوزيع الدالئل املستعملة يف إطار حماربة األمية املنجزة برمس املومس 
.2017-2018

عدد النسخالدليل

864 271مهناج القرائية من أجل المتكني

337 27مهناج القرائية من أجل التأهيل
القرائية من أجل  دليل املكون اخلاص بربناجم  » 

5091المتكني«

دليل املكون اخلاص بربناجم »القرائية من أجل 
811التأهيل«

3. التتبع واملواكبة

معلت الواكلة خالل هذه السنة القرائية عىل إعداد عدة موحدة للتتبع والتقومي واليت مت رمقنهتا وإدراجها يف 
نظام املعلومات اخلاص بتدبري براجم حماربة األمية SIMPA، قصد تتبع ومواكبة تنفيذ هذه الرباجم وإجياد 

احللول املناسبة لتدبري ناجع هلذه الرباجم وتتضمن هذه العدة اجلانب التنظيمي و اجلانب األندراغويج.

وقد قامت الواكلة ب 9716 زيارة ميدانية ألقسام براجم حماربة األمية اخلاصة بامجلعيات الرشيكة، مهت هذه 
الزيارات لك من املستفيدين واملكونني واملكونات واألقسام واملناجه وتكوينات املكونني والصعوبات واملعيقات، 

وذلك باالستعانة بأطر الواكلة وماكتب اخلربة.

4.  اإجناز عمليات التقومي الإ�سهادي

معلت الواكلة الوطنية حملاربة األمية خالل هذا املومس القرايئ عىل مواصلة وتتبع معلية التقومي اإلهشادي، 
وذلك بأجرأته من خالل العمليات التالية:

	 إرسال مراسلة مؤطرة لعملية التقومي اإلهشادي خالل هشر مارس 2018 إىل مجيع املديريات اإلقلميية
مارس 2011؛ بتارخي 20   2011 / لوزارة الرتبية الوطنية بناء عىل املذكرة الوزارية رمق 10 

	 إعداد خمططات معل إقلميية من طرف امللكفني مبلف حماربة األمية حتدد عدد املرحشات واملرحشني
وعناوين مراكز االمتحان عىل مستوى امجلعيات حاملة املرشوع؛

	 املوقع عرب  مستعمليه  إشارة  رهن  التعملات  تقومي  دليل  وضع  خالل  من  الرضورية  الوثائق  توفري 
اإللكرتوين للواكلة واملتضمن ملجموعة من األسئلة واالختبارات؛

	.حتليل واستمثار النتاجئ وتوزيع الهشادات

وقد أسفرت هذه العملية عىل  941 311 ناحج من بني 846 379 مشارك يف برناجم حمو األمية و 601 56 
مستفيد ناحج من بني 876 69 مشارك يف برناجم ما بعد حمو األمية.
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5. تعزيز قدرات الفاعلني

قامت الواكلة بإجناز عدة دورات تكوينية يف جمال حماربة األمية من أجل تقوية قدرات املتدخلني يف هذا املجال، 
وكذا تفعيل مكونات منظومة التكوين يف مهن حماربة األمية وتطويرها وذلك بتنسيق مع وزارة الرتبية الوطنية 

والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العيمل وبايق الرشاكء التقنيني الوطنيني والدوليني.
 

	التكوينات املنجزة 

تضمنت األنشطة املنجزة برمس املومس القرايئ 2018-2017 دورات تكوينية مرتبطة ب:

	؛SIMPA نظام املعلومات

	الرتبية املالية؛

	األندراغوجيا ومقاربات تعلمي الكبار؛

	.التطبيق املعلومايت ألفا نور

SIMPA التكوين حول نظام املعلومات

نمظت الواكلة بتعاون مع املديريات اإلقلميية لقطاع الرتبية الوطنية، 42 دورة تكوينية حول »كيفية استعامل نظام 
املعلومات SIMPA لرصف أشطر الدمع املقدم للجمعيات« لفائدة 914 مستفيد ينمتون إىل هيائت املجمتع املدين 

الرشيكة يف براجم حماربة األمية.

مكا معلت الواكلة خالل املومس احلايل عىل تعزيز قدرات مواردها البرشية يف نفس املوضوع وذلك بتنظمي ثالث 
دورات تكوينية لفائدة 44 إطار مستخدم، لترسيع وثرية أداء أشطر الدمع املقدم للجمعيات.

»SIMPA « عدد املشاركني يف الدورات التكوينية حول نظام املعلومات

عدد املشاركنيعدد أيام التكوينعدد الدوراتالتكوين
SIMPA 451958نظام املعلومات

958مجموع أيام التكوين

من أجل تقدمي املساعدة التقنية   »Support SIMPA« باإلضافة إىل ذلك، قامت الواكلة بتوفري منصة إلكرتونية
ألكرث من 3000 مستعمل لنظام املعلومات SIMPA عىل الصعيد الوطين.

التكوين حول الرتبية املالية

يف إطار برناجم التعاون بني الواكلة الوطنية حملاربة األمية وامجلعية املغربية للرتبية املالية وبدمع من األاكدمييات 
امللكفة  الدولة  وكتابة  اإلقلميية  واملديريات  والتكوين  الرتبية  ملهن  اجلهوية  واملراكز  والتكوين  للرتبية  اجلهوية 
بالصناعة التقليدية واالقتصاد االجمتايع، مت تنظمي دورات تكوينية حول الرتبية املالية. وقد مهت هذه الدورات 

املرشفني العاملني ب:

	براجم حمو األمية الوظيفية لفائدة قطاع الصناعة التقليدية؛

	براجم حمو األمية الوظيفية املنفذة برشاكة مع جملس جهة الرباط سال-القنيطرة؛

	.برناجم متكني املنفذ برشاكة مع جملس جهة طنجة تطوان احلسمية

عدد املشاركني يف الدورات التكوينية حول الرتبية املالية

عدد املشاركنيعدد أيام التكوينعدد الدوراتالتكوين
 تكوين املرشفني العاملني هبيائت

5474املجمتع املدين الرشيكة

296مجموع أيام التكوين

التكوين حول األندراغوجيا ومقاربات تعلمي الكبار:

	التكوين لفائدة الزنالء باملؤسسات الجسنية

برشاكة مع املندوبية العامة إلدارة الجسون وإعادة اإلدماج، مت  يف إطار تفعيل برناجم »جسون بدون أمية« 
لفائدة 37 نزيال ينمتون ملختلف جسون اململكة  إجناز دورة تكوينية حول »األندراغوجيا ومقاربات تعلمي الكبار« 

وذلك قصد تأطري فصول براجم حماربة األمية لفائدة 11000 جسينا أميا.

