


�

و�قع بر�مج �لرتبية غري �لنظامية وحماربة �لأمية و�آفاقها

راأي املجل�س الأعلى للتعليم رقم 2009/03

يف مو�ضوع:

النظامية  غري  الرتبية  برامج  “واقع 
وحماربة الأمية واآفاقها"

يوليـوز  2009



2

ر�أي �ملجلـــ�س �لأعلـى للـــتعليــم

�ملجمع �الإد�ري ملوؤ�س�سة حممد �ل�ساد�ض للنهو�ض باالأعمال �الجتماعية للرتبية و�لتكوين، �جلناح �أ 2

�سارع عالل �لفا�سي، مدينة �لعرفان – �لرباط. �ض.ب. 6535 العرفان – الرباط

الهاتف: 0537774425 / الفاك�س: 0537774612

www.cse.ma

�الإيد�ع �لقانوين : 1089



�

و�قع بر�مج �لرتبية غري �لنظامية وحماربة �لأمية و�آفاقها

املحـتــوى

5 تقدمي	

8 اأول	:	عنا�رص	ت�صخي�صية	للواقع	احلايل	لربامج	الرتبية	غري	النظامية	وحماربة	الأمية	

16 ثانيا	:	اأهم	الإ�صكاليات	امل�صرتكة		امل�صتخل�صة	من	الت�صخي�ص	

19 ثالثا	:	من	اأجل	برامج	عمل	ناجعة	للرتبية	غري	النظامية	وحماربة	الأمية	

19 I	-	منطلقات	ومبادئ	مهيكلة	

21 II -	مقرتحات	وتو�صيات	ا�صت�رصافية	

21 الرتبية	غري	النظامية	

29 حمـاربة	الأمـية	

 39 خامتة	

 41 امللحقات	

امللحق الأول : طلب اإبداء راأي املجل�س الأعلى للتعليم يف مو�ضوع :  »و�ضعية برامج حمو الأمية 

43                             والرتبية غري النظامية«	

امللحق الثاين : التما�س اإحالة طلب اإبداء الراأي يف مو�ضوع  :  »و�ضعية برامج حمو الأمية 

44                             والرتبية غري النظامية« اإىل املجل�س الأعلى للتعليم	

امللحق الثالث : مرا�ضلة املجل�س الأعلى للتعليم اإىل كل من ال�ضيد الوزير الأول، وال�ضيد وزير 

                             الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين الأطر والبحث العلمي، وال�ضيد وزير الت�ضغيل 

                             والتكوين املهني وال�ضيدة كاتبة الدولة يف التعليم املدر�ضي، التي رافقت 

45                              راأي املجل�س يف »واقع برامج الرتبية غري النظاميج وحماربة الأمية واآفاقها«	

ملخ�س باللغة العربية

ملخ�س باللغة الفرن�ضية

ملخ�س باللغة الإجنليزية

�ملجمع �الإد�ري ملوؤ�س�سة حممد �ل�ساد�ض للنهو�ض باالأعمال �الجتماعية للرتبية و�لتكوين، �جلناح �أ 2

�سارع عالل �لفا�سي، مدينة �لعرفان – �لرباط. �ض.ب. 6535 العرفان – الرباط

الهاتف: 0537774425 / الفاك�س: 0537774612

www.cse.ma

�الإيد�ع �لقانوين : 1089



�

ر�أي �ملجلـــ�س �لأعلـى للـــتعليــم



�

و�قع بر�مج �لرتبية غري �لنظامية وحماربة �لأمية و�آفاقها

تقــدمي

�لظهري  مبوجب  للتعليم،  �الأعلى  للمجل�ض  �ملوكولة  لالخت�سا�سات  طبقا   .1
�ل�رشيف �لقا�سي باإعادة تنظيمه، وال�سيما �ملادة �لثانية منه، تو�سل �ملجل�ض 

 ،2008 يونيو   24 بتاريخ  �الأول  �لوزير  لل�سيد  مر��سلة  عرب  �حلكومة،  من 

�الأمية  وحماربة  �لنظامية  غري  �لرتبية  بر�مج  »و�قع  يف  ر�أيه  الإبد�ء  بطلب 

و�آفاقها«.

و�إدر�كا ال�ستمر�ر معاناة �ملغرب من �آفة عدم �لتمدر�ض و�الأمية مبعدالت ال   .2
تز�ل مرتفعة، تو��سل �لت�رشبات �ل�سنوية للمنظومة �لرتبوية تغذيتها باأعد�د 

جديدة من �الأميني �لنا�سئني، وذلك رغم �جلهود �ملبذولة منذ �ال�ستقالل، 

وتعدد وتعاقب �ملقاربات و�ال�سرت�تيجيات يف هذ� �ل�ساأن، �لتي مل تتمكن 

حلد �الآن من حتقيق مردودية كمية ونوعية حا�سمة ود�لة. 

و�قتناعا بكون �لت�سدي لهذه �الآفة بهدف ��ستئ�سالها ُي�سكل رهانا حا�سما،   .3
يتعني على بالدنا ك�سبه، و�رشورة ملحة ميليها و�جب �سمان �حلق يف �لرتبية 

و�لتعليم بفر�ض متكافئة جلميع �ملغاربة دون ��ستثناء، وال�سيما حني يتعلق 

�الأمر باكت�ساب �لكفايات �الأ�سا�سية للقر�ءة و�لكتابة و�حل�ساب، وبتكوين 

وبقيمها  �لرو�فد  �ملتعددة  وبهويتها  �ملغربية  �الأمة  بثو�بت  �ملت�سبع  �ملو�طن 

�حل�سارية �ملنفتحة، كما ت�ستدعيها م�سوؤولية متكني كل مو�طن من �لتعبري 

عن ذ�ته وحترير طاقاته، يف �إطار �الرتقاء �مل�ستمر بالر�أ�سمال �لب�رشي. 

هذ� عالوة على كون �لق�ساء على �الأمية من �ساأنه �أن يجنب �لبالد �لتكلفة 

�لوطنية:  �حلياة  على  �ل�سلبية  �نعكا�ساتها  بفعل  تتحملها  �لتي  �لباهظة 

�قت�ساديا، �جتماعيا، تربويا و�سيا�سيا.
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�لدعامة  وال�سيما  و�لتكوين،  للرتبية  �لوطني  �مليثاق  ملقت�سيات  و�عتبار�   .4
�لثانية منه، �لتي توؤكد �أن حتقيق �أهد�ف بر�مج �لرتبية غري �لنظامية وحماربة 

متقا�سمة  وم�سوؤولية  �الأوىل،  بالدرجة  للدولة  �جتماعيا  �إلز�ما  يعد  �الأمية 

لني  ت�ستدعي �نخر�طا فعليا لقطاعات وموؤ�س�سات �لرتبية و�لتكوين و�مل�سغِّ

و�لقطاعات �الإنتاجية �ملت�رشرة من �آفة �الأمية، وللهيئات �ملنتخبة وفعاليات 

�ملجتمع �ملدين و�لتز�م �الأ�رش و�لفئات �مل�ستهدفة. 

�نكب �ملجل�ض وهيئاته �ملخت�سة، على �إعد�د هذ� �لر�أي، �لذي يتوخى، يف �سوء   .5
مد�خل  �قرت�ح  �الأمية،  وحماربة  �لنظامية  غري  �لرتبية  لرب�مج  �حلايل  �لو�قع  تقومي 

��ست�رش�فية توطد مكت�سبات تلك �لرب�مج، وُت�سهم بحلول جمددة، من �ساأنها:

�إدماج مئات �الآالف من �الأطفال قبل 15 �سنة من  �إعادة   • ت�رشيع وترية 

�ملدر�سية  �مل�ستويات  �إما يف  �ملدر�سة،  �ملوجودين حاليا خارج  �لعمر، 

�ملالئمة، و�إّما تي�سري متابعتهم لتكوينات مهنية منا�سبة؛

و�لكفايات  �ملعارف  من  �الأمية  تعاين  �لتي  �ملجتمع  فئات  متكني   • 

�الأ�سا�سية، �ملرتبطة على �خل�سو�ض بالقر�ءة و�لكتابة و�حل�ساب، �سمن 

�حلياة،  �لتعلم مدى  �لكبار، مرن ومفتوح على  لتعليم  تربوي  عر�ض 

ن من �الرتد�د �إىل �الأمية.   وحم�سِّ

لبلورة هذ� �لر�أي، ��ستند �ملجل�ض، باالأ�سا�ض، �إىل:  .6

لدى  �الإ�سالح  وبر�مج  ال�سرت�تيجيات  �لد�ئمة  �للجنة  �أ�سغال  نتائج   • 

�ملجل�ض، بتن�سيق مع مكتبه؛

 • �لدر��سات و�لبحوث ذ�ت �ل�سلة، و تقارير ووثائق �لقطاعات �ملكلفة 

بالرتبية والتكوين؛

�سنة  �ملو�سوع  هذ�  يف  �إجنازها  على  �ملجل�ض  �أ�رشف  �لتي  �مليد�نية  �لدر��سة   • 

2009؛
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 • �لتحليل �ملقارن لبع�ض �لتجارب �لدولية �لذي �أجنزه �ملجل�ض؛

مع  �ملجل�ض  نظمها  �لتي  و�لت�ساور  �ال�ستماع  جل�سات  خال�سات   • 

وجمعيات  �حلكومية  �لقطاعات  �الأخ�ض  وعلى  �ملعنيني،  �لفاعلني 

�ملجتمع �ملدين.

يف �سوء ذلك، وبناء على مد�والت �لدورة �لعادية �لتا�سعة �ملنعقدة يومي   .7
منتظما  �ملو�سوع،  هذ�  يف  بر�أيه  �ملجل�ض  يديل   ،2009 يوليوز  و21   20

ح�سب �ملحاور �الآتية:

 • �أوال: عنا�رش ت�سخي�سية؛

 • ثانيا: �أهم �الإ�سكاليات �مل�سرتكة �مل�ستخل�سة من �لت�سخي�ض؛

 • ثالثا: من �أجل بر�مج عمل ناجعة للرتبية غري �لنظامية وحماربة �الأمية: 

منطلقات ومبادئ مهيكلة؛  .I

مقرتحات وتو�سيات ��ست�رش�فية:  .II

 - �لرتبية غري �لنظامية؛

 - حماربة �الأمية.  
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اأول:	عنا�رص	ت�صخي�صية		للواقع	احلايل	لربامج	الرتبية	غري	

النظامية	وحماربة	الأمية		

�لنظامية  غري  و�لرتبية  �الأمية  حماربة  ال�سرت�تيجية  �ملت�سمنة  �لوثيقة  تتيح   .8
باملغرب، �ل�سادرة �سنة 2004 عن كتابة �لدولة �سابقا �ملكلفة مبحاربة �الأمية 

بهذين  �ملرتبطة  للرب�مج  عام  تعريف  ��ستخال�ض  �لنظامية،  غري  وبالرتبية 

�ملجالني، مفاده �أن:

�لرتبية غري �لنظامية، حتيل �إىل:    .9

 • برنامج �لفر�سة �لثانية، �لهادف �إىل تعليم �أطفال �لفئة �لعمرية 9-14 �سنة، 

موؤ�س�سات  تي�سري ولوجهم  �أو  �لنظامي،  �لتعليم  �إدماجهم يف  �إعادة  ق�سد 

�لتكوين �ملهني؛

على  ينبني  وقائي  برنامج  وهو  �لدر��سي:  �النقطاع  من  �حلد  برنامج   • 

�لدر��سي،  باالنقطاع  �ملهددين  �لتالميذ  وي�ستهدف  �لرتبوية،  �ليقظة 

عرب مو�كبتهم مبا يحتاجونه من دعم تربوي �أو �جتماعي.

10.  حماربة �الأمية، وتتم عرب: 

 • برنامج حمو �أمية �لكبار، �ملوجه لليافعني و�لر��سدين �لبالغني 15 �سنة فما 

فوق، بهدف �إك�سابهم �لكفايات �الأ�سا�سية للقر�ءة و�لكتابة و�حل�ساب، 

يتعلق  للدخل.  �ملّدَرة  �الأن�سطة  ملمار�سة  و�إعد�دهم  �ملهني،  وتاأهيلهم 

�الأمر بالربنامج �لعام �ملفتوح، وبر�مج كل من �ملقاوالت و�لقطاعات 

�حلكومية و�جلمعيات؛

 • برنامج ما بعد حمو �الأمية، ي�ستهدف �لفئات �لتي �أنهت بنجاح مرحلة 

حمو �الأمية، بغاية حت�سينها من �الرتد�د �إىل �الأمية، وتعزيز قدر�تها على 
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�لتعلم مدى �حلياة، ومتكينها من ح�سن ��ستعمال كفاياتها �ملكت�سبة يف 

�حلياة �ليومية و�ملهنية.

11. �نطالقا من هذ� �لتعريف، �سيتم �لوقوف على و�قع هذه �لرب�مج ح�سب 

كل جمال على حدة )1(.

