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حسب السنواتمعدل األمية 

وضعية األمية بالمغرب .1

87%

75%

65%

55%

43%

32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1960 1971 1982 1994 2004 2014



الاهاتحسب معدل األمية 
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حسب النوع
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مقومات منظومة محاربة األمية 2.
هياكل الحكامة

الوكالة الوطنية لمحاربة 
األمية

لانة االستراتياية واالستثمار

الهيئة العلمية
لانة التدقيق

المالس اإلداري



مقومات منظومة محاربة األمية 2.
:الحكامةالمتدخلون والشركاء

مالس اإلدارة•

لانة التدقيق•

ارلانة االستراتياية واالستثم•

:الشركاء

والخصوصيالقطاع العمومي•

الماالس المنتخبة•

ن الشركاء التقنيين والماليي•

هيئات الماتمع المدني•

والتعاونيات القرائية
:الموارد البشريةاإلعالم•

مستخدم48

:المستفيدون 

األمي



مقومات منظومة محاربة األمية 2.
هندسة البرامج

(القرائية من أال التمكين)أو برنامج محو األمية الاماعاتيالبرنامج 

(برنامج القرائية من أال التأهيل)برنامج ما بعد محو األمية 

برنامج الشباب

برنامج محو  األمية بالمسااد  الخاص بواارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

برنامج الصيد البحري•

برنامج الصناعة التقليدية•

برنامج القطاع الفالحي•

برنامج محو األمية الوظيفي خاص بقطاعات الصناعة التقليدية والصيد البحري والفالحة



مقومات منظومة محاربة األمية 2.
التتبع والتقويملياتآ

الاانب التنظيمي والتدبيري

األندراغوايالاانب 
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جازاتاإلنحصيلة  .3
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38
Activités 

تقوية القدرات
التعبئة والتواصلوتقوية القدرات

التعبئة والتواصل

38
نشاط

لقاء تشاوري•17

يوم دراسي•8

ندوة•2

1

6

3

1

طالقةنحفل ا•

ايارة تبادل•

إعالمييوم•

ايارة دراسية•
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عدد أيام التكوين عدد المستفيدين

نجازاتإلحصيلة ا .3



49.4%

ملف مؤدى 4057
8210من أصل 

نجازاتإلحصيلة ا .3

الشكاياتالموارد البشريةت تصفية المتأخرا

إنشاء وحدة مكلفة 
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الشراكة مع االتحاد األوروبي التعاون والشراكة
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التعاون والشراكة
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األسس

الدستور

الخطب الملكية

التصريحات الحكومية

الميثاق الوطني للتربية 
والتكوين

الرؤية االستراتياية 
2015-2030

لسياق التاريخي والمؤسساتيا
أعلنت الحكومة في تصريحها  :2007سنة 

التاامها بإحداث  وكالة وطنية لمحاربة 
األمية؛

صدر الظهير الشريف رقم : 2011سنة 
38.09بتنفيذ القانون رقم 1.11.142

القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة 
األمية؛

2.13.46صدر المرسوم رقم : 2013يونيو 3
القاضي بتطبيق القانون المحدث لها؛ 

انعقاد الدورة  األولى لمالس : 2014نونبر 5
إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة األمية؛

ى إقرار الهيكلة التنظيمية للوكالة عل: 2017سنة 
.المستوى المركاي والاهوي واإلقليمي

حملة المليون مستفيد التي أطلقها االلة
ي الملك الراحل محمد الخامس طيب هللا ثراه ف

بدايات االستقالل

قطاع التعاون الوطني

ار قسم لمحو األمية وتعليم الكب: 1991سنة 
بالواارة المكلفة بالشؤون االاتماعية

مديرية محاربة األمية بواارة : 1997سنة 
التشغيل والتكوين المهني

إحداث كتابة الدولة لدى واارة :2002سنة 
التربية الوطنية المكلفة بمحاربة األمية

والتربية غير النظامية

الرؤية االستراتيجية 4.
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االرتقاء بالفرد والماتمع
مستفيد سنويا  1 050 000

32%

20%

10%

تنسيق وتوحيد جهود جميع الفاعلين
:معدل األمية إلى لتقليص

2021في أفق % 20•

2026في أفق %  10أقل من •

الرؤية االستراتيجية 4.
الرؤية



الرؤية االستراتيجية 4.
األهداف واألولويات والمبادئ

األهداف 
ةاالستراتيجي
تعايا أسس 
الحكامة الايدة

تحسين اودة 
التعلمات

المالءمة بين 
العرض والطلب

المبادئ

اإلنصاف

الاودة

االرتقاء بالفرد 
والماتمع 

األولويات

القرويالوسط 

النساء

الشباب



ة المصالح المركاية والخارايإرساء -1

للوكالة

عمليات التدبيررقمنة-2

المساطرإعداد دليل -3

مراقبة التدبيرإرساء نظام -4

المراقبة الداخليةإرساء نظام -5

القانونيةتطوير الترسانة -6

المتأخرات المتراكمة تصفية-7

المحاسبة العامة إرساء نظام -8

وتلقي االستقبالإرساء نظام -9

الشكايات

لمحاربة األمية تابعمرصدإرساء -10

للوكالة

الحكامــة

محاور تنفيذ الرؤية االستراتياية

الرؤية االستراتيجية 4.



التعلماتجودة 

ة بين برامج محاربة األميالاسورإرساء نظام -1

و التعليم النظامي  والتكوين المهني 

التتبع والتقويمتطوير نظام -2

في مهن محاربة األميةإرساء معهد تكوين -3

والمصادقة على اإلشهادتعميم نظام -4

المكتسبات 

المناهجإعداد وتحيين -5

الرؤية االستراتيجية 4.
محاور تنفيذ الرؤية االستراتياية



الرؤية االستراتيجية 4.

العرض والطلبمالءمة

التعلم عن بعد تطوير -1

وقارة مراكا مخصصةإرساء -2

لمحاربة االمية 

نظام المعلومات الاغرافي تطوير -3
لمحاربة االمية 

سنويةتحفياية اوائابرماة -4

رامج من بالمستفيدين تعلماتقياس-5

محاربة األمية 

ن وتفيئ المستهدفيإستهدافتطوير طرق -6

التواصلتطوير المرافعة ووظيفة -7

وطنية حول محاربة األمية  مناظرةتنظيم -8

1عملية تسايل -9 050 (  ة)مستفيد000

120ببرنامج محو األمية و (  ة)مستفيد000

ببرنامج ما بعد محو األمية 

"في ماال محاربة األميةمكون"تأطير مهنة -10

محاور تنفيذ الرؤية االستراتياية



Date : 28 Juillet 2017                  Lieu: Agence Nationale de la Lutte contre l’Analphabétisme

شكرا على انتباهكم