	 التكوين لفائدة املكونني العاملني باملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين

نمظت الواكلة، بتعاون مع املركز الوطين للتجديد الرتبوي والتجريب وبدمع من املعهد الدويل للكنفدرالية األملانية 
لتعلمي الكبار Dvv International، دورة تكوينية حول »املقاربات اجلديدة املعمتدة لتعلمي الكبار« لفائدة 22 مكونا 

عامال باملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين :

األندراغوجيا ومقاربات تعلمي الكبار« عدد املشاركني يف الدورة التكوينية حول » 

عدد املشاركنيعدد أيام التكوينعدد الدوراتالتكوين
1337تكوين الزنالء باملؤسسات الجسنية

 تكوين مكوين املكونني باملراكز
11222اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين

375 مجموع أيام التكوين

ألفا نور «  التكوين حول التطبيق املعلومايت » 

من أجل مضان اسمترارية سريورة التعمل مدى احلياة لملستفيدين من براجم حماربة األمية الوظيفية لفائدة 
الذي مت  قطاع الصناعة التقليدية، أطلقت الواكلة مرشوع التكوين عن بعد يف جمال حماربة األمية »ألفا نور« 
إعداده بدمع من االحتاد األورويب وبرشاكة مع وزارة السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد 

االجمتايع-كتابة الدولة امللكفة بقطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجمتايع.
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لفائدة  ألفا نور«  ويف هذا اإلطار نمظت الواكلة أربع دورات تكوينية حول كيفية استعامل التطبيق املعلومايت » 
53 مكون ومكونة تابعني هليائت املجمتع املدين الرشيكة برباجم حماربة األمية الوظيفية لفائدة قطاع الصناعة 

التقليدية.

ألفا نور« عدد املشاركني يف الدورة التكوينية حول التطبيق املعلومايت » 

عدد املشاركنيعدد أيام التكوينعدد الدوراتالتكوين
 تكوين املكونني العاملني هبيائت

4153املجمتع املدين الرشيكة

53مجموع أيام التكوين

6. تطوير ال�رشكات
1.6.تطوير ال�رشاكة مع هيئات املجتمع املدين

تعترب الرشاكة مع هيائت املجمتع املدين من املجاالت اليت تولهيا الواكلة أمهية خاصة باعتبار الدور األسايس 
الذي تلعبه اهليائت يف تنفيذ براجم حماربة األمية.

 ومن أجل تطوير نظام الرشاكة، نمظت الواكلة 19 ورشة جهوية مع هيائت املجمتع املدين بتنسيق مع معهد 
التعاون الدويل للكونفدرالية األملانية لتعلمي الكبار Dvv International، وذلك وفق مقاربة تشاركية أسفرت عن 
صياغة منوذج التفاقيات الرشاكة ومضمون اإلعالن عن طلب اقرتاح املشاريع واللذان مت اعمتادمها ابتداء من 

املومس القرايئ 2018/2019. 

وقد مت تجسيل تطور يف عدد االتفاقيات املوقعة مع هيائت املجمتع املدين إذ انتقل هذا العدد من 527 اتفاقية 
برمس املومس املنرصم  رشاكة )285 اتفاقية يف جمال حمو األمية و242 اتفاقية يف جمال ما بعد حمو األمية( 
إىل 1185 اتفاقية رشاكة )828 اتفاقية يف جمال حمو األمية و357 اتفاقية يف جمال ما بعد حمو األمية( برمس 

املومس احلايل.
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ؼ  جكانُاث الؽشايتال ـُاؾت همىرجحؽاسيُت أظكشث غً  ومممىن إلاغالن غً ولب انتراح اآلاؽاَس
  .2019/2018واللزان جم اغخمادهما ابخذاء مً اآلاىظم الهشاتي 

 527حسجُل جىىس في غذد الاجكانُاث اآلاىنػت مؼ هُئاث اآلاجخمؼ اآلاذوي والذي اهخهل مً  ونذ جم
بشظم  مدى ألامُت)اجكانُت في مجاُ ما بػذ  242ومدى ألامُت اجكانُت في مجاُ  285اجكانُت ؼشايت )

مجاُ ما  اجكانُت في 357ومدى ألامُت اجكانُت في مجاُ  828اجكانُت ؼشايت ) 1185اآلاىظم اآلاىفشم ئلى 
 بشظم اآلاىظم الحالي. مدى ألامُت)بػذ 

 
 

بؽشايت مؼ هُئاث اآلاجخمؼ   ألامُت ملُىن دسهم لخىكُز بشامج مداسبت 279,3ونذ بلـ مبلـ الذغم اآلاالي 
 .2016-2017الهشاتي ملُىن دسهم بشظم اآلاىظم  242،9اآلاذوي، مهابل 
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تطور اتفاقيات المبرمة مع الجمعيات الشريكة 
 (2016-2018)ببرنامج ما بعد محو األمية 
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الدعم المالً للجمعبات 
 برسم 
-2016السنة القرائٌة 
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الدعم المالً للجمعبات 
 برسم 
-2017السنة القرائٌة 
2018 
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ؼ  جكانُاث الؽشايتال ـُاؾت همىرجحؽاسيُت أظكشث غً  ومممىن إلاغالن غً ولب انتراح اآلاؽاَس
  .2019/2018واللزان جم اغخمادهما ابخذاء مً اآلاىظم الهشاتي 

 527حسجُل جىىس في غذد الاجكانُاث اآلاىنػت مؼ هُئاث اآلاجخمؼ اآلاذوي والذي اهخهل مً  ونذ جم
بشظم  مدى ألامُت)اجكانُت في مجاُ ما بػذ  242ومدى ألامُت اجكانُت في مجاُ  285اجكانُت ؼشايت )

مجاُ ما  اجكانُت في 357ومدى ألامُت اجكانُت في مجاُ  828اجكانُت ؼشايت ) 1185اآلاىظم اآلاىفشم ئلى 
 بشظم اآلاىظم الحالي. مدى ألامُت)بػذ 

 
 

بؽشايت مؼ هُئاث اآلاجخمؼ   ألامُت ملُىن دسهم لخىكُز بشامج مداسبت 279,3ونذ بلـ مبلـ الذغم اآلاالي 
 .2016-2017الهشاتي ملُىن دسهم بشظم اآلاىظم  242،9اآلاذوي، مهابل 
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2.6. ال�رشاكة مع املوؤ�س�سات الوطنية

متزي املومس احلايل بتوسيع جمال الرشاكة والتعاون مع الفاعلني عىل املستوى الوطين، حيث توصلت الواكلة 
إىل إبرام 12 اتفاقيات رشاكة وتعاون جديدة مع قطاعات معومية ومع جمالس منتخبة ميكن جردها اكلتايل:

اتفاقية إطار للرشاكة والتعاون موقعة مع الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل امللكفة . 1
باملغاربة املقميني باخلارج وشؤون اهلجرة بتارخي 13 أكتوبر 2017، من أجل إجناز برناجم خاص مبحاربة 
األمية يف صفوف املهاجرين والالجئني باعمتاد اللغات والثقافة املغربية كرافعة أساسية لتيسري إدماجهم 

يف املجمتع املغريب. 

اتفاقية رشاكة موقعة مع جامعة احلسن األول بسطات بتارخي 19 أكتوبر 2017، من أجل إهسام اجلامعة . 2
واملؤسسات التابعة هلا يف جمال حمو األمية وتعلمي الكبار. 

اتفاقية رشاكة موقعة مع املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العيمل بتارخي 18 يناير2018، من أجل . 3
حتديد املبادئ العامة والتدابري االزمة، اهلادفة إىل تيسري تبادل املعطيات واملعلومات والوثائق بني املجلس 

والواكلة.