�لت�سخي�ض، ونظر� للنق�ض �لذي  �لو�ردة يف عنا�رش  �الإح�سائية  �ملعطيات  �أن  �إىل  �الإ�سارة  جتدر   .1
يعرتي �ملنظومة �ملعلوماتية يف هذ� �ملجال، قد مت ��ستقاوؤها من م�سادر متعددة وباإحاالت �سنوية 

خمتلفة. لذلك فاإنها تظل عموما تقريبية. وتهم �مل�سادر �ملعتمدة باالأ�سا�ض: �الإح�ساء �لعام لل�سكان 

 ،2006 �لدر��سي  و�النقطاع  �لتمدر�ض  وعدم  �الأمية  حول  �لوطني  �لبحث   ،2004 و�ل�سكنى 

معطيات وز�رة �لرتبية �لوطنية 2007-2008 ، �إ�سقاطات قطاع �لرتبية غري �لنظامية وحماربة �الأمية 

.2009
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الرتبية	غري	النظامية	:	

الأطفال	املوجودون	خارج	املدر�صة:	

12. تبني �ملعطيات �الإح�سائية ل�سنة 2009)2( وجود ما يقارب 000 135 طفل 

وطفلة من �لفئة �لعمرية 6 – 8 �سنو�ت، و �أزيد من  000 200  طفل وطفلة 

من �لفئة 9 – 11 �سنة،  وما يفوق 000 600  طفل وطفلة يف �سن 12 �إىل 

15 �سنة خارج �ملدر�سة حاليا؛ �أي ما يقارب 000 940 طفل وطفلة. بعد 

لل�سكان  �لعام  �الإح�ساء  مليون طفل، ح�سب  يتجاوز  �لعدد  �أن كان هذ� 

و�ل�سكنى ل�سنة 2004.

الهدر	والنقطاع	الدرا�صي	ح�صب	الفئات	العمرية:

13. بالرجوع �إىل �ملعطيات �الإح�سائية ل�سنة 2006)3(، يالحظ �أن �لن�سبة �لعامة 

للمنقطعني عن �لدر��سة لدى �لفئة �لعمرية 9-14 �سنة بلغت %8.

�سن مبكرة.  �ملدر�سة يف  يغادر  �أن طفال و�حد� من كل ع�رشة  يعني  14. هذ� 

كما �أن �أطفال �لو�سط �لقروي هم �الأكرث عر�سة لالنقطاع �لدر��سي مقارنة 

باأقر�نهم يف �لو�سط �حل�رشي بثالث مر�ت. حيث ي�سم �لو�سط �لقروي ¾ 

�الأطفال �ملنقطعني عن �لدر��سة على �ل�سعيد �لوطني.

	:
)4(

النقطاع	ح�صب	امل�صتويات	الدرا�صية	ل�صلك	الإبتدائي	

15. جتاوزت ن�سبة �النقطاع �لدر��سي يف �لتعليم �البتد�ئي 4,5% من تالميذ 

�أي  �لفتيات(،  �لفتيان و5% يف �سفوف  )4% يف �سفوف  �ل�سلك   هذ� 

مبجموع يتجاوز 000 160 تلميذ وتلميذة.

2. قطاع �لرتبية غري �لنظامية 2009.

3. �لبحث �لوطني حول �الأمية وعدم �لتمدر�ض و�النقطاع �لدر��سي 2006.

4. وز�رة �لرتبية �لوطنية – قطاع �لتعليم �ملدر�سي 2008-2007 .
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�أما يف �لثانوي �الإعد�دي فقد بلغت ن�سبة �النقطاع �لدر��سي ما يفوق   .16  

13% )11% يف �سفوف �لفتيات و14% يف �سفوف �لفتيان( مبجموع 

يزيد عن 000 180 تلميذة وتلميذ.

 17. بذلك، ي�سل �لعدد �الإجمايل للمنقطعني عن �لدر��سة يف �سلكي �الإبتد�ئي و�لثانوي 

�الإعد�دي خالل �سنة 2007-2008 �إىل ما يفوق 000 340 تلميذ وتلميذة.

18. وهو موؤ�رش �سلبي بالن�سبة للمردودية �لد�خلية للمنظومة �لرتبوية، يعك�ض 

قبل  �ملعنيني  �الأطفال  �الحتفاظ بجميع  �الآن، على  قدرتها، حلد  حمدودية 

��ستيفائهم �سن �الإلز�مية. وذلك رغم �جلهود �لتي ُبذلت، على �خل�سو�ض 

خالل �لع�رشية �حلالية، حُمققة �نخفا�سا يف �لن�سبة �الإجمالية الأعد�د �الأطفال 

�ملوجودين خارج �ملدر�سة من 22% �سنة 2004، �إىل 15% �سنة 2006)5(.

19. �أما �الأ�سباب �ملف�رشة لعدم �لتمدر�ض و�النقطاع �لدر��سي ح�سب عدد من 

�لدر��سات، فتتمثل على �خل�سو�ض فيما يلي:

 • عدم �لتطبيق �لتام ملقت�سيات �لقانون رقم 00-04 �ملتعلق باإلز�مية �لتعليم؛

�ملدر�سة  من  �لطرد  �لبيد�غوجي؛  �لدعم  حمدودية  �لدر��سي؛  �لف�سل   • 

وُبعدها عن �سكن �ملتعلمني وال�سيما يف �لو�سط �لقروي؛ �فتقار جملة 

من �ملوؤ�س�سات �لتعليمية للد�خليات؛

متدر�ض  تكاليف  حتمل  يف  �الأ�رش  بع�ض  منها  تعاين  �لتي  �ل�سعوبات   • 

�أبنائها؛ حمدودية �لدعم �الجتماعي يف حميط �ملدر�سة؛

�سبه  �ملدر�سة  يجعل  مما  �لرتبوية،  �ملنظومة  �رشكاء  �إ�سهام  �سعف   • 

بالتعليم  �ملرتبطة  �الأعباء و�ل�سعوبات  معزولة، تو�جه لوحدها خمتلف 

تقع  �لتي  �لبيد�غوجية  باجلو�نب  �ملتعلقة  تلك  منها  �سو�ء  و�لتمدر�ض، 

حتت م�سوؤوليتها �ملبا�رشة، �أو ذ�ت �لطابع �الجتماعي �لتي تتجاوزها. 

5.  �لبحث �لوطني حول �الأمية وعدم �لتمدر�ض و�النقطاع �لدر��سي 2006.
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20. عالوة على هذ� �لت�سخي�ض �لكمي �الإجمايل، تتحدد �أبرز مكامن �لتعرث 

�لتي تعاين منها �لرب�مج �حلالية للرتبية غري �لنظامية فيما يلي:  

خم�س�سة  �جلماعات،  م�ستوى  وعلى  و�إقليمية  جهوية  خريطة  غياب   • 

لر�سد �الأطفال غري �ملمدر�سني �مل�ستهدفني برب�مج �لرتبية غري �لنظامية؛ 

مما يتعذر معه حتديد مو�قع وجودهم بح�سب �ل�سن و�لنوع و�لو�سط، 

بعد  ماآلهم  وحتديد  �لدر��سي  م�سارهم  ومو�كبة  تتبعهم  و�سعوبة 

�ال�ستفادة من تلك �لرب�مج؛

ب�سبب توزعهم �جلغر�يف،  �ملعنيني،  �الأطفال  ��ستقطاب كافة   • حمدودية 

من  حاجاتهم  و�ختالف  و�لنوع،  �ل�سن  ح�سب  فئاتهم  وتنوع 

�إقناع  و�سعوبة  �ل�سو�سيو-�قت�سادية،  ظروفهم  وتباين  �لتمدر�ض، 

�أ�رشهم باإعادة متدر�سهم؛ 

�مل�ستفيدين  �الأطفال  لدى  �ملح�سلة  �لدر��سية  �ملكت�سبات  مالءمة   • عدم 

مل�ستلزمات �إعادة �الإدماج يف �لتعليم �لنظامي؛ �إىل جانب �عتماد بر�مج 

�لرتبية غري �لنظامية، يف �لغالب، عر�سا بيد�غوجيا �أحاديا غري مرفوق 

لهذ�  �الأ�سا�سية  �لتجليات  بني  من  و�ملو�كبة.  و�لتقومي  للتتبع  باآليات 

�إدماج �الأطفال �ملعنيني، حيث مل يتجاوز  �إعادة  �لو�قع �سعف عملية 

عدد �ملدجمني 500 34 طفل يف �لتعليم �الإلز�مي و�لتكوين �ملهني، من 

�أ�سل ما يناهز 000 331 م�ستفيد من هذه �لرب�مج، خالل �لفرتة ما بني 

1998 و2008، �أي بن�سبة �إدماج مل تتعد 10%؛ 

بفعل  �أغلبها،  و�كتفاء  ومو�سميتها،  �جلمعيات  مع  �ل�رش�كة  حمدودية   • 

دون  �الأطفال،  �أمية  مبحو  و�لبيد�غوجية،  �لتدبريية  �لقدر�ت  نق�ض 

�لتمكن من حتقيق �الأهد�ف �الإدماجية �ملتوخاة من  بر�مج �لرتبية غري 

�لنظامية.
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حماربة	الأمية	:

معدلت	الأمية	لدى	اليافعني	والكبار:	

21. �نخف�ست ن�سبة �الأمية لدى �لفئة �لعمرية 15 �سنة فما فوق من %47,7 

�سنة 2004 �إىل ما يقارب  43% �سنة 2006، مبعدل ناهز 5 نقط )6(. كما 

�نخف�ست هذه �لن�سبة لدى �لفئة �لعمرية 10 �سنو�ت فما فوق بدورها من 

43 % �سنة 2004 )7(  �إىل 38.5 % �سنة 2006)8(.

22. مع ذلك، ما تز�ل �الأعد�د �ملطلقة مرتفعة؛ حيث تبلغ حو�يل 8,8 ماليني 

�سخ�ض)9( من �لفئة �لعمرية 15 �سنة فما فوق.

23. تتجلى �لتفاوتات يف �لن�سب �الإجمالية لالأمية يف �جلو�نب �لتالية )10(:       

 • على م�ستوى �لنوع: تبلغ ن�سبة �الأمية لدى �لن�ساء من �لفئة �لعمرية 15 �سنة فما 

فوق  52%، مقابل ما يناهز 34% لدى �لرجال من نف�ض �لفئة �لعمرية؛

�لفئة  نف�ض  لدى   %61 �إىل  �الأمية  ن�سبة  ت�سل  �لو�سط:  م�ستوى  على   • 

�لعمرية، يف �لو�سط �لقروي؛ مقابل  30% يف �لو�سط �حل�رشي؛

 • وعلى م�ستوى �جلهات، ت�سجل جهة تازة �حل�سيمة تاونات �أعلى ن�سبة 

15 �سنة فما فوق، متبوعة  �لبالغة  �ل�ساكنة  59% من  يناهز  لالأمية، مبا 

بجهتي تادلة �أزيالل بن�سبة 56%، و�سو�ض ما�سة درعة بن�سبة 51%. يف 

حني ال تتعدى هذه �لن�سبة 28% بجهة �لرباط �سال زمور زعري، و%25 

بجهة �لد�ر �لبي�ساء �لكربى.

�لبحث �لوطني حول �الأمية وعدم �لتمدر�ض و�النقطاع �لدر��سي 2006.  .6

�الإح�ساء �لعام لل�سكان و�ل�سكنى 2004.  .7

�لبحث �لوطني حول �الأمية وعدم �لتمدر�ض و�النقطاع �لدر��سي 2006.  .8

�لبحث �لوطني حول �لت�سغيل و�لبطالة �ملنجز �سنة 2007.  .9

10. �لبحث �لوطني حول �الأمية وعدم �لتمدر�ض و�النقطاع �لدر��سي 2006.



��

ر�أي �ملجلـــ�س �لأعلـى للـــتعليــم

فما  15�سنة  �لعمرية  �لفئة  من  لة  �مل�سغَّ �لن�سيطة  �ل�ساكنة  �أي�سا  �الأمية  مت�ض   .24

�لبناء،  �لبحري،  �ل�سيد  �ل�سناعة،  �لفالحة،  قطاعات  يف  وال�سيما  فوق، 

و�جلماعات  �لعمومية  �لوظيفة  �لتقليدية،  �ل�سناعة  �ل�سياحة،  �خلدمات، 

�ملحلية، حيث ي�سل معدلها �إىل %36 )11(.

25. يتبني من خالل هذه �ملعطيات �أن �إيقاع حماربة �الأمية يتم بوترية بطيئة، ين�ساف 

�إليها ��ستمر�ر �ملنابع �ملغذية لهذه �الآفة، �ملرتبطة بعدم �لتمدر�ض و�النقطاع �ملبكر 

عن �لدر��سة و�لهدر �ملدر�سي؛ مما ال يز�ل يحول دون حتقيق �الأهد�ف �لوطنية 

يف هذ� �ملجال، وال�سيما تلك �لتي حددها �مليثاق �لوطني للرتبية و�لتكوين، 

�لر�مية �إىل تخفي�ض ن�سبة �الأمية �إىل �أقل من 20% يف �أفق �سنة 2010.

