التوصيات الصادرة عن اللقاء السابع المنظم في إطار "الخميس التشاوري لسال" بتاريخ
 07دجنبر  2017حول موضوع "محو األمية :بين تعزيز كرامة المواطن ودعم التنمية المحلية"
 -1خلق تنسيقية محلية لمحاربة األمية بمدينة سال ،مع تفعيل آليات الحكامة والتتبع والتقويم على
المستوى المحلي في مجال محاربة األمية.
 -2تنظيم مجال محو األمية بشكل تشاركي بين مختلف الفاعلين ،من وكالة وطنية لمحاربة األمية،
وقطاعات حكومية مختصة ومجالس منتخبة وفعاليات المجتمع المدني.
 -3العمل على خلق االلتقائية والتنسيق بين مختلف البرامج المتعلقة بمحاربة األمية ،المقدمة من
طرف القطاعات الوزارية المختلفة وفق منظومة موحدة (التربية الوطنية والتكوين المهني،
الصناعة التقليدية ،األوقاف والشؤون اإلسالمية .)...
 -4اعتماد قانون منظم ومقنن للمكونين والمؤطرين في مجال محاربة األمية ،والحرص على
استقرار الوضعية اإلدارية لهؤالء وأداء مستحقاتهم وتوفير الظروف والتجهيزات المناسبة لهم،
لتشجيعهم على مزيد من البدل والعطاء.
 -5تطوير وتنويع وسائل التواصل في مجال محاربة األمية ،من خالل تفعيل المنصة االلكترونية
والتطبيق المعلوماتي عن بعد.
 -6تطوير الوسائل البيداغوجية والمناهج وتنويع المضامين الخاصة ببرنامج محو األمية ،مع اعتماد
مقاربة الكفايات في هذا الشأن.
 -7وضع برامج لما بعد محو األمية ،تهدف إلى التأهيل واإلدماج االقتصادي واالجتماعي ،عبر
مشاريع مدرة للدخل لتحقيق االستقاللية الذاتية للمستفيدين.
 -8توفير المقرات المناسبة للتكوين في مجال محاربة األمية ،وتجهيزها بمختلف الوسائل الضرورية
إلنجاح هذه العملية ،مع إمكانية االستفادة من الفضاءات التربوية لهذه الغاية.
 -9تعزيز وتطوير دور اإلعالم فيما يتعلق بمحاربة األمية.
 -10االنفتاح على مختلف التجارب الدولية الرائدة في مجال محاربة األمية.
 -11االنفتاح على مختلف الشرائح االجتماعية بما في ذلك األشخاص في وضعية إعاقة ،لالستفادة
من برنامج محو األمية.
 -12العمل على تثمين التجارب الجمعوية الناجحة في مجال محاربة األمية ،وتخصيص تحفيزات
مناسبة لألمهات المستفيدات ،وكذا برمجة تكاوين مواكبة ومحفزة في مختلف الميادين لفائدة
المستفيدين.
 -13تثمين وتشجيع وإغناء نظام الشراكة بين جمعيات المجتمع المدني والوكالة الوطنية لمحاربة
األمية.
 -14بلورة "عقد برنامج" خاص بجماعة سال في مجال محو األمية ،بشراكة بين جميع الفاعلين
وفعاليات المجتمع المدني ،يرمي إلى تقليص نسبة األمية بالمدينة بشكل سنوي ،في أفق القضاء على
هذه الظاهرة وتطويقها بشكل نهائي.