اتفاقية رشاكة موقعة مع جامعة موالي إمساعيل مبكناس بتارخي 26 فرباير 2018، من أجل إهسام اجلامعة . 4
واملؤسسات التابعة هلا يف جمال حمو األمية وتعلمي الكبار.

مارس . 5  07 بتارخي  والكفاءات  التشغيل  إلنعاش  الوطنية  الواكلة  مع  موقعة  والتعاون  للرشاكة  إطار  اتفاقية 
2018، من أجل وضع برناجم للتكوين لفائدة حاميل الهشادات، العاملني يف جمال حمو األمية واملجسلني 

بقاعدة معطيات الواكلة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات.

اتفاقية رشاكة موقعة مع جامعة سيدي دمحم بن عبد اهلل بفاس بتارخي 11 يونيو 2018، من أجل إهسام . 6
اجلامعة واملؤسسات التابعة هلا يف جمال حمو األمية وتعلمي الكبار.

مكناس بتارخي 26 يونيو 2018، من أجل وضع وتنفيذ خمطط . 7 اتفاقية رشاكة موقعة مع جملس جهة فاس – 
جهوي حملو األمية.

اتفاقية رشاكة موقعة مع وزارة السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجمتايع بتارخي . 8
19 يوليوز 2018، من أجل مضان استدامة وترسيخ نشاط حمو األمية الوظييف بقطاع الصناعة التقليدية 
واالقتصاد االجمتايع، وتوسيع جماله ليمشل خمتلف جهات وأقالمي اململكة وخمتلف مكونات قطاع الصناعة 

التقليدية واالقتصاد االجمتايع.

أسىف، من أجل وضع وتنفيذ برناجم معل جهود حملاربة األمية.	.   اتفـــاقــــــية رشاكة مع جهة مراكش - 

اتفـــاقــــــية رشاكة مع املندوبية العامة إلدارة الجسون وإعادة اإلدماج ومؤسسة دمحم السادس إلعادة . 10
إدماج الجسناء من أجل إجناز برناجم حمو األمية يف املؤسسات الجسنية.

اتفاقية إطار مع وزارة الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغابات-كتابة الدولة امللكفة بالصيد 11. 
البحري، من أجل إعداد وإجناز برناجم حمو األمية الوظييف بقطاع الصيد البحري.

اإلدارات  مع  والتنسيق  التعاون  أجل  من  العمومية  والوظيفة  اإلدارة  إصالح  وزارة  مع  رشاكة  اتفاقية   .12 
العمومية لملسامهة يف القضاء عىل األمية.

3.6. تطوير التعاون الدويل

مفوضية االحتاد األوريب ومنمظة  مه حمور التعاون الدويل برمس املومس احلايل مخس رشاكء دوليني، مه: 
اليونيسكو ومنمظة Dvv International والواكلة اإلسبانية للتعاون الدويل وبرناجم األمم املتحدة اإلمنايئ.

	مفوضية االحتاد األوريب

واصلت الواكلة االستفادة من املساعدة التقنية لربناجم دمع االحتاد األورويب لالسرتاتيجية الوطنية حملو األمية، 
»ألفا II« حيث مت اختتام وعرض نتاجئ هذه املساعدة التقنية حبضور الرشاكء الوطنيني.

مكا مت إجناز دراسة من طرف االحتاد األورويب اسهتدفت حتديد املجاالت ذات األولوية اليت يتعني اسهتدافها 
يف إطار برناجم الدمع األورويب يف نخسته الثالثة »ألفا III«، وجيري حاليا ترتيب اخلطوات اإلدارية من أجل 

.»III توقيع االتفاقية اإلطار حول »دمع االحتاد األورويب لالسرتاتيجية الوطنية حملاربة األمية ألفا

	منمظة اليونيسكو

اسمترت الواكلة يف التعاون مع منمظة اليونسكو خالل هذا املومس انطالقا من اتفاق إطار للتعاون مع املكتب 
متعدد البلدان لليونسكو بالرباط حيث مت إطالق دراسة ملرشوع إحداث مركز للخربة والتوثيق يف مهن حماربة 

األمية.

Dvv International منمظة	

يمت االشتغال حاليا مع منمظة Dvv International حول تفعيل خطط العمل لسنيت 2017 و2018 واملنبثقة 
من االتفاقية اإلطار اليت مجتع الواكلة باملنمظة هبدف دمع الواكلة يف إرساء منظومة التكوين يف مهن حماربة 

األمية.

 PNUD برناجم األمم املتحدة اإلمنايئ	 

يمت حاليا ترتيب خطوات التعاون مع برناجم األمم املتحدة اإلمنايئ من خالل تعزيز قدرات الجسناء وذلك يف 
إطار دمع برناجم األمم املتحدة اإلمنايئ لتنفيذ اسرتاتيجية املندوبية العامة إلدارة الجسون وإعادة اإلدماج.

	التعاون االسباين

يف إطار التدبري املفوض من االحتاد األورويب للواكلة اإلسبانية للتعاون الدويل من أجل التمنية، يمت حاليا 
االتفاق مع الواكلة عىل إمتام إجراءات التعاقد من أجل دراسة وإجناز برناجم حملو األمية لملهاجرين يف وضع 
قانوين يف املغرب وكذا دراسة وإجناز برناجم حمو األمية عن بعد لفائدة املغاربة املقميني خارج أرض الوطن.
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احملور الثاين

 حصيلة املشاريع املدرجة يف خارطة 
الطريق 2021-2017 برمس املومس القرايئ 

2017-2018

1. احلكامة اجليدة
1.1. اإر�ساء امل�سالح املركزية واخلارجية للوكالة 

لمتكني الواكلة من إجناز املهام املوكولة إلهيا واستمكال مسار مأسسهتا وجعلها مركزا للخربة يف جمال براجم 
حماربة األمية، يتعني أن تعمتد الواكلة عىل منظام مناسب يمشل، إىل جانب املصاحل املركزية، متثيليات خارجية 
ختضع لملسؤولية املبارشة للواكلة، وتضمن تدبريا عن قرب وتنفيذ براجم حماربة األمية يف اكفة أحناء اململكة.

      

وضعية اإلجنازفرتة اإلجناز
يف طورإىل شتنرب 2018من شتنرب 2017

اجنزمتوسطةالتحضري متقدمة

بعد إقرار التنظمي اهليلكي للواكلة الوطنية حملاربة األمية مت اإلعالن عىل طلبات الرتشيح بناء عىل مسطرة 
الفعيل  التزنيل  الواكلة، وسيمت  إدارة  املصادق علهيا من طرف جملس  املسؤولية  التعيني لشغل مناصب 
للهيلك التنظيمي يف إطار اتفاقية التعاون املوقعة مع وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل 

والبحث العيمل بعد مصادقة جملس اإلدارة عىل التعيينات يف مناصب املسؤولية.

2.1. رقمنة عمليات التدبري

هيدف هذا املرشوع إىل تبسيط مساطر التدبري وتتبع وتقيمي براجم حماربة األمية.