26. ف�سال عن هذ� �لت�سخي�ض �لكمي �لعام، تتمثل �أهم �ل�سعوبات �لتي تعرت�ض 

�لرب�مج �حلالية ملحاربة �الأمية فيما يلي:

�أمام حمدودية �جلاذبية وقلة �حلو�فز، وغلبة  �الإقبال و�لطلب  �سعف  اأ - 

منطق �لعر�ض �الأحادي، يف مقابل تنوع �مل�ستهدفني من حيث �لو�سط 

�جلغر�يف، و�لفئات �لعمرية، و�لنوع، و�ل�رش�ئح �الجتماعية - �ملهنية. 

مما يقل�ض من قدرة �أغلب تلك �لرب�مج على �ال�ستقطاب،  وي�سبب يف 

�رتفاع ن�سب �لهدر �ملُف�سية �إىل �الرتد�د �إىل �الأمية؛

من بني جتليات هذه �لو�سعية �الإقبال �مللحوظ على بر�مج حمو �الأمية 

يف  متقدمة  تكون  ما  غالبا  �لتي  �لعمرية  و�لفئات  �لن�ساء  طرف  من 

�ل�سن. من ثم، �سيكون من �ملفيد م�ساءلة هذ� �لتباين، من حيث �لنوع 

و�لفئات �لعمرية و�ل�رش�ئح �ل�سو�سيو - مهنية، يف �رتباط بالو�قع �حلايل 

ملنطقي �لعر�ض و�لطلب؛ 

11. �لبحث �لوطني حول �الأمية وعدم �لتمدر�ض و�النقطاع �لدر��سي 2006.
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ب- �الفتقار �إىل هند�سة �أندر�غوجية مرنة ووظيفية، ت�ستجيب، مبكونات 

ولتنوع  و�لتكوين،  للتاأطري  �ملالِئمة  للمتطلبات  وطر�ئقها،  بر�جمها 

�لعمل  على  وترتكز  �مل�ستهدفة،  �لفئات  خ�سو�سية  بح�سب  �لطلب 

�الأمية،  حمو  ملرحلة  تخ�س�ض  بر�مج  بو��سطة  �حلياة  مدى  �لتعلم  مببد�أ 

و�أخرى توجه ملرحلة ما بعد حمو �الأمية؛

ج- وجود تفاوت يف قدر�ت �لفاعلني و�ل�رشكاء ويف مردود تدخلهم 

يف بر�مج حمو �الأمية، مع �الفتقار �إىل �آليات للتن�سيق و�ملو�كبة و�لتاأطري 

�لقطاعات  من  عدد  �إ�سهام  حمدودية  على  عالوة  و�ال�ستمر�رية. 

�لعمومية و�جلماعات �ملحلية  �الإد�ر�ت و�ملوؤ�س�سات  �ملعنية، وال�سيما 

و�ملقاوالت؛

على  �الأمية  من  للتحرر  �لالزمة  �ملكت�سبات  قيا�ض  �أدو�ت  نق�ض يف  د- 

�لوظيفية  �لكفايات  جانب  �إىل  و�حل�ساب،  و�لكتابة  �لقر�ءة  م�ستوى 

�لتي تتطلبها �لرب�مج �لقطاعية، مع تعذر �حل�سول على معطيات دقيقة 

تت�سل بن�سب �لهدر و��ستكمال �لغالف �لزمني و�لوحد�ت و�لتعلمات 

�ملربجمة.
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ثانيا	:	اأهم	الإ�صكاليات	امل�صرتكة	امل�صتخل�صة	من	الت�صخي�ص

غري  �لرتبية  لرب�مج  �حلايل  �لو�قع  �أن  يتبني  �لت�سخي�ض،  نتائج  خالل  من   .27

�لنظامية وحماربة �الأمية، يطرح عدد� من �الإ�سكاليات �مل�سرتكة بني هذين 

�لقطاعني، مع ما يوجد بينهما من �ختالفات؛ �إ�سكاليات ما تز�ل قائمة، 

رغم ما حققته هذه �لرب�مج من مكت�سبات، وما ر�كمته من جتارب هامة 

�ل�سنو�ت  ويف  �ال�ستقالل  بد�ية  فرتة  يف  وال�سيما  ناجحة،  وممار�سات 

�الأخرية.

28. تتمثل �أهم هذه �الإ�سكاليات فيما يلي:

29. �إ�سكالية �حلكامة، من �أبرز جتلياتها: 

 • �لنق�ض يف �لريادة على �مل�ستويات �لوطنية و�جلهوية و�ملحلية؛ 

�لتدبريية  �الآلية  تاأرجح  عنه  نتج  �لذي  �ملوؤ�س�ستي،  �ال�ستقر�ر  عدم   • 

تعدد  وكذ�  �الأمية،  وحماربة  �لنظامية  غري  �لرتبية  لرب�مج  و�لتنظيمية 

وتعاقب �ال�سرت�تيجيات �ملرتبطة بها، دون �أن يكون هذ� �لتغيري مبنيا 

على تقومي مو�سوعي منتظم، كفيل با�ستخال�ض مو�طن �لقوة لتوطيدها 

وتطويرها ومكامن �ل�سعف ال�ستدر�كها، وللتمكن يف �سوء ذلك من 

حتيني مد�خل �لعمل وجتديدها؛

 • تد�خل �مل�سوؤوليات و�الخت�سا�سات يف تدبري هذه �لرب�مج، وحمدودية 

تن�سيق تدخالت خمتلف �لفاعلني؛ 

 • ه�سا�سة �لهياكل �جلهوية و�الإقليمية و�سعف تدبري �لقرب، �لقائم على 

�ملالءمة مع �خل�سو�سيات. يف هذ� �ل�سدد، يالَحظ �أن �لرب�مج �حلالية 

تغلب عليها منطية �لتعامل مع فئات �أهم ما تت�سم به تباينها من حيث 
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�ل�سن و�لنوع و�حلاجيات و�لو�سط �الجتماعي و�جلغر�يف؛

 • �الفتقار �إىل منظومة معلوماتية حمينة توفر �ملعطيات �الإح�سائية و�لنوعية 

ومتوقعها  ونوعها  و�سنها  �مل�ستهدفة  �لفئات  �أعد�د  حول  �لالزمة 

�لرب�مج  من  ��ستفادتها  وطبيعة  مهني،  �ل�سو�سيو-  وو�سعها  �جلغر�يف 

و�لت�سحيح،  بالر�سد  كفيلة  و��سحة،  وطنية  موؤ�رش�ت  وفق  وماآلها، 

وتوجيه �تخاذ �لقر�ر�ت �ال�ست�رش�فية �ملالئمة. 

من  �ملحدودة،  وباإجناز�تها  �لبطيء  باإيقاعها  �ملت�سمة  �ملردودية:  �إ�سكالية   .30

بنتائجها  وكذ�  �الإدماج،  �إعادة  ون�سب  �الأمية  تخفي�ض  معدالت  حيث 

�إىل مو�كبة �مل�ستفيدين وتتبع م�سارهم وماآلهم. ومما يزيد  و�آثارها �ملفتقرة 

�لدر��سي،  و�لف�سل  و�النقطاع  �لهدر  ��ستمر�ر  �الإ�سكالية  هذه  حدة  من 

بو�سفها منابع تو��سل تغذية �سفوف �ليافعني غري �ملمدر�سني، وترفع من 

�أعد�د �الأ�سخا�ض �الأميني.

�أطر  �إىل  �لغالب،  يف  �الفتقار،  يف  �ملتمثلة  و�لتكوين:  �لتاأطري  �إ�سكالية   .31

بر�مج  تاأهيل خا�ض وكفايات مالئمة خل�سو�سية  و�لتعليم ذ�ت  للتكوين 

�لرتبية غري �لنظامية وحماربة �الأمية، ولنوعية �لفئات �مل�ستهدفة.

�لتو��سلية،  �لعمليات  مو�سمية  عن  �لناجتة  و�لتعبئة:  �لتو��سل  �إ�سكالية   .32

وحمدودية �أثرها يف حفز �ملعنيني وت�سجيعهم على �الإقبال و�ملو�ظبة. 

بالتتبع  �لرب�مج  تتم مو�كبة هذه  نادر� ما  �لتتبع و�لتقومي : حيث  �إ�سكالية   .33

�الأثر  لقيا�ض  ومعروفة،  و��سحة  موؤ�رش�ت  على  بناء  �لالزمني،  و�لتقومي 

�لت�سحيح و�ملعاجلة،  �أجل  �الإجنازية و�ملردودية من  �لفعلي و�سمان جناعة 

وتوجيه �لقر�ر بناء على نتائج �لتقومي و�لدرو�ض �مل�ستخل�سة منها.
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34. �إ�سكالية �الإ�سهاد وتوطيد �ملكت�سبات وحفزها، �ملتمثلة يف م�ستويني: 

�الأمية وعدم  �لنظامية وحمو  �لرتبية غري  بقيمة �سهادة  غياب �العرت�ف  اأ. 

تخويل حاملها، يف �لغالب، �أية حو�فز من �ساأنها دعم م�ساره �حلياتي 

و�ملهني؛ 

لتتبع ماآل �مل�ستفيدين من هذه  �إىل خمططات عمل و��سحة  ب. �الفتقار 

�لرب�مج، وذلك:

بهدف تي�سري عملية �إعادة �إدماج �لفئات �مل�ستفيدة من  • من جهة، 
هذه  يقنن  ن�ض  لغياب  بالنظر  وال�سيما  �لنظامية،  غري  �لرتبية  بر�مج 

�لعملية؛

نحو  على  �الأمية،  حمو  بعد  ما  مرحلة  لتدبري  �أخرى،  جهة  ومن   •
دون  ويحول  �مل�ستفيدين،  ملكت�سبات  �لوظيفي  باال�ستثمار  ي�سمح 

�رتد�دهم �إليها من جديد.

 35. �إ�سكالية �لتمويل، و�أهم جتلياتها على �خل�سو�ض: 

و��ستنادها  �لرب�مج،  لهذه  �ملخ�س�سة  �ملالية  �العتماد�ت  حمدودية  اأ. 

لالأهد�ف  �لو�زن   قارة وغري كافية، يف مقابل �حلجم  �إىل مو�رد غري 

بربجمة  ناجعة،  نوعية  �إجنازية  حتقيق  ح�ساب  على  يكون  مما  �ملتوخاة، 

دقيقة على �ملَدَيني �ملتو�سط و�لبعيد؛ 

و�جلماعات  �الأخرى  �حلكومية  �لقطاعات  من  كل  �إ�سهام  �سعف  ب. 

�ملحلية وقطاع �لتعليم �خلا�ض و�ملقاوالت؛

ج. �لتباين �لقائم بني �لتكلفة �لفردية �ل�سنوية غري �لكافية �ملخ�س�سة لكل 

وتعليم  لتمدر�ض  �ل�رشورية   للم�ستلزمات  �ال�ستجابة  وبني  م�ستفيد، 

مالئم مبو��سفات �جلودة.
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ثالثا	:	من	اأجل	برامج	عمل	ناجعة	للرتبية	غري	النظامية	وحماربة	الأمية

منطلقات	ومبادئ	مهيكلة

�لنظامية  غري  �لرتبية  لرب�مج  �حلايل  للو�قع  �لت�سخي�سية  �لعنا�رش  على  بناء   .36

�ملجل�ض  فاإن  �أعاله،  �ملبينة  بها،  �ملرتبطة  و�الإ�سكاليات  �الأمية،  وحماربة 

�الأعلى للتعليم ُي�سهم مبقرتحاته وتو�سياته �ال�ست�رش�فية الآفاق هذه �لرب�مج، 

باال�ستناد �إىل �ملنطلقات و�ملبادئ �لتالية:

�ملتعلقة  �الأ�سا�سية  مر�حلها  يف  وال�سيما  و�لتعليم،  �لرتبية  �أن  �عتبار  اأ- 

�لو�جبات  من  و�حل�ساب،  و�لكتابة  �لقر�ءة  كفايات  من  بالتمكن 

�الأ�سا�سية للدولة، وحقا من حقوق �الإن�سان، ومقوما �أ�سا�سيا ملو�طنته 

و�سون كر�مته وحتقيق �ندماجه �الجتماعي.

وحماربة  �لنظامية  غري  �لرتبية  بر�مج  جناح  بني  �لع�سوي  �الرتباط   - ب 

�لذي  �الإلز�مي،  �لتعليم  قانون  ملقت�سيات  �حلازم  �لتطبيق  وبني  �الأمية 

�لهدر  منابع  وجتفيف  �لتمدر�ض  عدم  من  للحد  �الأ�سا�ض  �ملدخل  يعد 

و�لوقاية من �الأمية. 

�أعد�د و�زنة من �الأطفال �مل�ستهدفني بالرتبية غري �لنظامية   والأن وجود 

هذ�  معاجلة  فاإن  �الإلز�مي،  �لتعليم  تعميم  يف  �أ�سا�سيا  �ختالال  ي�سكل 

باأن  �لرب�مج جديرة  يجعل هذه  مما  فوريا،  تدخال  ت�ستدعي  �الختالل 

 ،)2012-2009( �ال�ستعجايل  �لربنامج  م�ساريع  �سمن  ع�سويا  تدرج 

ويف �إطار �الأور��ض ذ�ت �الأولوية لالإ�سالح �لرتبوي.

ج- ��ستح�سار �خلا�سية �لهيكلية و�ملت�سعبة الإ�سكالية �الأمية، �لتي تتطلب 

�لتفعيل وفق  �لتدرج يف  وبني  �الإجناز  وترية  ت�رشيع  بني  تو�زن  معاجلة 
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نحو  على  �لالزمة،  �لو�سائل  خمتلف  وبتوفري  ومندجمة،  من�سقة  برجمة 

�لفعلي  �لتحقيق  �ملحددة، مع  باملو�عد و�الآجال  �لتام  �لوفاء  ميكن من 

لالأهد�ف �لكمية و�لنوعية �ملتوخاة.

�المتناع �لفعلي عن ت�سغيل �الأطفال قبل ��ستيفائهم 15 �سنة، باعتبار  د- 

�أن مكانهم �لطبيعي هو �ملدر�سة، و�سهر �ل�سلطات �ملخت�سة على تفعيل 

�لقانون �جلاري به �لعمل �إز�ء كل خمالفة لذلك. مع تاأكيد �أهمية �إدر�ج 

تكوينات مهنية �أولية يف �مل�سار �لدر��سي للمتعلم، وعلى �الأخ�ض يف 

�لثانوي �الإعد�دي، وذلك بهدف متكينه من خيار�ت  �لتعليم  مرحلة 

ت�ستجيب مليوالته �لدر��سية �أو �ملهنية.

ه- تطوير �ملقاربة �ملعتمدة يف بر�مج �لرتبية غري �لنظامية وحماربة �الأمية، 

رة وفق روؤية و��سحة ومندجمة، باأهد�ف وظيفية  يف �جتاه جعلها موؤطَّ

تن�سيق  �لقائمة بني هذين �ملجالني، وتكون مبنية على  �لفروق  تر�عي 

كافة �لتدخالت وتدبري �لقرب، وتتبع �لنتائج وتقوميها. 

�لتاأكيد، بناء على ما �سبق، �أنه رغم �لتقاء بر�مج �لرتبية غري �لنظامية  و-  

مو�جهة  ويف  �لتمدر�ض  عدم  �نعكا�سات  حتمل  يف  �الأمية  وحماربة 

نتائجه، فاإن هناك �ختالفات نوعية بينهما من حيث �الأهد�ُف و�لفئاُت 

�لبيد�غوجية  و�ملقاربات  و�لرب�مج  و�ملناهج  �لتدبري  و�آليات  �مل�ستهدفة 

هذين  بني  و�ملنهجي  �ملوؤ�س�ستي  �لف�سل  ي�ستدعي  مما  �الإجناز،  وبرجمة 

�ملجالني، مر�عاة خل�سو�سيات كل منهما.
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	مقرتحات	وتو�صيات	ا�صت�رصافية

وتو�سياته  مقرتحاته  �ملجل�ض  يقدم  و�ملبادئ،  �ملنطلقات  هذه  �سوء  يف   .37

�ملتعلقة �أوال برب�مج �لرتبية غري �لنظامية، ثم بعد ذلك برب�مج حماربة �الأمية. 

الرتبية	غري	النظامية	

الأهداف	وال�صتهداف

من  �أقل  �لبالغني  �الأطفال  متدر�ض  ال�ستدر�ك  �ال�ستعجايل  للطابع  �عتبار�   .38

15 �سنة من �لعمر غري �ملمدر�سني حاليا، يقرتح �ملجل�ض �إجناز �إح�ساء، يف 

�الأطفال  جمموع  حاليا،  �مل�ستفيدين  على  عالوة  ي�سمل،  �الآجال،  �أقرب 

�ملمدر�سني  غري  و�الأطفال  �خلا�سة،  �الحتياجات  ذوو  فيهم  مبن  �ملعنيني، 

يف  بذ�ته  قائم  مكون  له  يخ�س�ض  �إح�ساء  �لعتيق؛  بالتعليم  �لتحقو�  �لذين 

�لنظام �ملعلوماتي للتعليم �ملدر�سي، حتنيَّ قاعدة بياناته بانتظام. ويتم على 

�أ�سا�ض هذ� �الإح�ساء و�سع خريطة دقيقة حتتوي على معطيات تهم، على 

�ل�سن  ح�سب  وفئاتهم  �مل�ستهدفني،  �الأطفال  وجود  مو�قع  �خل�سو�ض: 

و�لنوع و�أ�سباب عدم متدر�سهم �أو �نقطاعهم عن �لدر��سة، ب�سكل ي�ساعد 

و�جلماعات  و�الأقاليم  �جلهات  ح�سب  �لتدخل  ونقط  �سيغ  حتديد  على 

�لقروية و�حل�رشية.

�لنظامية  غري  �لرتبية  بر�مج  تو�سيع  على  �لعمل  ينبغي  بذلك،  �رتباط  يف   .39

جمموع  لت�سمل  �لتدريجي،  تعميمها  �أفق  يف  �ال�ستدر�كي،  و�لتمدر�ض 

�لتعليم  م�ستويات  يف  �إدماجهم  �إعادة  �أ�سا�ض  على  بها،  �ملعنيني  �الأطفال 

�ملنا�سبة، �أو يف تكوينات بديلة مالئمة ح�سب حاجيات �لفئات �لعمرية، 

برب�مج ناجعة ومالئمة وبوترية �إجنازية ت�ستح�رش �ل�رشورة �لق�سوى لت�رشيع 

على  بال�سهر  وذلك  �لدر��سي،  و�النقطاع  �لتمدر�ض  مع�سلة عدم  معاجلة 

حتقيق �الأهد�ف �لتالية:
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خمتلف  وتوفري  �لتد�بري  كل  باتخاذ  �لتمدر�ض،  عدم  منابع  جتفيف   اأ. 

�لربنامج  مل�ساريع  �الأمثل  �لتفعيل  �إجناح  ب�سمان  �لكفيلة  �لو�سائل 

�ال�ستعجايل، وال�سيما تلك �ملتعلقة بالتعميم �لفعلي للتعليم �الإلز�مي، 

وحماربة �لهدر �ملدر�سي؛

ب. يف �الإطار نف�سه، يتعني �لعمل على �إر�ساء برنامج وطني لتعليم �أويل 

جيد لفائدة كافة �الأطفال �ملغاربة �ملرت�وحة �أعمارهم بني 4 و5 �سنو�ت، 

�لرتبوية، ومتكينهم من  �ملنظومة  �ل�سل�ض يف  �ندماجهم  لتي�سري  وذلك 

�سبل �لنجاح �لدر��سي. وال حاجة للتاأكيد على �أن تعميم �لتعليم �الأويل 

من �ساأنه �أن ي�سمن �لرت�سيخ �ملبكر لتكافوؤ �لفر�ض، و�لوقاية �ال�ستباقية 

من �لتكر�ر و�لهدر �ملدر�سي؛

توفري مقعد بيد�غوجي لكل طفل يتجاوز عمره 6 �سنو�ت �إىل حدود  ج. 

بدون  متدر�سه  مو��سلة  و�سمان  �ملدر�سة،  يف  م�سجل  غري  �سنو�ت   8

�نقطاع، �إىل غاية �إمتامه �سن �لتعليم �الإلز�مي على �الأقل؛ 

مع  �سنة،   11-  9 �لعمرية  �لفئة  من  �الأطفال  كافة  متدر�ض  ��ستدر�ك  د. 

يف  �إدماجهم  �رشوط  وتوفري  لذلك،  �ملنا�سب  �لزمني  �لغالف  حتديد 

يف  بهم  �الحتفاظ  �سمان  مع  �ملالئمة،  �لتعليم  وم�ستويات  �أ�سالك 

�ملدر�سة وفق قانون �إلز�مية �لتعليم؛

ه. ��ستدر�ك متدر�ض كافة �الأطفال من �لفئة �لعمرية 12-15 �سنة، وتي�سري 

�إدماجهم بعد هذ� �ل�سن، �إما يف �لتعليم �لثانوي �لتاأهيلي و�إّما متكينهم، 

بر�مج  وفق  مالئمة  تكوينات  من  �ملهني،  �لتكوين  قطاع  مع  بتن�سيق 

ت�ستجيب حلاجاتهم؛ 

و. ��ستثمار �الإمكانات �لتي تتيحها �سبكات �لرتبية و�لتكوين، �ملن�سو�ض 

على �إحد�ثها يف �مليثاق �لوطني للرتبية و�لتكوين، و�لتي يتعني �الإ�رش�ع 

باإر�سائها وتفعيلها، حتى ت�سطلع بدورها �الأ�سا�سي يف هذ� �ل�ساأن؛
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تقدمي  بني  �ملز�وجة  عرب  �ل�رشوري  �الجتماعي  �لدعم  تخ�سي�ض  ز. 

مقابل  يف  �خلا�سة  �الحتياجات  ذ�ت  لالأ�رش  م�رشوطة  م�ساعد�ت 

�سهرها على متدر�ض �أبنائها، وبني تنمية روح �مل�سوؤولية لديها، وذلك 

باإ�سهام من �ملوؤ�س�سات �لوطنية �ملخت�سة يف م�ساريع �لتنمية و�لت�سامن 

وموؤ�س�سات �خلدمات �الجتماعية �ملخت�سة و�ملنظمات �ملانحة؛

��ستلهام �لتجارب �لناجحة يف هذ� �ل�ساأن، ومنها على �سبيل �ملثال:  ح. 

• عملية توزيع �لكتب و�الأدو�ت �ملدر�سية مبنا�سبة �لدخول �ملدر�سي، 
على �الأطفال �مل�ستحقني، لدعم �الأ�رش �ملعوزة و�الإ�سهام يف ت�سجيع 

�لتمدر�ض وحماربة �النقطاع عن �لدر��سة؛

ذ�ت  �الأ�رش  لفائدة  �مل�رشوطة  �ملالية  للتحويالت  »تي�سري«  برنامج   •
�نطلق  �لذي  �لقروي،  �لو�سط  يف  �ل�سعبة  �الجتماعية  �لظروف 

تطبيقه منذ �لدخول �ملدر�سي  2008- 2009 ؛ و�لذي متكن، يف 

ظرف وجيز، من �إحر�ز نتائج نوعية على م�ستوى �حلد من �لهدر 

�ملدر�سي وت�سجيع �ملو�ظبة على �لتمدر�ض. 

	احلكامة	والتدبري

40. من �أجل تدبري ناجع لرب�مج �لرتبية غري �لنظامية، ُيقرتح �تخاذ �إجر�ء�ت 

على م�ستويي �لتدبري و�لتنظيم، ت�ستمد روحها من �لقانون 00-04 �ملتعلق 

بالتعليم �الإلز�مي، ق�سد:

مكونات  �سمن  �لطبيعي  مكانها  �لنظامية  غري  �لرتبية  بر�مج  تخويل  اأ. 

�لتعليم �الإلز�مي؛

ب. متتيع �لتالميذ �مل�ستهدفني برب�مج �لرتبية غري �لنظامية بالو�سعية نف�سها 

�ملخولة الأقر�نهم يف �أ�سالك �لتعليم �لنظامي، من حيث ف�ساء�ت �لتعلم، 

�ملندجمة،  و�الأن�سطة  �ملدر�سية  �حلياة  �الإ�سهادية،  �المتحانات  �لتاأمني، 
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�لدعم �لبيد�غوجي و�الجتماعي...

تعزيز �حلكامة �ملركزية لرب�مج �لرتبية غري �لنظامية بحكامة غري ممركزة  ج. 

والمركزية على �مل�ستويني �جلهوي و�ملحلي، تتوىل �الإ�رش�ف على �إجناز 

هذه �لرب�مج وتنفيذها وتتبعها يف عني �ملكان، كما تقوم بتن�سيق �لدعم 

�لرتبوي و�الجتماعي وتدبريه، وتي�سري �رشوط �إعادة �الإدماج، وتعزيز 

�ل�رش�كات �لتي من �ساأنها دعم هذه �لرب�مج و�إجناحها؛

وت�سجيع  �ملحلية  للجماعات  فاعل  �إ�سهام  حتقيق  �سبل  ��ستك�ساف  د. 

�لقطاع �خلا�ض على �النخر�ط يف حتقيق �أهد�ف �لرتبية غري �لنظامية، 

وذلك �سمن بر�مج وم�ساريع من�سقة؛

لدى  �ملجال  هذ�  يف  �جليدة  �ملمار�سات  وت�سجيع  �ملبادر�ت  ه. حفز 

للرتبية  �الإقليمية  و�لنيابات  و�لتكوين،  للرتبية  �جلهوية  �الأكادمييات 

و�لقطاع  �ملدين،  �ملجتمع  وهيئات  �ملحلية،  و�جلماعات  �لوطنية، 

�خلا�ض، مع �حلر�ض على �لتعريف بها و�لنظر يف �إمكانية تعميمها.