      

وضعية اإلجنازفرتة اإلجناز
يف طورإىل دجنرب 2018من أبريل 2016

اجنزمتوسطةالتحضري متقدمة

يف هذا الصدد، متت رمقنة مجيع العمليات املرتبطة بتدبري مشاريع حماربة األمية وتتبعها وتقيميها ابتداء 
من إيداع املشاريع ومرورا بأشغال انتقاهئا وتوقيع اتفاقيات الرشاكة إىل غاية رصف الدمع وتتبع تنفيذها.

للتجشيع املنمظة من طرف وزارة إصالح  وقد توجت هذه املجهودات بنيل الواكلة جلائزة »امتياز 2017« 
اإلدارة والوظيفة العمومية.   
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3.1. اإعداد دليل امل�ساطر

هيدف مرشوع إعداد دليل لملساطر إىل حتديد اخلطوات التفصيلية واملراحل اليت متر هبا املعامالت اإلدارية 
توحيد مجيع  وكذا  املعنية  األطراف  ودور لك  اشتغال  ويوحض طريقة  الواكلة  واملهنية مجليع مصاحل  واملالية 

خمرجات املساطر.

وضعية اإلجنازفرتة اإلجناز
يف طورإىل يناير 2018من أكتوبر 2016

اجنزمتوسطةالتحضري متقدمة

اعمتدت الواكلة عىل خمرجات الورشات اجلهوية، اليت انعقدت يف الفرتة املمتدة بني أبريل وماي 2018 
يف إطار املقاربة التشاركية، وأعطت األولوية لصياغة دليل املساطر اخلاص بالدمع والرشاكة مع امجلعيات 

هبدف تأسيس رشاكة فعالة مع هيائت املجمتع املدين.

 مكا تعمل مصاحل الواكلة حاليا عىل جرد مجيع املساطر اليت تغيط جماالت تدخلها يف أفق صياغة دليل 
تفعيلها.

4.1. تطوير الرت�سانة القانونية

تشتغل الواكلة عىل تطوير الرتسانة القانونية املرتبطة مبنظومة حماربة األمية  للمتكن من تهسيل إجناز األوراش 
املدرجة خبارطة الطريق املصادق علهيا من طرف جملس اإلدارة. 

      

وضعية اإلجنازفرتة اإلجناز
يف طورإىل دجنرب 2019من نونرب 2017

اجنزمتوسطةالتحضري متقدمة

تعمل الواكلة عىل ما ييل :

• إعداد نص تأطريي وتنظيمي متعلق بتعويضات األخشاص امللكفني بالتكوين والتتبع والتقومي يف براجم 	
حماربة األمية؛

• هتييئ نص تأطريي وتنظيمي لعملية منح اجلوائز التحفزيية السنوية للجمعيات واملستفيدين من براجم 	
حماربة األمية؛

• العمل عىل تعديل القرارات الوزارية املنمظة لالمتحانات املدرسية اإلهشادية لتمشل فئة املستفيدين من 	
بتنسيق مع وزارة  النظامية وذلك  الرتبية غري  براجم  املستفيدين من  األمية عىل غرار  برناجم حماربة 

الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العيمل.

5.1.ت�سفية املتاأخرات املرتاكمة 

بغية وفاء الواكلة بالزتاماهتا جتاه الرشاكء واملمونني، يستوجب مواصلة املجهودات املبذولة يف تصفية مجيع 
املتأخرات يف أقرب اآلجال.

 

      

وضعية اإلجنازفرتة اإلجناز
يف طورإىل يونيو 2018من مارس 2016

اجنزمتوسطةالتحضري متقدمة

بلغ معدل تصفية املتأخرات 68% من ناحية أداء عدد امللفات )5584 ملف من أصل 8210( و75% من ناحية 
مبلغ النفقات )186,9 مليون درمه من أصل 250 مليون درمه(.

6.1.اإر�ساء نظام املحا�سبة العامة 

تعمل الواكلة عىل إرساء نظام احملاسبة العامة وذلك بغية تقيمي العمليات احملاسباتية بالواكلة وتقدمي نتاجئها 
الرمقية.

 

      

وضعية اإلجنازفرتة اإلجناز
يف طورإىل دجنرب 2018من مارس 2017

اجنزمتوسطةالتحضري متقدمة

قامت الواكلة باإلستعانة خبدمات خبري حماسبايت من أجل حتديد املناصب احملاسباتية يف أفق إعداد 
احلصيلة اإلفتتاحية وتقيمي ممتلاكت الواكلة وحتديد الرصيد احملاسبايت.

7.1. اإر�ساء نظام ال�ستقبال وتلقي ال�سكايات

يف إطار اإلجراءات املتعلقة بإصالح اإلدارة واخلدمات العمومية وتقريهبا من املواطن، تعمل الواكلة عىل إرساء 
منظومة متاكملة الستقبال وتدبري الشاكيات تعمتد عىل تطوير بوابة إلكرتونية خاصة بتدبري الشاكيات.
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وضعية اإلجنازفرتة اإلجناز
يف طورإىل دجنرب 2018من مارس 2016

اجنزمتوسطةالتحضري متقدمة

يف هذا اإلطار، مت :

• إنشاء خلية الشاكيات تعمل عىل استقبال وجرد ومعاجلة الشاكيات بشلك منتظم؛	

• إرساء نظام معلومايت يضمن فعالية أكرب يف استقبال ومعاجلة الشاكيات بتعاون مع وزارة الصناعة 	
والتجارة واالستمثار واالقتصاد الرمقي؛

• وضع بريد إلكرتوين لفائدة العموم لالستقبال والرد عىل الشاكيات؛	

• االخنراط يف بوابة وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية.	

2. جودة التعلمات  
1.2. اإر�ساء نظام اجل�سور بني برامج حماربة الأمية والتعليم النظامي والتكوين املهني

تشتغل الواكلة عىل خلق اجلسور بني خمتلف براجم التعلمي والتكوين والتأهيل املوجهة للكبار، وذلك من أجل 
متكني املستفيدين من براجم حماربة األمية من احلصول عىل هشادات ختول هلم االنتقال إىل مستويات التعلمي 

النظايم والتكوين املهين.

      

وضعية اإلجنازفرتة اإلجناز
يف طورإىل دجنرب 2019من يناير 2016

اجنزمتوسطةالتحضري متقدمة

تعمل الواكلة عىل تفعيل توصيات جلنة االسرتاتيجية واالستمثار اليت خلصت إلهيا أثناء اجمتاعها املنعقد 
إرساء اجلسور بني براجم حماربة األمية ومنظوميت التعلمي النظايم  يوم 09 ماي 2018 حول موضوع » 
والتكوين املهين«، والذي مت خالله تسليط الضوء عىل خمتلف اجلوانب املتعلقة باملوضوع وتقدمي اقرتاحات 

لتنوير اختيارات الواكلة وتوجيه قراراهتا خبصوص املمرات واجلسور.

ويف هذا اإلطار، تعزتم الواكلة:

• إدراج عدد سنوات االستفادة من الرباجم القرائية يف طريقة احتساب مؤرش التمنية البرشية؛	

• وضع نظام معادلة هشادات براجم حماربة األمية يف صيغهتا احلالية؛	

• إرساء نظام معادلة هشادات براجم حماربة األمية بعد تكييفها مع متطلبات اإلطار الوطين لإلهشاد.	