�لنظامية  �لرتبية غري  بر�مج  تنظيم  يتم  �لنجاعة،  موؤ�رش�ت  للرفع من  �سعيا   .41

وفق خطة عمل مبَدَيني زمنيني:  

 • مدى متو�سط ذو طابع ��ستعجايل، يهدف �إىل ��ستدر�ك متدر�ض �لعدد 

�الإجمايل لالأطفال �ملوجودين حاليا خارج �ملدر�سة، وذلك يف �أفق �سنة 

 6 �لبالغني  �الأطفال  كافة  لتمدر�ض  �لالزمة  �لتد�بري  �تخاذ  مع   .2015

�سنو�ت من �لعمر، و�عتماد �آليات لتتبعهم ومو�كبتهم ودعمهم تربويا 

�أ�سكال �النقطاع و�لهدر �لدر��سي،  �أو �جتماعيا، وحت�سينهم من كل 

على نحو ي�سمن مو��سلتهم مل�سارهم �لدر��سي، يف �إطار �لتحقيق �لتام 

لتعميم �لتعليم �الإلز�مي. 
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�العتيادي  �لعمل  يف  �لرب�مج  هذه  ُيدرج  ومنتظم  متو��سل  مدى   • 

�ليقظة  �إىل  با�ستمر�ر،  مدعو�،  �سيظل  �لذي  �لرتبوية،  للمنظومة 

و�ال�ستباق، و�لت�سدي �لقبلي للعو�مل �مل�سببة يف �لهدر �ملدر�سي، عرب 

�أو  بالتعرث  مهددين  جتعلهم  �سعوبات  يو�جهون  �لذين  �لتالميذ  ر�سد 

�النقطاع �لدر��سي، من �أجل حت�سينهم وم�ساعدتهم مبا يحتاجون �إليه 

من دعم  بيد�غوجي �أو نف�سي تربوي �أو �جتماعي.

و�لدعم  و�الإر�ساد  لال�ستماع  مر�كز  �إحد�ث  �ملهم  من  نف�سه،  للغر�ض   .42

مزودة باخت�سا�سيني، مع ت�سجيع تعميمها على كافة �ملوؤ�س�سات �لتعليمية، 

و�الجتماعية  �لنف�سية  و�مل�ساعدة  �لطبية  �خلدمات  تقدمي  �إطار  يف  وذلك 

لفائدة �ملتعلمني �ملحتاجني لذلك.

التطوير	البيداغوجي	والتكوين

�لنظامية،  غري  �لرتبية  بر�مج  ر�كمتها  �لتي  �لبيد�غوجية  للتجربة  توطيد�   .43

وعمال على تطويرها، ينبغي:

�ملعتمدة،  �لتعليمية  و�لو�سائط  و�لرب�مج  للمناهج  �سمويل  تقومي  �إجناز   • 

بهدف مر�جعتها وحتيينها ومالءمتها و�سمان مرونتها؛

بتدري�ض  لها  ُيعهد  �لتي  �لرتبوية  لالأطر  لة  موؤهِّ تكوينات  تخ�سي�ض   • 

بر�مج �لرتبية غري �لنظامية، مبا يف ذلك ما يت�سل بالكفايات �ل�رشورية 

لتعليم �الأطفال ذوي �الحتياجات �خلا�سة؛

على  خا�سة  �لنظامية،  غري  �لرتبية  جمال  يف  �لرتبوي  �لبحث  دعم   • 

�مل�ستوى �لديد�كتيكي و�حلو�مل �لبيد�غوجية و�أ�ساليب �لتتبع و�لتقومي 

�لرتبوي.
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بنيات	ال�صتقبال	والتاأطري	الرتبوي

 44. من �أجل تخ�سي�ض �لف�ساء�ت �ملالئمة الإجناز بر�مج �لرتبية غري �لنظامية، يف 
تكامل مع �لتعليم �لنظامي، �سمن مدر�سة متعددة �الأ�ساليب، ينبغي �لعمل 

على ��ستقبال �الأطفال �ملعنيني بهذه �لرب�مج باملوؤ�س�سات �لتعليمية �أ�سا�سا، 

مع �إدر�جهم �سمن �خلريطة �لتنظيمية للمد�ر�ض �مل�ستقبلة، ومعاملتهم طبقا 

ملقت�سيات �أنظمتها �لد�خلية من حيث �حلقوق و�لو�جبات.

و�لتمدر�ض  �لنظامية  غري  �لرتبية  لرب�مج  �لرتبوي  �لتاأطري  مبهام  ي�سطلع   .45

�الإعد�دي  �الإبتد�ئي و�لثانوي  �لتعليمني  �ال�ستدر�كي مدر�سات ومدر�سو 

�لغر�ض، ومنحهم  تاأهيلي لهذ�  بالدرجة �الأوىل، بعد متكينهم من تكوين 

بالتاأطري  دعمهم  مع  �ملهمة،  بهذه  قيامهم  عن  ومعنوية  مادية  حو�فز 

�لرتبوي.

46. مر�عاة ملتطلبات �الأطفال ذوي �الحتياجات �خلا�سة �ملمكن ��ستهد�فهم 

برب�مج �لرتبية غري �لنظامية، ينبغي �لعمل على �إعد�د �ملقاربات �لبيد�غوجية 

وتهيئة �لف�ساء�ت �لرتبوية وتوفري �لو�سائل �ملالئمة لذلك.   

47. �عتبار� لالإ�سهام �لفاعل جلمعيات �ملجتمع �ملدين يف هذ� �ملجال، وتثمينا 

ملا �أفرزه من ممار�سات ناجحة، وبهدف تنظيم �لتدخل باجلودة �ملطلوبة يف 

هذ� �لقطاع وتتبعه وتقوميه، يتم �عتماد �سيغة للتعاقد مع �جلمعيات �لن�سيطة 

ذ�ت �ل�سلة )حو�يل 260 جمعية �رشيكة حاليا(، وفق دفرت حتمالت مبعايري 

�سفافة لالنتقاء وب�سو�بط و��سحة ودقيقة للحفز وللتتبع و�لتقومي. 

و�لتاأطري  �لتجهيز  مبعايري  �جلمعيات  هذه  �لتز�م  �لتعاقد  هذ�  مبوجب  يتم 

و�لرب�مج و�ملناهج �ملقررة بالن�سبة للرتبية غري �لنظامية، وحتظى تبعا لذلك 

بدعم �لدولة وتخ�سع ملر�قبتها.
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التمويل

48. يتوقف �إجناح بر�مج �لرتبية غري �لنظامية على توفري �لو�سائل و�العتماد�ت 

�لكفيلة بتحقيق �الأهد�ف �لكمية و�لنوعية �مل�سار �إليها �أعاله. 

49. يف هذ� �الإطار، يتعني ر�سد �العتماد �ملايل �ل�سنوي �لكايف، �سمن ميز�نية 

مع  �لرب�مج،  هذه  الإجناز  �لالزمة  �لتكاليف  لتغطية  �لوطنية،  �لرتبية  وز�رة 

�لتام  لال�ستيعاب  �ستخ�س�ض  �لتي  �لزمنية  �لفرتة  على  �أكرث  �جلهود  تركيز 

ملجموع �الأطفال �ملوجودين حاليا خارج �ملدر�سة.

50. لهذ� �لغر�ض، يجدر تاأكيد �أهمية �لرفع من �ملجهود �ملايل للدولة، وتعزيزه 

�ملحلية  �جلماعات  مع  موؤ�س�ساتية  �رش�كات  �إىل  ت�ستند  �إ�سافية،  مب�سادر 

و�ملانحني  �الجتماعي  و�لت�سامن  �لتعاون  وموؤ�س�سات  �خلا�ض  و�لقطاع 

�لدوليني.

للتمدر�ض  �ل�سنوية  �لفردية  �لتكلفة  مر�جعة  يتعني  بذلك،  �رتباط  يف   .51

مبا  منها  �لرفع  �جتاه  يف  درهم،  �ألف  حاليا  تتجاوز  ال  �لتي  �ال�ستدر�كي، 

ن من �ال�ستجابة للمتطلبات �لفعلية للتمدر�ض و�لتاأطري و�لدعم �لرتبوي  ميكِّ

�لتكلفة  باأن  علما  �لرب�مج.  هذه  تقت�سيها  �لتي  و�الإدماج،  و�الجتماعي 

قيمتها  بكثري  تفوق  �لتمدر�ض  من  �لنوع  هذ�  متطلبات  لتغطية  �لالزمة 

�حلالية.

 التتبع	والتقومي	والتوجيه

للتتبع و�لتقومي و�الإ�سهاد و�لتوجيه، مبوؤ�رش�ت  �إر�ساء نظام مرن ومتجدد   .52

مُمعرية، يف �ن�سجام مع �ل�سو�بط �جلاري بها �لعمل يف �لتعليم �لعمومي، بعد 

تكييفها مع خ�سو�سية هذه �لرب�مج. تتم بلورة هذه �ملوؤ�رش�ت بتن�سيق مع 

�لقطاعات و�ملوؤ�س�سات �ملعنية، وال�سيما قطاع �لتكوين �ملهني وموؤ�س�سات 

�لتكوين و�لبحث �لرتبوي.
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مبقاربة  �ملدر�سي  �لهدر  منابع  يف  �لتحكم  يتيح  �أن  �لنظام  هذ�  �ساأن  من   .53

��ستباقية وقائية، وتتبع �ل�سريورة �لدر��سية للتالميذ �مل�ستدركني، وتوجيههم 

�مل�ستمر، وتي�سري �إعادة �إدماجهم يف �الأ�سالك �ملنا�سبة من �لتعليم، �أو متكينهم 

من بد�ئل تكوينية مهنية مالئمة.

54. يف �ل�سياق نف�سه، ومن �أجل �لتقومي �ملنتظم حل�سيلة �إجنازية بر�مج �لرتبية 

غري �لنظامية ، يتم تزويد �لهيئة �لوطنية للتقومي لدى �ملجل�ض �الأعلى للتعليم 

ق�سد  ومتقا�سمة،  و��سحة  موؤ�رش�ت  ببلورة  �لكفيلة  �ل�رشورية  باملعطيات 

تي�سري �إجناز هذه �ملهمة من قبل �لهيئة �ملذكورة.
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	حمـاربة	الأمـية

لبالدنا  خيار  ال  حتديا  ��ستئ�سالها،  �أفق  يف  �الأمية،  الآفة  �لت�سدي  ي�سكل   .55

�سوى بذل �أق�سى �جلهود لرفعه يف �أح�سن �الآجال �ملمكنة. لذلك، يدعو 

�ملجل�ض �إىل �عتبار �لع�رشية �ملقبلة 2010-2020، ع�رشية للتعبئة �ملجتمعية 

�ل�ساملة و�ليومية من �أجل �لق�ساء على �الأمية، �إىل جانب ��ستكمال حتقيق 

�الأهد�ف �لكمية �ملرتبطة بتعميم �لتعليم، و�الأهد�ف �لنوعية �ملتعلقة بالرفع 

�لوطنية  �ملنظومة  �إ�سالح  �أور��ض  خمتلف  باإجناح  �رتباط  يف  جودته،  من 

للرتبية و�لتكوين.

56. ومن منطلق كون حماربة �الأمية تعد م�سوؤولية متقا�سمة بني �لدولة و�ملجتمع 

مبختلف مكوناته وفعالياته، فاإن �ملجل�ض يعرب عن �قتناعه باأن �لعمل �ليوم 

والمركزية،  المتمركزة  مبقاربة  �سامل،  وطني  عمل  برنامج  �إطالق  على 

وبر�فعات ناجعة حل�سد تعبئة كافة �ملتدخلني و�ملعنيني، من �ساأنه �أن ي�سهم 

يف  ون�سبها،  حجمها  من  �لنوعي  و�لتقلي�ض  �الأمية  حمو  وترية  ت�رشيع  يف 

على  مبنية  وهادفة،  من�سقة  منظمة،  تكون  �أن  يتعني  تعبئة  �ملنظور؛  �الأفق 

تت�سم  كي  �ملنتظم  للتقومي  وخا�سعة  لل�رش�كة،  وتعاقدية  موؤ�س�ساتية  �آليات 

بالفعالية. 

57. يف �الجتاه نف�سه، فاإن �إعطاء دينامية �أقوى و�أكرث جناعة لرب�مج حماربة �الأمية 

ي�ستلزم �عتماد ��سرت�تيجية وظيفية ومندجمة توطد �ملكت�سبات �ملحرزة وتغني 

منهجيات و�آليات �لعمل �لتي �أثبتت جناعتها يف هذ� �ملجال، مع �لعمل على 

تطويرها وتعزيزها بكل مبادرة مبتكرة وفعالة؛ ��سرت�تيجية باأهد�ف و��سحة 

باملو�رد  مدعومة  جيدة،  وحملية  وطنية  وبحكامة  لالإجناز،  حمددة  وبرجمة 

خمتلف  تن�سيق  خاللها  من  يتم  للنتائج،  منتظم  وبتقومي  �لالزمة،  و�لو�سائل 

�إطار�  �ال�سرت�تيجية  هذه  يجعل  نحو  على  وذلك  و�لتدخالت،  �لعمليات 

مرجعيا وطنيا ملحاربة �الأمية، يف �أقل مدى زمني يتيح حتقيق هذه �لغاية.
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و�ملبادر�ت  �لرب�مج  �ال�سرت�تيجية  تدمج هذه  �أن  ينبغي  ذلك،  �إىل جانب   .58

�لتي ت�سهم، �إىل جانب �لقطاع �لو�سي، يف حماربة �الأمية، �سو�ء تعلق �الأمر 

بالقطاعات �حلكومية، وال�سيما �الأوقاف و�ل�سوؤون �الإ�سالمية، و�لتعاون 

�أو  و�لعدل؛  �لبحري،  و�ل�سيد  و�لفالحة  و�لريا�سة،  و�ل�سبيبة  �لوطني، 

�ملدين  �ملجتمع  �ملقاوالت، وبر�مج جمعيات  بع�ض  �الأمية يف  برب�مج حمو 

�لتي مافتئت تقوم بدور ن�سيط ومتميز يف هذ� �ل�ساأن.

59. يف �سوء ما �سبق، تنتظم �ملقومات �الأ�سا�سية لهذه �ال�سرت�تيجية يف �ملحاور 

�الآتية:

الأهداف

لرب�مج  و�لنوعية  �لكمية  �الأهد�ف  حتقيق  وترية  ت�رشيع  على  �لعمل  يتم   .60

حماربة �الأمية، وفق برجمة زمنية و�قعية تو�زن بني �لطموح و�لقابلية �لفعلية 

ت�ستجيب  يجعلها  نحو  على  بالوظيفية،  تت�سم  �أن  ينبغي  �أهد�ف  لالإجناز؛ 

ومبر�عاة  و�لو�سط،  و�لنوع،  �ل�سن،  ح�سب  �مل�ستهدفة  �لفئات  حلاجات 

خ�سو�سياتها �ل�سو�سيو- مهنية، مع �رشورة �إيالء عناية مركزة للفئات �لتي 

خ�سها �مليثاق �لوطني للرتبية و�لتكوين باالأ�سبقية، وهي: 

ق�سد  �الإنتاج،  وقطاعات  باملقاوالت  �الأميون  و�لعمال  �لعامالت   • 

متكينهم من �ملحافظة على �سغلهم وحت�سني �إنتاجيتهم، 

بينهم  ومن  ومنتظم،  قار  �سغل  على  يتو�فرون  ال  �لذين  �لر��سدون   • 

�لن�ساء وعلى �خل�سو�ض �الأمهات، وال�سيما يف �لو�سط �لقروي و�سبه 

�حل�رشي، 

 • �ليافعون و�ل�سباب �لبالغون من �لعمر �أكرث من 15 �سنة �لذين مل يتمكنو� 

من �اللتحاق باملدر�سة، �أو �لذين ��سطرو� �إىل �النقطاع عنها يف �سن 

مبكرة، مما �رتد بهم �إىل �الأمية.
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للفئات  �ملميزة  للخ�سو�سيات  و�عتبار�  �الأهد�ف،  بهذه  �رتباط  يف   .61

�مل�ستهدفة مبحاربة �الأمية، ينبغي �أن تر�عي بر�جمها ما يلي: 

وذلك  �لتعليمية،  �الأمية  حمو  برب�مج  �مل�ستهدفني  مكت�سبات  توطيد  اأ. 

بال�سهر على تدرجهم �لفعلي يف م�ستويات �لتح�سيل عرب مرحلتني: 

من  �الأقل،  على  بتمكينهم،  و�لكبار  �ليافعني  �أمية  حمو  مرحلة   • 

�لكفايات �الأ�سا�سية للقر�ءة و�لكتابة و�حل�ساب؛ 

 • مرحلة مو��سلة عملية حمو �الأمية �لتعليمية بالن�سبة للذين �جتازوها، 

ق�سد حت�سينهم من �لوقوع فيها من جديد؛

ب. تخ�سي�ض بر�مج ملحاربة �الأمية �لوظيفية بالن�سبة للعمال و�حلرفيني 

و�ملهنيني و�مل�ستخدمني �ملحتاجني لذلك؛

ج. �إذكاء �لوعي لدى �ملتعلم يف �إطار درو�ض حماربة �الأمية وكذ� �ملتحرر 

منها مبقومات �ملو�طنة، على نحو يجعله مت�سبعا بروح �ملبادرة، وقادر� 

على �ملو�زنة �لفاعلة بني حقوقه وو�جباته، و�الإ�سهام يف تنمية بالده.

احلكامة	والتدبري

62. ي�ستدعي �لرفُع من موؤ�رش�ت مردودية بر�مج حماربة �الأمية وت�رشيع وترية 

�لناجحة،  �لتجربة �لوطنية و�لتجارب �لدولية  �أثبتت ذلك  �إجنازيتها، كما 

�الأمثل  و�لتفعيل  �لرب�مج  لهذه  �ملحكم  �لتدبري  تتيح  جيدة  حكامة  نهَج 

الأهد�فها. 

63. يف هذ� �الإطار، يرى �ملجل�ض �الأعلى للتعليم �أن �إعالن �لربنامج �حلكومي 

وكالة  �إحد�ث  عن   2007 �أكتوبر   24 بتاريخ  �لنو�ب  جمل�ض  �أمام  �ملقدم 

وطنية ملحو �الأمية، باإمكانه �أن يذكي دينامية جديدة يف هذ� �ملجال؛ على 

�أ�سا�ض �أن ت�سطلع هذه �الآلية مبهامها وفق روؤية ��سرت�تيجية وظيفية ومندجمة 
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ملحاربة �الأمية، و�أن يرتكز عملها على مقومات �حلكامة �جليدة، وال�سيما 

بنهج تدبري ير�عي - عالوة على �لريادة �لناجعة و�سمان م�ساركة جميع 

�خل�سو�سيات  و�ملحا�سبة-  �لتقومي  على  �ملبني  بالنتائج  و�لتدبري  �ملعنيني 

�ملميزة ملتطلبات حمو �الأمية �ملتمثلة، باالأ�سا�ض، فيما يلي: 

 • �ملبادرة و��ستك�ساف �حللول ومد�خل �لعمل �لناجعة  ملحاربة �الأمية؛

 • �حلفز على �لطلب وت�سجيع �الإقبال على بر�مج مالئمة ملحو �الأمية من 

قبل �ملعنيني بها، و�عتماد �آليات ملو�كبتهم وتتبع م�سارهم وماآلهم؛

 • �لتعبئة �ملجتمعية �ملتو��سلة، وح�سد كافة �جلهود، و�ل�سهر على �لتز�م 

خمتلف �ملتدخلني بنف�ض طويل و�سمن مقاربة ت�ساركية قو�مها �لتن�سيق 

و�لتكامل يف �إطار تقا�سم �مل�سوؤولية؛ 

�ملو�رد وم�سادر �لتمويل وتي�سري كل �أ�سكال  وتنويع  �ل�رش�كات   • تعزيز 

�لدعم و�مل�ساهمة؛    

 • �لنهج �لفعلي لتدخل �لقرب ويف عني �ملكان.

64. وهي مقومات من �ساأنها �أن ت�ساعد على حت�سني هذه �الآلية من �أن توؤول 
مثقلة  حم�سة،  �إد�رية  بنية  �إىل  �أو  �لفعالية  حمدود  موؤ�س�ستي  جهاز  جمرد  �إىل 

بامل�ساطر و�الإجر�ء�ت، دون �أن تكون لها �أية قيمة م�سافة يف هذ� �ملجال.

65. من باب �حلكامة �جليدة لرب�مج حماربة �الأمية، �رشورة �لتو�فر على منظومة 
معلوماتية مبوؤ�رش�ت دقيقة، حُمينة وموثوق بها، تعتمد �ملقاربة �ل�ساعدة يف 

جتميع �ملعلومات و�ملعطيات �الإح�سائية �ملتعلقة بالفئات �مل�ستهدفة وخمتلف 

�لفاعلني و�ملتدخلني، للم�ساعدة على �إعد�د خطط و�قعية وتوقعية موجهة 

للتدخل، ولتتبع �مل�سار �لتعليمي و�لتكويني للمعنيني وماآلهم. 
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الهند�صة	الأندراغوجية	

66. من �أجل توفري تعليم وتكوين لليافعني و�لكبار بهند�سة �أندر�غوجية وظيفية 

و�ال�ستمر�رية يف  �الإيجابية  �مل�ساركة  على  تقوم  مالئمة  ومناهج  وبرب�مج 

حماربة  برب�مج  �مل�ستهدفة  �لفئات  خل�سو�سيات  مر�عاة  يف  وذلك  �لتعلم، 

�الأمية، يتم على �خل�سو�ض:

�لتخفيف  �جتاه  يف  حاليا،  �ملعتمدة  و�لرب�مج  �ملناهج  مر�جعة  اأ. 

و�لتب�سيط و�ملالءمة؛ وبهدف �عتماد  م�سامني ال تنح�رش يف جمرد تعليم 

�لقر�ءة و�لكتابة و�حل�ساب، بل ت�ستح�رش �ملقومات �حل�سارية و�الأبعاد 

�الجتماعية و�لثقافية و�لقيمية �ملنفتحة على �ملجتمع وعلى �لع�رش؛ 

�الأمية  حمو  متطلبات  بني  تز�وج  تربوية  هيكلة  �إىل  �ال�ستناد  ب. 

تعليمي  عر�ض  وبني  جديد،  من  فيها  �لوقوع  تفادي  وم�ستلزمات 

وظيفي وتاأهيلي؛

ت�ستجيب  تعليمية  وباإيقاعات  �لكافية،  �لزمنية  �الأغلفة  تخ�سي�ض  ج. 

حلاجات �لفئات �مل�ستهدفة وتر�عي �ملعايري �لدولية �ملتعارف عليها يف 

هذ� �ل�ساأن؛

د.  يف �رتباط بذلك، تتم مالءمة �ملقاربة �للغوية ملحاربة �الأمية وتعليم 

�لكبار، خ�سو�سا يف مرحلتها �الأوىل، وفق مقت�سيات �مليثاق �لوطني 

�الأ�سا�سية  �للغة  �لعربية  �عتبار  حيث  من  وال�سيما  و�لتكوين،  للرتبية 

)�لد�رجة  �الأم  �للغات  دور  ��ستح�سار  جانب  �إىل  �الأمية،  ملحاربة 

�إمكانية  مع  �جلهوية،  للخ�سو�سيات  مر�عاة  يف  و�الأمازيغية...( 

�ال�ستعمال �لوظيفي الأدو�ت لغوية �أخرى بغر�ض �ال�ستجابة للحاجات 

�ملهنية �أو �لعملية؛

ه.  تطوير �لو�سائط و�ملعينات �لديد�كتيكية وال�سيما �لكتب �لتعليمية، و�ل�سعي 
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نحو �ال�ستعمال �لتدريجي للتكنولوجيا �حلديثة لالإعالم و�الت�سال؛

توطيد  وملرحلة  �الأمية  حمو  ملرحلة  �ملالئمة  �الأهد�ف  حتديد  و.  

من  �ملعنيني  �الأفر�د  متكن  مدى  لتقدير  نظام  �إقر�ر  مع  مكت�سباتها، 

�لكفايات �الأ�سا�سية و�ملهار�ت �لوظيفية �ملوؤهلة لالندماج �الجتماعي 

تتيح  و�ملو�كبة،  للتتبع  باآليات  معزز�  يكون  �أن  ينبغي  نظام  �ملهني؛  �أو 

�لتح�سيل  من  �ملتدرج  بالرفع  وت�سمح  �لتعرث،  حالة  يف  �ال�ستد�رك 

�لكفيل بالتجاوز �لنهائي لالأمية. 

حتظى  ب�سهادة  �الأمية  حمو  مل�سار  �لناجح  �الجتياز  ج  ُيتوَّ �أن  على     

باالعرت�ف و�لت�سجيع، مع �إعمال مبد�إ �لتمييز �الإيجابي لفائدة حاملها، 

وذلك بتي�سري ولوج �خلدمات و�ملهن �ملالئمة �أو �لرتقي يف درجاتها. 

التاأطري	والتكوين

67. يتم �عتماد ت�سور متكامل لتعليم �لكبار وتاأطريهم وتكوينهم يف جمال حمو 

�الأمية، من �أهم مرتكز�ته: 

�إر�ساء �إطار مرجعي يحدد �لكفايات �الأ�سا�سية ملمار�سة مهام �لتاأطري،  اأ. 

يف مر�عاة للم�سار�ت �ملتعددة لتعليم �لكبار؛

�جلمعوية  و�الأطر  و�ملن�سطني  للمكونني  �حلايل  �لو�سع  مر�جعة  ب. 