    

2.2. تطوير نظام التتبع والتقومي

هيدف هذا املرشوع إىل هتييئ عدة موحدة لتتبع وتقومي براجم حماربة األمية.

        

      

وضعية اإلجنازفرتة اإلجناز
يف طورإىل دجنرب 2019من يوليوز 2016

اجنزمتوسطةالتحضري متقدمة

مت هتييئ العدة ورمقنهتا واليت سيمت وضعها رهن إشارة األخشاص املعنيني للقيام بعمليات تتبع وتقومي 
فصول حماربة األمية.

تعكف الواكلة حاليا عىل إغناء هذه املنظومة بالعمل عىل توفري الرشوط القانونية والتحفزيية الرضورية اليت 
ستحمس باالستعانة خبربات خارجية من أجل أجرأة هذه العدة.

3.2. مهننة منظومة التكوين يف مهن حماربة  

تقوم الواكلة بالعمل عىل مأسسة التكوين يف مهن حماربة األمية وذلك من خالل تفعيل الرشاكة والتعاون مع 
املعاهد املختصة بالتكوين التابعة لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العيمل.

      

وضعية اإلجنازفرتة اإلجناز
يف طورإىل دجنرب 2019من يوليوز 2017

اجنزمتوسطةالتحضري متقدمة

 يف إطار معلها عىل إرساء أسس منظومة تكوين متاكملة وفعالة يف مهن حماربة األمية، بتنسيق مع وزارة 
الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العيمل، قامت الواكلة الوطنية حملاربة األمية بتوقيع 
اتفاقية رشاكة مع املعهد األملاين Dvv International، وتفعيل خمطط معل هذه االتفاقية الذي صادق هيلع 

مجيع الرشاكء املعنيني هبذا الورش.

ويف هذا الصدد، قامت الواكلة أيضا بإبرام اتفاقية رشاكة مع الواكلة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات، 
وذلك لدمع إجناز تكوينات املكونني العاملني هبيائت املجمتع املدين عىل الصعيد اجلهوي.

تفعيال ملخطط العمل السالف الذكر، معلت الواكلة الوطنية حملاربة األمية عىل تنظمي دورة تكوينية برشاكة 
22 مكونة ومكون عاملني باملراكز اجلهوية ملهن الرتبية  لفائدة   )Dvv international( األملاين  املعهد  مع 

والتكوين، وذلك قصد تأطري مكوين حماربة األمية يف بداية املومس القرايئ املقبل.

غري أن جناح تفعيل هذه التكوينات عىل مستوى اجلهات يبىق رهينا بتفعيل نظام حتفزيي خاص باملكونني.
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4.2. تعميم نظام الإ�سهاد وامل�سادقة على املكت�سبات 

بعد جناح جتربة إرساء نظام التقومي اإلهشادي واملصادقة عىل املكتسبات بتعاون مع االحتاد األورويب، تعمل 
الواكلة عىل تعممي هذه التجربة عىل مستوى مجيع جهات اململكة.

      

وضعية اإلجنازفرتة اإلجناز
يف طورإىل دجنرب 2019من يوليوز 2017

اجنزمتوسطةالتحضري متقدمة

تعمل الواكلة عىل وضع وأجرأة التدابري التنظميية واآلليات اخلاصة ب:

• نظام تقومي الكفايات املكتسبة يف جمال حماربة األمية من خالل قياس مستوى التحصيل لدى املستفيدين 	
من الرباجم القرائية خالل سريورة التعمل إنطالقا من عدة التقومي املعدة هلذا الغرض كأداة إجرائية يف 

شلك بنك من االختبارات والمتارين؛

• نظام التقومي االهشادي عىل الكفايات القرائية من خالل إجراء إختبارات هنائية وفق عدة التقومي اخلاصة 	
بلك مستوى قرايئ، وتتوج مرحلة التكوين بهشادة للراغبني يف إقرار مكتسباهتم؛

مكا تسىع الواكلة بتعاون مع االحتاد االورويب إىل تعممي مراكز االهشاد عىل املستوى الرتايب فور إرساء 
املصاحل اخلارجية للواكلة.  

5.2. اإعداد وحتيني املناهج

التعملات وإعداد مناجه جديدة تالمئ  الواكلة عىل مراجعة بعض املناجه املعمتدة حاليا لتحسني جودة  تعمل 
خصوصيات الفائت املسهتدفة.

      

وضعية اإلجنازفرتة اإلجناز
يف طورإىل دجنرب 2019من يوليوز 2017

اجنزمتوسطةالتحضري متقدمة

 يف إطار معلها عىل إرساء أسس منظومة تكوين متاكملة وفعالة يف مهن حماربة األمية، تقوم الواكلة 
بتعاون مع االحتاد األورويب ب:

• )مستوى المتكني 	 لتتالءم مع مقتضيات اإلطار الوطين لإلهشاد  مراجعة بعض املناجه املعمتدة حاليا 
ومستوى التأهيل(؛

• إعداد مناجه جديدة تالمئ خصوصيات الفائت املسهتدفة التالية:	

 الصناع التقليديون اخلدماتيون؛	
 معال السياحة؛	
 معال البناء.	

3. مالءمة العر�ض والطلب
1.3. تطوير طرق ا�ستهداف وتفيئ امل�ستهدفني  

يرمو هذا املرشوع إىل وضع مهنجية اسهتداف وتفييئ املستفيدين باالعمتاد عىل معايري عملية وموضوعية.
      

وضعية اإلجنازفرتة اإلجناز
يف طورإىل مارس 2018من يناير 2017

اجنزمتوسطةالتحضري متقدمة

مت إجناز هذا املرشوع بتعاون مع االحتاد األورويب، وقد متت مبارشة أجرأة معلية االسهتداف يف إطار 
برناجم »متكني« برشاكة مع جملس جهة طنجة – تطوان – احلسمية، ويف إطار مرشوع رشاكة مع جملس 

أسيف. جهة مراكش – 

2.3. تطوير املرافعة ووظيفة التوا�سل  

التنسييق  الدور  إىل  بالنظر  تواصلية  أنشطة  وإجناز  املرافعة  ووسائل  أدوات  تطوير  عىل  الواكلة  تعمل 
واالسرتاتيجي للواكلة يف تعبئة واخنراط مجيع الفاعلني واملتدخلني.

وضعية اإلجنازفرتة اإلجناز
يف طورإىل دجنرب 2019من يناير 2017

اجنزمتوسطةالتحضري متقدمة

قامت الواكلة بتنفيذ معظم العمليات املنصوص علهيا يف خطة العمل التواصلية بدمع من االحتاد األورويب 
حيث مت إجناز ما ييل:

• اهلوية البرصية للواكلة؛ 	

• بنك صور خاصة مبجال حماربة األمية؛	

• ملصقات وكتيبات ومنشورات حتسيسية من املزمع توزيعها عىل امجلعيات الرشيكة يف مسهتل السنة 	
القرائية 2018/2019 لإلهسام يف توسيع التعبئة للتجسيل يف براجم حمو األمية؛

• عدة تواصلية مسعية برصية تضم: فيمل مؤسسايت، وفيمل حتسييس، و10 كبسوالت تلفزية و10 كبسوالت 	
إذاعية؛

• قناة خاصة بالواكلة عىل يوتيوب، وصفحة خاصة عىل موقع التواصل االجمتايع فيسبوك.	

مكا نمظت الواكلة مجموعة من اللقاءات التواصلية والتحسيسية مع خمتلف الفاعلني والرشاكء الوطنيني 
والدوليني.

وتواصل الواكلة التنسيق مع الرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة املغربية من أجل العمل عىل بث الكبسوالت 
عرب القنوات التلفزية واإلذاعية الوطنية.
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3.3. تنظيم مناظرة وطنية حول حماربة الأمية 

تندرج املناظرة الوطنية حول حماربة األمية يف إطار التعبئة الشاملة ملختلف الفاعلني من أجل حتقيق اهلدف 
احلكويم يف جمال حماربة األمية، والذي يمتثل يف تقليص معدل األمية إىل أقل من 10% يف أفق سنة 2026. 

واسهتدفت املناظرة هدفني أساسيني:

	توفري فضاء للحوار والتقامس حول وضعية األمية باملغرب والرؤية االسرتاتيجية حملاربة األمية؛

	 %10و سنة 2012  التعبئة الشاملة للك الفاعلني من أجل املسامهة يف تقليص معدل األمية إىل %20 
من يف أفق سنة 2026.

      

وضعية اإلجنازفرتة اإلجناز
يف طورإىل أكتوبر 2017من دجنرب 2016

اجنزمتوسطةالتحضري متقدمة

الوطنية  الواكلة  نمظت  وأيده،  اهلل  نرصه  السادس  امللك دمحم  اجلاللة  لصاحب  السامية  الرعاية  حتت 
حملاربة األمية املناظرة الوطنية حول حماربة األمية يويم 13 و14 أكتوبر 2017 حتث شعار »القضاء عىل 
ميثلون خمتلف  500 مشارك)ة(  يفوق  ما  املناظرة حضور  وقد عرفت  والزتام ورشاكة«.  إنصاف  األمية، 
الفاعلني من القطاع العمويم واخلصويص والرشاكء التقنيني واملاليني واملجالس املنتخبة ومجعيات املجمتع 

املدين والتعاونيات القرائية ووسائل اإلعالم.

مكا خلصت املناظرة إىل إصدار 41 توصية مهنا 39 تعمل الواكلة عىل تنفيذها يف إطار املشاريع املعمتدة 
مضن خارطة الطريق املصادق علهيا من قبل املجلس اإلداري يف دورة 8 شتنرب 2017. أما بايق التوصيات 
فتنص عىل تطوير نظام الرشاكة مع هيائت املجمتع املدين وتبين إجراءات وقائية تعمل عىل جتفيف منابع 

األمية.

بالنسبة لنظام الرشاكة، نمظت الواكلة 19 ورشة جهوية مع هيائت املجمتع املدين بتنسيق مع معهد التعاون 
الدويل للكونفدرالية األملانية لتعلمي الكبار Dvv International ، من أجل تطوير نظام الرشاكة وفق مقاربة 
تشاركية أسفرت عن صياغة منوذج التفاقيات الرشاكة ومضمون اإلعالن عن طلب اقرتاح املشاريع واللذان 

مت اعمتادمها ابتداء من املومس القرايئ 2018/2019.  

وخبصوص جتفيف منابع األمية، فتعزتم الواكلة التنسيق مع وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي 
العايل والبحث العيمل بدمع من مكتب اليونسكو بالرباط، من أجل اقرتاح وتبين إجراءات حتد من اهلدر 

املدريس.

 

4.3. عملية ت�سجيل 1.050.000 م�ستفيد)ة( بربنامج حمو الأمية و120.000 م�ستفيد)ة( 
بربنامج ما بعد حمو الأمية 

تعزتم الواكلة عىل العمل سنويا عىل تجسيل 1.050.000 مستفيد)ة( بربناجم حمو األمية و120.000 مستفيد)ة( 
بربناجم ما بعد حمو األمية، هبدف تقليص املعدل العام لألمية إىل 20% سنة 2021 وإىل أقل من 10% يف أفق 

سنة 2026.

وضعية اإلجنازفرتة اإلجناز
يف طورغشت 2018شتنرب 2017

اجنزمتوسطةالتحضري متقدمة

من أجل بلوغ األهداف املذكورة أعاله، معلت الواكلة عىل:

• التدخل املبارش يف تجسيل املستفيدين عرب آلية طلبات عروض املشاريع لفائدة هيائت املجمتع املدين، 	
حيث مت تجسيل أكرث من 174 596 مستفيد)ة( يف برناجم حمو األمية و647 108 مستفيد)ة( يف برناجم 

ما بعد حمو األمية برمس املومس القرايئ 2018-2017؛

• توسيع دائرة اخنراط املتدخلني اإلقلمييني والعموميني واخلصوصيني وتنويع طرق التدخل، مما مكن من 	
يف برناجم ما بعد حمو األمية  تجسيل  496 258 مستفيدة يف برناجم حمو األمية و630 82 مستفيد)ة( 

برمس املومس القرايئ 2017-2018.

وهكذا برمس املومس القرايئ 2018-2017 مت تجسيل أكرث من  670 854 مستفيد)ة( يف برناجم حمو األمية 
بنسبة إجناز تقارب 81%، و304 191 مستفيد)ة( يف برناجم ما بعد حمو األمية بنسبة إجناز تناهز  %159.   

5.3. تاأطري مهنة »مكون يف جمال حماربة الأمية  

يتعلق األمر بتحديد:

	رشوط إجناز مهنة مكون يف جمال حماربة األمية؛

	التكوينات اليت جيب أن يتلقاها املكون؛

	.ظروف اشتغال املكون
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وضعية اإلجنازفرتة اإلجناز
يف طورإىل أبريل 2019من أبريل 2018

اجنزمتوسطةالتحضري متقدمة

قامت الواكلة بدمع تقين من االحتاد األورويب بإجناز مساعدة تقنية حول مهن حماربة األمية. مكنت هذه 
الدراسة من حتديد أنشطة العاملني هبذه املهن.

وقد خلصت هذه املساعدة التقنية إىل مراجعة وحتيني الدليل املرجيع للكفايات اخلاص باملكونني يف جمال 
حماربة األمية وكذلك املسامهة يف وضع تصور لنظام تكوين املكونني يستجيب حلاجياهتم. 

ويف إطار هذه الدراسة، مت إجناز حبث ميداين مشل 300 مكون ومكونة بسبع جهات، وتنظمي 4 ورشات 
معل مع مجموعة من املكونني، لتحليل املعطيات واستخالص النتاجئ وكذا مراجعة وحتيني الدليل املرجيع 

للكفايات لتقدمي التوصيات يف أفق وضع تصور متاكمل حول معلية إرساء منظومة تكوين املكونني.

6.3. تطوير التعلم عن بعد 

من أجل توسيع قاعدة املستفيدين من براجم حماربة األمية وتطوير التكوين عن بعد، يتعني إعداد حمتويات 
ديداكتيكية رمقية لفائدة املستفيدين متكهنم من الولوج إىل دروس حماربة األمية عرب خمتلف األجهزة اإللكرتونية.