وغريهم من �مل�سطلعني حاليا بتعليم �لكبار �سمن بر�مج حماربة �الأمية، 

كفايات  وفق  �مل�ستمر،  وتاأهيلهم  تكوينهم  و�إتقان  حفزهم  �جتاه  يف 

عملهم  ومو�كبة  دعمهم  مع  �لرب�مج،  تلك  خل�سو�سيات  ت�ستجيب 

وتاأطريهم من قبل �أطر �لتفتي�ض �لرتبوي �ملخت�سة؛

در��سة  خالل  من  �الأمية  حماربة  درو�ض  تاأطري  تعزيز  على  �لعمل  ج. 

به  �لقيام  الإ�سناد  �ملخت�سة،  �جلهات  مع  بتن�سيق  �ملتاحة،  �الإمكانات 

لفئات �أخرى، بعد تكوينها وتاأهيلها، من بينها: 
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وت�سجيعات،  حو�فز  باملقابل،  تخويلهم،  مع  �جلامعيون  �لطلبة   • 

ومر�عاة هذ� �الإ�سهام يف نتائجهم �لدر��سية؛

منحهم  مع  �لتعليم،  ورجال  ن�ساء  مقدمتهم  ويف  �ملتقاعدون   • 

تعوي�سات عن هذه �ملهمة.

ال�رصاكة	والتمويل

68.  تعد حماربة �الأمية حتديا ُي�سائل خمتلف مكونات �ملجتمع، مما ي�ستدعي تعبئة 

كافة �لقطاعات �لعمومية و�خلا�سة و�لهيئات و�جلمعيات �ملهتمة، يف رفع 

وتنويعها  �ل�رش�كات  تقوية  على  �لعمل  يتعني  �لغر�ض  لهذ�  �لتحدي.  هذ� 

وفق مقاربة ترتكز باالأ�سا�ض على ما يلي: 

بر�مج  يف  وللمقاوالت  �حلكومية  للقطاعات  �أقوى  �نخر�ط  حتقيق   • 

حماربة �الأمية �الأ�سا�سية و�لوظيفية، مع �لرتكيز على �ليافعني و�ل�سباب 

وكذ� �لن�ساء و�لرجال من �مل�ستخدمني و�لعمال، و�حلرفيني �ملحتاجني 

لذلك. يف هذ� �ل�سدد، ميكن ��ستح�سار بع�ض �لتجارب �لناجحة ومنها 

على �سبيل �ملثال: درو�ض حمو �الأمية بامل�ساجد �لتي حُتقق �سنويا �إجناز�ت 

�لتي  �لبحري،  بال�سيد  �لوظيفية  �الأمية  حماربة  برنامج  وكذ�  مهمة، 

مكنت من تاأهيل �لعديد من �مل�ستخدمني و�ملمتهنني بهذ� �لقطاع؛

 • �سياغة مناذج متنوعة ومبتكرة لل�رش�كة �لتعاقدية تهدف باالأ�سا�ض �إىل 

للمر�قبة و�ملو�كبة،  �آليات  و�لتاأهيل، و�عتماد  و�لتاأطري  �لتكوين  تقوية 

�لقطاعية  �لرب�مج  من  �مل�ستهدفة  و�لفئات  �ملتدخلني  نوعية  مع  تتالءم 

مع  وال�سيما  بر�مج،  وعقود  حتمالت  دفاتر  �أ�سا�ض  وعلى  �ملختلفة، 

جمعيات �ملجتمع �ملدين �ملعنية؛ 

لل�رشكاء وفق تدبري يخ�سع للتن�سيق و�لتتبع  �ملختلفة  �لتدخالت   • تنظيم 

و�لتقومي؛ 
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عليها  متعارف  موؤ�رش�ت  و�عتماد  �ملتدخلني،  بني  �لتناف�سية  حفز   • 

على  �ملتميزة  و�الإجناز�ت  �ملمار�سات  �نتقاء  مبوجبها  يتم  لالإجنازية 

�ملجتمع  �لعمومية و�خلا�سة و�جلماعات وهيئات  �لقطاعات  م�ستوى 

�ملدين، من �أجل �لتعريف بها وحفزها؛

وال�سيما  وتنميته،  �الأمية  حماربة  ميد�ن  على  �ملطبق  �لبحث  ت�سجيع   • 

وذلك  �ملخت�سة،  �لبحث  وموؤ�س�سات  �جلامعات  مع  �رش�كات  باإبر�م 

و��ستك�ساف  وحتليلها،  �لظاهرة  ت�سخي�ض  يف  �إ�سهامه  الأهمية  �عتبار� 

�لدولية  �لتجارب  على  ومنفتحة  مبتكرة  مبقاربات  عالجها  �سبل 

�لناجحة يف هذ� �ملجال. 

69. �عتبار� للدور �الأ�سا�سي للتو��سل يف تقوية �لطلب على بر�مج حماربة �الأمية 

و�خلا�سة  �لعمومية  �الإعالم  و�سائل  مع  �لتعاقد  يتم  �لتعبئة حولها،  و�إذكاء 

حول تخ�سي�ض بر�مج وفقر�ت �سمعية وب�رشية ملحو �الأمية. كما يتم �إعد�د 

و�سائط تو��سلية متنوعة تهدف �إىل: 

�سكل  تتخذ  �لرب�مج،  بهذه  �مل�ستهدفني  مع  وظيفية  رو�بط  �إحد�ث   • 

جمالت ومن�سور�ت وبر�مج �سمعية وب�رشية مالئمة ملتطلباتهم، وحمفزة 

على �لتعلم مدى �حلياة؛

 • �إعالم �لفئات �مل�ستهدفة ب�سيغ مب�سطة حول خمتلف �لرب�مج �ملعتمدة، 

كفيلة بالت�سجيع على �ملو�ظبة وتي�سري �لتوجيه و�الختيار.

�لتي  �الأمية  على  بالق�ساء  �ملرتبطة  �لو�زنة  و�لنوعية  �لكمية  �لرهانات  �إن   .70

يتعني على �ملغرب ك�سبها يف �أقل مدة زمنية ممكنة، و�رشورة حت�سني �لبالد 

�حلياة  وعلى  �لتنموية  �الأور��ض  على  �الآفة  لهذه  �ل�سلبية  �النعكا�سات  من 

�ملتوخاة.  �الأهد�ف  حجم  مع  تتنا�سب  مالية  تكلفة  يتطلب  �لدميقر�طية، 

وهي تكلفة يعود حتمل �أعبائها �إىل �ملجموعة �لوطنية. 
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71. من مت، فالدولة مدعوة �إىل:

 • �لقيام مبجهود �إ�سايف كفيل بالرفع �لتدريجي من �الإمكانات �لعمومية 

�حلكومية  �لقطاعات  حر�ض  مع  �الأمية،  حماربة  لرب�مج  �ملر�سودة 

�ملعنية على تخ�سي�ض غالف مايل �سمن ميز�نيتها �ل�سنوية ملحو �الأمية 

�لوظيفية بالن�سبة مل�ستخدميها �ملحتاجني لذلك.

�لتكلفة �لفردية �ل�سنوية ملحو �الأمية، �لتي ال تتعدى حاليا  يف   • �لزيادة 

�لتي  �لفعلية  �لتكلفة  �أقل بكثري من  ُتعدُّ  )400( درهم، و�لتي  �أربعمائة 

�لنوع من  لهذ�  �لكمية و�لنوعية  لالأهد�ف  �لناجع  �لتحقيق  ي�ستلزمها 

�لرب�مج. 

حماربة  حتدي  رفع  يف  �لفاعل  �الإ�سهام  �ملحلية  �جلماعات  على  �أن  كما   .72

�الأمية، وذلك باإدر�ج �لتكلفة �ملالية �لتي تقت�سيها �لرب�مج �ملخ�س�سة لها، 

�ل�سنوية  ميز�نيتها  �سمن  �ملكان،  عني  يف  �جلماعي،  �ملجل�ض  من  مببادرة 

وجعلها مندجمة يف م�ساريع �لتنمية �ملحلية. 

ما  �لتي  �ملدين  �ملجتمع  هيئات ومنظمات  ت�سجيع  ينبغي  نف�سه،  للغر�ض   .73

فتئت تقوم بدور متميز يف هذ� �ملجال.

�ملوؤ�س�ستية مع  لل�رش�كة  �سامل  �إطار عمل  �إر�ساء  يتعني  74. عالوة على ذلك، 

�لقطاع �خلا�ض، يهدف باالأ�سا�ض �إىل حمو �الأمية �لوظيفية، ب�سكل ي�ساعد 

على �ملزيد من تاأهيل �مل�ستخدمني وعلى حت�سني مردودية �ملقاوالت و�لرفع 

من جودة �إنتاجياتها.

�ملوؤ�س�سات  مع  وم�سرتكة  هادفة  وحملية  جهوية  بر�مج  �عتماد  �ساأن  ومن   .75

للتنمية  �لوطنية  �ملبادرة  جانب  �إىل  و�لتنمية،  و�لت�سامن  للتعاون  �لوطنية 

�إ�سهامها �ملتو��سل يف دعم بر�مج  ن�رش �لتعليم و�لتمدر�ض  �لب�رشية، تعزيز 

وحمو �الأمية.
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�لدويل  للتعاون  �الأمثل  �ال�ستثمار  ينبغي �حلر�ض على  نف�سه،  �ل�سياق  76. يف 

�سمن  وتنويعه،  تقويته  على  و�لعمل  �الأمية،  حماربة  بر�مج  دعم  جمال  يف 

�لتقومي  �ملبني على  بالنتائج  مقاربة قو�مها �ال�ستهد�ف و�ل�سفافية و�لتدبري 

و�ملحا�سبة.

التتبع	والتقومي	

�الأمية،  حماربة  بر�مج  ل�سري  و�ال�ست�رش�فية  �لت�سخي�سية  �ملو�كبة  �أجل  من   .77

بغية توطيد مكت�سباتها  وتطويرها �مل�ستمر، يتعني �إر�ساء نظام للتتبع �ليقظ 

لعمليات تطبيق تلك �لرب�مج و�لتقومي �ملنتظم لنتائجها، مع �ل�سهر، يف �سوء 

ذلك، على حتيينها ومالءمتها للمتطلبات و�الأهد�ف و�مل�ستجد�ت.

78. ي�ستند هذ� �لتقومي �إىل موؤ�رش�ت و��سحة ومتعارف عليها، وي�سمل خمتلف 

�لرب�مج �ملتعلقة مبحاربة �الأمية، بهدف تقدير �الإجنازية �لعامة �ل�سنوية على 

�مل�ستويني �لكمي و�لنوعي.

مبختلف  بر�جمها،  تن�سيق  وعلى  �الأمية  حماربة  على  �مل�رشفة  �ل�سلطة  تقوم   .79

م�ستوياتها �لقطاعية، و�لوطنية، و�جلهوية، و�ملحلية، باإعد�د تقرير �سنوي 

ميكن �لر�أي �لعام �لوطني من �لوقوف على و�سعية حماربة �الأمية وح�سيلة 

�لق�ساء  �أفق  يف  ن�سبها  من  للتقلي�ض  �ملتخذة  و�لتد�بري  بر�جمها،  �إجناز�ت 

عليها.
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خامتــة

للتعليم، وهو ي�سهم بر�أيه يف و�قع بر�مج �لرتبية غري  �إن �ملجل�ض �الأعلى   .80

�لوطنية  �ملنظومة  �إجناح  �أن  يوؤكد  فاإنه  و�آفاقها،  �الأمية  وحماربة  �لنظامية 

وتاأهيلها  و�خلارجية،  �لد�خلية  مردوديتها  من  و�لرفع  و�لتكوين،  للرتبية 

لال�سطالع بدورها يف �لنهو�ض بالر�أ�سمال �لب�رشي، ويف �الأور��ض �لتنموية 

�لوطنية، يتمثل باالأ�سا�ض يف �سمان �حلق يف �لرتبية للجميع بفر�ض متكافئة 

ومبو��سفات �جلودة، وال�سيما من خالل �لتحقيق �لفعلي للتعليم �الإلز�مي 

�ليافعني  ومتكني  ع�رشة،  �خلام�سة  �سن  �إمتامهم  غاية  �إىل  �الأطفال  لكافة 

و�لكبار من �لتعلم مدى �حلياة، ومن �أوفر فر�ض �لتاأهيل و�الندماج. 

حتقيق  �أجل  من  �أ�رشع  ووترية  �أقوى  دينامية  �إعطاء  �ليوم  يتعني  لذلك،   .81

مدة  �أقل  يف  �الأمية  وحماربة  �لنظامية  غري  �لرتبية  بر�مج  من  كل  �أهد�ف 

زمنية ممكنة. وهو ما يتطلب، بالدرجة �الأوىل، �إذكاء تعبئة جمتمعية حازمة 

�ملجتمع  فعاليات  وباقي  �لدولة  من  كل  �مل�سوؤولية  فيها  تتقا�سم  وملتزمة، 

�لرب�مج،  هذه  �إجناح  موقعه يف  �إطارها كل ح�سب  ي�سهم يف  ومكوناته، 

ُبغية متكني كل مغربي من مو�طنته �لكاملة، وحترير طاقاته وتنمية  وذلك 

�لبناء  تر�سيخ  وم�ساركا يف  ولوطنه،  لنف�سه  نافعا  ليكون  �لذ�تية؛  موؤهالته 

�لدميقر�طي لبالده ويف تنميتها وتقدمها.                              