      

وضعية اإلجنازفرتة اإلجناز
يف طورإىل دجنرب 2019من فرباير 2017

اجنزمتوسطةالتحضري متقدمة

السياحة  بتعاون مع االحتاد األورويب ووزارة  األمية  إعداد عدة ديداكتيكية رمقية يف جمال حماربة  مت 
والنقل اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجمتايع-كتابة الدولة امللكفة بالصناعة التقليدية واالقتصاد 

االجمتايع، وسيمت إغناؤها بالرباجم احملينة واجلديدة.

7.3. اإر�ساء مراكز خم�س�سة وقارة ملحاربة الأمية

لتجشيع املستفيدين عىل طلب التعمل واالسمترارية يف التكوين، يتعني العمل عىل توفري مراكز خمصصة وقارة 
حملاربة األمية، جمهزة وفق املعايري األندراغوجية املعمول هبا، ووضعها رهن إشارة الفاعلني الستيعاب أكرب 

عدد من املستفيدين حسب استعامالت زمنية مالمئة.

8.3. تطوير نظام املعلومات اجلغرايف ملحاربة الأمية

يروم هذا املرشوع إىل تهسيل معلية اسهتداف املستفيدين وتوفري نظرة مشولية عىل وضعية األمية يف املغرب 
باالعمتاد عىل مزج املعلومة اجلغرافية للجهات واألقالمي وامجلاعات مع املؤرشات اإلحصائية.

      

وضعية اإلجنازفرتة اإلجناز
يف طورإىل شتنرب 2018من شتنرب 2017

اجنزمتوسطةالتحضري متقدمة

معلت الواكلة عىل إسقاط مجيع املؤرشات الرمقية حول منظومة حماربة األمية عىل اخلريطة اجلغرافية 
لململكة، عىل مستوى اجلهات واألقالمي وامجلاعات.

9.3. قيا�ض تعلمات امل�ستفيدين من برامج حماربة الأمية

هيدف هذا املرشوع إىل قياس تعملات املستفيدين من خالل تقيمي مدى مالءمة املناجه القرائية حلاجبات خمتلف 
املستفيدين وقدرهتا عىل مضان اجلودة املطلوبة وكذا مدى مسامههتا يف االخنراط يف سريورة التعمل مدى 

احلياة.

      

وضعية اإلجنازفرتة اإلجناز
يف طورإىل دجنرب 2019من فرباير 2016

اجنزمتوسطةالتحضري متقدمة

منذ إعطاء االنطالقة الرمسية لملرحلة الثانية من مرشوع البحث اإلجرايئ لقياس تعملات املستفيدين 
نونرب 2016، متت مواكبة  من براجم حماربة األمية خالل اللقاء اإلخباري املنظم مبراكش يوم 10 
وإجناز مجيع احملطات املسطرة يف االتفاق اإلطار املوقع مع معهد اليونسكو للتعمل مدى احلياة إىل 

غاية اآلن، ويه:

• تكوين فريق وطين ملكف بإجناز مراحل املرشوع عىل الصعيد الوطين؛	
• املشاركة يف ورشات إعداد النخسة املوحدة من مرجع الكفايات؛	
• مرجع 	 من  علهيا  املتفق  النخسة  باالعمتاد عىل  وذلك  التقيمي،  إطار  إعداد  ورشة  املشاركة يف 

الكفايات.
وتعزتم الواكلة خالل السنة املقبلة إجناز دراسة حول تقيمي تعملات املستفيدين من براجم حماربة 

األمية من أجل تطوير واختبار أدوات قياس التعملات.
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 احملور الثالث

تقوية وظائف الدمع للواكلة

باإلضافة إىل مواكبة الواكلة يف تأدية مهامها الرئيسية، معلت وزارة االقتصاد واملالية عىل متكني الواكلة من 
تقوية وظائف الدمع سواء عىل مستوى املزيانية أو تصفية املتأخرات أو تعزيز القدرات البرشية.

1. و�سعية امليزانية 

تقدر املزيانية املرصودة للواكلة برمس السنة املالية 2018 ب 521.015 مليون درمه بزيادة تقدر ب %7.69

مقارنة مع سنة 2017 وتتوزع هذه املزيانية مكا ييل:

2018 2017 أبواب املزيانية

47 37 مزيانية التسيري

474.015 446,80 مزيانية االستمثار

521.015 483,80 املجموع

لوتمشل مصادر متويل هذه املزيانية:

	منحة الدولة اليت تقدر ب 253 مليون درمه مقابل 160,139 مليون درمه سنة 2017؛

	اعمتادات االلزتام تقدر ب 218 مليون درمه مقابل 193,75 مليون درمه سنة 2017؛

	 برجمة منحة االحتاد األورويب مببلغ 50 مليون درمه )5 مليون أورو(؛

ويلخص املبيان التايل تطور مصادر متويل الواكلة خالل امخلس سنوات األخرية:
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وبلغت قمية االعمتادات امللزتم هبا إىل حدود 16 غشت 2018، 373,25 مليون درمه، مقابل 332,45 مليون درمه 
خالل نفس الفرتة من املومس الفارط حمققة ارتفاعا ميثل نسبة 12%. ويلخص املبيان التايل تطور مجموع 

االعمتادات امللزتم هبا حسب السنوات :

8102-8102 القرائً لمحاربة األمٌة برسم الموسمتقرٌر سنوي حول أنشطة الوكالة الوطنٌة   
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 24ملُىن دسهم ئلى خذود  372.13 ،2017 - 2018وبلؿذ نُمت الاغخماداث اآلالتزم بها خالُ اآلاىظم 

ملُىن دسهم خالُ هكغ الكترة مً اآلاىظم الكاسه مدههت اسجكاغا ًمثل  332.45، مهابل 2018ًىلُىص 
لخق اآلابُان 12وعبت   :الخالي جىىس مجمىع الاغخماداث اآلالتزم بها خعب العىىاث %. ٍو

وهى ما ًمثل  ،2017 - 2018ملُىن دسهم خالُ مىظم  180أما نُمت ألاداء قهذ بلؿذ ما مجمىغه 
 مسجلت اهخكالا بيعبت ،2016 - 2017% خالُ مىظم  55بها مهابل مً الىكهاث اآلالتزم  % 48وعبت 

1%. 

 تصفية المتأخرات المالية  .7
ت ملكاث اآلاخأخشاث اآلاالُت اآلاترايمت خالُ الكترة الاهخهالُت والتي جبلـ  ًالت ئحشاءاث حعٍى واـلذ الى

8210 
اآلاهاسبت باآلاؽشوع مػخبرة غملُت ملُىن دسهم. ونذ جم جبني مىهجُت جشجٌض غلى  250ملل بهُمت ما ًهاسب 

ت ت حعٍى ؼ راث ألاولٍى  .اآلاخأخشاث اآلاالُت لمً اآلاؽاَس
ًالت غلى جفكُت اآلاخأخشاث بذغم يبحر مً اآلافالح اآلاخخفت لىصاسة الانخفاد واآلاالُت  ونذ غملذ الى

ًادًمُاث اث إلانلُمُت الخابػت لىصاسة التربُت ا وألا ً واآلاذًٍش ت للتربُت والخٍٍى ً اآلانهي الجهٍى لىوىُت والخٍٍى
 .الػلمي والخػلُم الػالي والبدث

ًالت باجخار الخذابحر  :الخالُت وفي هزا الفذد، نامذ الى
  ًالت 10مً  و غمل مٍىن ٍئخذار قش ا غلى  غاملحن بالى مػالجت اآلالكاث خعب ٌػمل خفٍش

 :ب حهاث اآلاملٌت ومٍلل

ت واآلاالُت  •  لٍل ملل؛دساظت اآلالكاث للخدهو مً الىزاةو إلاداٍس

ً اآلانهي  • اث إلانلُمُت لىصاسة التربُت الىوىُت والخٍٍى الخيعُو مؼ اآلافالح اآلاخخفت للمذًٍش

 ؛والبدث الػلميالػالي  والخػلُم
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2017، وهو ما ميثل نسبة  أما قمية األداء فقد بلغت ما مجموعه 200,64 مليون درمه خالل مومس 2018 - 
53% من النفقات امللزتم هبا مقابل 55% خالل مومس 2017 - 2016، مجسلة اخنفاضا بنسبة %2.

2.  ت�سفية املتاأخرات املالية

واصلت الواكلة إجراءات تسوية ملفات املتأخرات املالية املرتامكة خالل الفرتة االنتقالية واليت تبلغ 8210

ملف بقمية ما يقارب 250 مليون درمه. وقد مت تبين مهنجية ترتكز عىل املقاربة باملرشوع معتربة معلية تسوية 
املتأخرات املالية مضن املشاريع ذات األولوية.

وقد معلت الواكلة عىل تصفية املتأخرات بدمع كبري من املصاحل املختصة لوزارة االقتصاد واملالية واألاكدمييات 
العايل  الوطنية والتكوين املهين والتعلمي  الرتبية  لوزارة  التابعة  للرتبية والتكوين واملديريات اإلقلميية  اجلهوية 

والبحث العيمل.

ويف هذا الصدد، قامت الواكلة باختاذ التدابري التالية:

	إحداث فريق معل مكون من 10 عاملني بالواكلة منكبة عىل معاجلة امللفات حسب جهات 
اململكة وملكف ب:

y دراسة امللفات للتحقق من الوثائق اإلدارية واملالية للك ملف؛

y  التنسيق مع املصاحل املختصة لملديريات اإلقلميية لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل
والبحث العيمل؛

y التنسيق مع امجلعيات من أجل استمكال الوثائق الناقصة؛

y املساعدة التقنية للجمعيات عرب تليق االتصاالت اهلاتفية أو عرب بريد الكرتوين خاص بلك جهة؛

y .إعداد ملفات األداء

	اعمتاد وسائل تدبريية خاصة بتتبع وضعية أداء امللفات:

y للك مراحل العملية بدء بااللزتام وانهتاء باألداء؛ SIMPA مواكبة نظام املعلومات

y تبسيط مساطر األداء وتوحيدها؛

y تتبع منتظم لتطور وضعية أداء املستحقات؛

y  إحداث خلية ملكفة مبراقبة وتدقيق امللفات اجلاهزة لألداء قبل املصادقة عىل أمر األداء وأمر التحويل
من طرف اآلمر بالرصف؛

y .إحداث خلية ملكفة بتتبع الشاكيات املتعلقة مبلفات األداء

وقد مكنت هذه اإلجراءات من تسوية 5584 ملف مببلغ 186.942 أي ما يعادل 68% من مجموع ملفات األداء 
و75% من مبلغ املتأخرات.

3. تقوية القدرات الب�رشية

مت تدعمي املوارد البرشية للواكلة خالل مومس 2018-2017 ب 14 عنرصجديد، حيث أصبح العدد اإلمجايل 
لملوارد البرشية بالواكلة 60 مقابل 48 مستخدما سنة 2017 أي بزيادة قدرها %25.

وميكن عرض خصائص املوارد البرشية للواكلة من خالل املؤرشات التالية:

	معدل التأطري : %72.  

	معدل السن : 39 سنة مكعدل مقارنة مع 42 سنة خالل مومس 2016-2017

	العنرص النسوي : 60% مقارنة مع 56% خالل املومس 2016-2017
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 .إعداد ملفات األداء •

  امللفاتاعتماد وسائل تدب��ية خاصة بت�بع وضعية أداء: 

 ل�ل مراحل العملية بدء باالل��ام وان��اء باألداء؛ SIMPA مواكبة نظام املعلومات •

  ؛ت�سيط مساطر األداء وتوحيد�ا •

  ؛املستحقاتت�بع أسبو�� لتطور وضعية أداء  •

بمراقبة وتدقيق امللفات ا��ا�زة لألداء قبل املصادقة ع�� أمر األداء وأمر  إحداث خلية م�لفة •

  من طرف اآلمر بالصرف؛ التحو�ل

  بملفات األداء. إحداث خلية م�لفة بت�بع الش�ايات املتعلقة •

 و�� إطار تصفية �ذه املتأخرات، عملت الو�الة بت�سيق مع املصا�� ا��تصة لوزارة االقتصاد واملالية ع��

 %17و من مجموع عدد ملفات األداء %21 مليون در�م و�و ما �ش�ل 5842. ملف أداء بمبلغ 4817 �سو�ة

  .املوسم الفارط برسم إ�� حدمليون در�م  144.04ملف أداء بمبلغ  3793من املبلغ اإلجما�� للمتأخرات مقابل 

من مجموع  % 68أي ما �عادل  942.186ملف بمبلغ  5584و�التا�� فإن مجموع امللفات ال�� تم �سو���ا بلغت 

 .من مبلغ املتأخرات % 57ملفات األداء و

 تقوية القدرات البشرية .3

أصبح العدد اإلجما��  حيث، جديد عنصر 14ب  7201- 8201خالل موسم تم تدعيم املوارد ال�شر�ة للو�الة  

  .% 25أي بز�ادة قدر�ا  2017مستخدما سنة  48مقابل  60للموارد ال�شر�ة بالو�الة 

  :التاليةخصائص املوارد ال�شر�ة للو�الة من خالل املؤشرات  و�مكن عرض

  72 :التأط��معدل %  

  6201- 7201سنة خالل موسم  42مع  كمعدل مقارنةسنة  39 السن:معدل  

  6201- 7201% خالل املوسم  56% مقارنة مع  60 ال�سوي:العنصر  
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  اإلدارة األصليةتوز�ع املستخدم�ن حسب: 

 
 إلطار:ا توز�ع املستخدم�ن حسب  

  

  

  

 

3% 9%
9%

20%59%

توزيع المستخدمين حسب اإلدارة األصلية

رئاسة الحكومة

ي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهن
والتعليم العالي والبحث العلمي

قطاع الصناعة التقليدية

مؤسسة التعاون الوطني

وكالة تنمية األقاليم الجنوبية

ي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهن
والتعليم العالي والبحث العلمي

57%28%

11% 4%
المتصرفين

التقنيين و األعوان

المهندسين

يط المستشارين في التوجيه والتخط
والملحقين التربويين

20182017 
 

 
50 

  

  اإلدارة األصليةتوز�ع املستخدم�ن حسب: 
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