وحرر بالرباط، يف يوليوز 2009
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تقـديـم

لبالدنا  خيار  ال  حا�سما،  رهانا  التمدر�س  وعدم  االأمية  اآفة  ا�ستئ�سال  ي�سكل 

لي حتقيَقه، بالدرجة االأوىل،  ا يمُ لحَّ �سوى ربحه يف اأقل االآجال املمكنة، وهدفا ممُ

واجب �سمان حق اجلميع يف الرتبية والتعليم، بفر�س متكافئة. كما ت�ستدعيه 

�رشورة االرتقاء بالراأ�سمال الب�رشي وتاأهيله لتمكني كافة املغاربة من االإ�سهام 

املثمر يف اإجناح االأورا�س االإ�سالحية والتنموية ببالدنا، وجتنيبها االنعكا�سات 

ال�سلبية لالأمية مبا يرتتب عنها من تكلفة باهظة على احلياة الوطنية: اقت�ساديا، 

اجتماعيا، تربويا، ثقافيا، �سيا�سيا.

االأمية يعد  النظامية وحماربة  الرتبية غري  اأهداف برامج  اإىل جانب كون حتقيق 

اإلزاما اجتماعيا للدولة ، فاإنه يمُعترب م�سوؤولية متقا�سمة ت�ستدعي انخراطا فعليا 

االإنتاجية  والقطاعات  لني  وامل�سغِّ والتكوين  الرتبية  وموؤ�س�سات  لقطاعات 

والتزام  املدين  املجتمع  وفعاليات  املنتخبة  وللهيئات  االأمية،  اآفة  من  املت�رشرة 

االأ�رش والفئات امل�ستهدفة. 

من هذا املنطلق، وبناء على طلب احلكومة، يديل املجل�س االأعلى للتعليم براأيه 

تبعا ملداوالت  واآفاقها«،  االأمية  النظامية وحماربة  الرتبية غري  برامج  يف »واقع 

اأعمال اخلربة وتعميق الدرا�سة  اإىل  2009، وا�ستنادا  التا�سعة يف يوليوز  دورته 

اإىل  وباال�ستماع  ال�سلة،  ذات  احلكومية  القطاعات  مع  وبت�ساور  والبحث، 

الفاعلني املعنيني، مع ا�ستلهام التجارب الدولية يف هذا املجال. 

مداخل  الربامج،  لتلك  احلايل  الواقع  ت�سخي�س  �سوء  يف  يقرتح،  راأي  وهو 

ا�ست�رشافية توطد مكت�سباتها، وتمُ�سهم بحلول جمددة، من �ساأنها، ت�رشيع وترية 

العمر،  من  �سنة   15 قبل  االأطفال  من  االآالف  ملئات  الفعلي  االإدماج  اإعادة 

فئات  متكني  نف�سه،  الوقت  ويف  الرتبوية،  املنظومة  خارج  حاليا  املوجودين 
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على  املرتبطة  االأ�سا�سية،  والكفايات  املعارف  من  االأمية  تعاين  التي  املجتمع 

اخل�سو�س بالقراءة والكتابة واحل�ساب.  

عنا�رص ت�صخي�صية :  

الرتبية غري النظامية: 

برامج حمدودة النتائج يف مواجهة هدر درا�سي مرتفع

ي�ستفاد من املعطيات االإح�سائية ل�سنة 2009، اأنه يوجد حاليا ما يقارب 000 940 

طفل وطفلة خارج املدر�سة. بعد اأن كان هذا العدد يفوق املليون �سنة 2004. 

والثانوي  االإبتدائي  �سلكي  يف  الدرا�سة  عن  للمنقطعني  االإجمايل  العدد  اأما 

االإعدادي، فقد بلغ، خالل مو�سم 2007- 2008، ما يفوق 000 340. وهو 

موؤ�رش �سلبي يعك�س حمدودية قدرة املنظومة الرتبوية، حلد االآن، على االحتفاظ 

بجميع االأطفال يف املدر�سة. 

التام  التطبيق  فتتمثل يف: عدم  الو�سعية،  لهذه  املف�رشة  االأ�سا�سية  االأ�سباب  اأما 

00-40 املتعلق باإلزامية التعليم؛ الف�سل الدرا�سي؛ حمدودية  ملقت�سيات القانون 

الدعم البيداغوجي واالجتماعي؛ الطرد من املدر�سة؛ افتقار بع�س املوؤ�س�سات 

التعليمية للداخليات؛ �سعوبات بع�س االأ�رش يف تغطية تكاليف متدر�س اأبنائها؛ 

�سعف اإ�سهام �رشكاء املدر�سة يف دعمها وتي�سري اإجناز مهامها. 

من اأهم التعرثات التي ما تزال تعرت�س برامج الرتبية غري النظامية اأي�سا، غياب 

خريطة جهوية وحملية لر�سد االأطفال غري املمدر�سني، وحمدودية ا�ستقطابهم، 

املدر�سة،  يف  االإدماج  اإعادة  مل�ستلزمات  الدرا�سية  مكت�سباتهم  مالءمة  وعدم 

و�سعف مردودية الربامج املعتمدة، واالأثر املحدود للمتدخلني يف اإجنازها. 
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حماربـة الأميـة: 

وترية اإجناز بطيئة دون م�ستوى الأهداف املتوخاة

رغم انخفا�س ن�سبة االأمية من 47,7% �سنة 2004، لدى الفئة العمرية 15 �سنة 

للفئة  بالن�سبة  اأي�سا  وانخفا�سها   ،2006 �سنة   %  43 يقارب  ما  اإىل  فوق،  فما 

العمرية 10 �سنوات فما فوق من 43 % �سنة 2004 اإىل 38,5 % �سنة 2006، ما 

تزال االأعداد املطلقة مرتفعة؛ اإذ تبلغ حوايل 8,8 ماليني من االأميني من الفئة 

العمرية 15 �سنة فما فوق.  

كما اأن التفاوت يف ن�سب االأمية يظل قائما على م�ستوى النوع مبعدل %52 

بني الن�ساء، مقابل ما يناهز 34% لدى الرجال، وعلى م�ستوى الو�سط بن�سبة 

61% بالو�سط القروي، مقابل  30% بالو�سط احل�رشي.

االإجناز؛  وترية  بطء  اأهمها:  ال�سعوبات  من  عددا  االأمية  حماربة  برامج  تعاين 

هند�سة  اإىل  االفتقار  االأحادي؛  العر�س  غلبة  احلوافز؛  وقلة  الطلب  �سعف 

اأندراغوجية مرنة ووظيفية مرتكزة على العمل مببداأ التعلم مدى احلياة؛ �سعف 

اآليات التن�سيق واملواكبة والتقومي و قيا�س املكت�سبات وتتبع ماآل امل�ستفيدين.

واقع يفرز اإ�سكاليات م�سرتكة بني برامج الرتبية غري النظامية وحماربة الأمية

غري  الرتبية  لربامج  احلايل  الواقع  اأن  يتبني  العام،  الت�سخي�س  هذا  من  انطالقا 

تهم  بينهما،  امل�سرتكة  االإ�سكاليات  من  يطرح جملة  االأمية،  النظامية وحماربة 

باالأ�سا�س: حكامة الربامج وتن�سيق التدخالت؛ منظومة املعلومات؛ املردودية؛ 

وتوطيد  االإ�سهاد  والتقومي؛  التتبع  والتعبئة؛  التوا�سل  والتكوين؛  التاأطري 

املكت�سبات وحفزها؛ التمويل.
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من اأجل برامج عمل ناجعة للرتبية غري النظامية وحماربة الأمية

منطلقات ومبادئ مهيكلة

والتعليم  الرتبية  اعتبار  الربامج، من  املجل�س، يف مقرتحاته الآفاق هذه  ينطلق 

الواجبات االأ�سا�سية للدولة، وحقا من حقوق االإن�سان ومقوما ملواطنته،  من 

م�ستح�رشا االرتباط الع�سوي بني جناح هذه الربامج وبني التطبيق احلازم لقانون 

التعليم االإلزامي، مع التاأكيد على ا�ستعجالية حتقيق اأهداف الرتبية غري النظامية، 

وعلى اخلا�سية الهيكلية واملت�سعبة الإ�سكالية االأمية، التي تتطلب معاجلة تمُوازن 

بني ت�رشيع وترية االإجناز وبني التدرج يف التفعيل، وفق برجمة للق�ساء على هذه 

االآفة يف اأقل مدة ممكنة. 

ومع اأن برامج الرتبية غري النظامية وحماربة االأمية تلتقي يف حتمل انعكا�سات عدم 

املجالني،  نوعية بني هذين  فاإن هناك اختالفات  نتائجه،  التمدر�س ومواجهة 

ت�ستدعي، مراعاة خل�سو�سياتهما، الف�سل املوؤ�س�ستي واملنهجي بينهما.

مقرتحات وتو�صيات ا�صت�رصافية

الرتبية غري النظامية: 

من اأجل ا�ستدراك متدر�س كافة الأطفال غري املمدر�سني واملنقطعني عن الدرا�سة، واإعادة 

اإدماجهم يف منظومة الرتبية والتكوين

اعتماد  اأ�سا�سه  على  يتم  �سامل  اإح�ساء  اإجناز  اإىل  املجل�س  يدعو  االأهداف:   •
خريطة حَتنيَّ با�ستمرار لالأطفال املوجودين خارج املدر�سة، ح�سب النوع 

وال�سن والو�سط، ق�سد حتديد نقط التدخل و�سيغه. مع التعميم التدريجي 

لربامج الرتبية غري النظامية على االأطفال املعنيني، مبن فيهم ذوو االحتياجات 

اخلا�سة، وال�سهر على اإعادة اإدماجهم يف م�ستويات التعليم املنا�سبة، اأو يف 

تكوينات بديلة.
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اإر�ساء  التمدر�س؛  عدم  منابع  جتفيف  بلوغها:   يتعني  التي  االأهداف  اأهم  من 

برنامج وطني لتعليم اأويل جيد لفائدة االأطفال بني 4 و5 �سنوات، ق�سد تي�سري 

ِل�س يف م�سارهم الدرا�سي؛ توفري مقعد بيداغوجي لكل طفل يف  تدرجهم ال�سَّ

�سن ما بعد 6 اإىل 8 �سنوات، و�سمان موا�سلة متدر�سه االإلزامي بدون انقطاع 

اإىل غاية اإمتامه 15 �سنة من العمر على االأقل؛ ا�ستدراك متدر�س االأطفال من 9 اإىل 

15 �سنة لتمكينهم، بعد ذلك، اإما من موا�سلة درا�ستهم يف امل�ستوى التعليمي 

الرتبوي  الدعم  تخ�سي�س  املالئمة؛  املهنية  التكوينات  ولوج  اأو من  املنا�سب، 

املحتاجة  لالأ�رش  االجتماعي  الدعم  برامج  تعزيز  املتعرثين؛  لالأطفال  الالزم 

مل�ساعدتها على التمدر�س املواظب الأبنائها.

ت�ستمد  والتنظيم،  التدبري  اإجراءات على م�ستويي  اتخاذ  والتدبري:  احلكامة   •
برامج  تخويل  ق�سد:  االإلزامي،  بالتعليم  املتعلق   40-00 القانون  من  روحها 

التالميذ  متتيع  االإلزامي؛  التعليم  �سمن  الطبيعي  مكانها  النظامية  غري  الرتبية 

النظامي؛ تعزيز  التعليم  امل�ستهدفني بها بالو�سعية نف�سها املخولة الأقرانهم يف 

احلكامة املركزية بحكامة غري ممركزة والمركزية؛ حفز املبادرات واملمار�سات 

اجليدة.

ا�ستعجايل  الربامج عرب مَدَيني زمنيني: مدى متو�سط ذو طابع  تنظيم هذه  يتم 

ال�ستدراك متدر�س العدد االإجمايل لالأطفال املوجودين حاليا خارج املدر�سة، 

يف اأفق �سنة 2015. ومدى متوا�سل يمُدِرج هذه الربامج يف العمل االعتيادي 

واال�ستباق،  اليقظة  اإىل  با�ستمرار  مدعوا  �سيظل  الذي  الرتبوية،  للمنظومة 

وتوفري  الدرا�سي،  واالنقطاع  الهدر  يف  امل�سببة  للعوامل  القبلي  والت�سدي 

الو�سائل الالزمة للدعم  البيداغوجي اأو النف�سي الرتبوي اأو االجتماعي.

• التطوير البيداغوجي والتكوين: مالءمة املناهج والربامج والو�سائط التعليمية 
لة لالأطر الرتبوية،  ذات ال�سلة بالرتبية غري النظامية، وتخ�سي�س تكوينات موؤهِّ

ودعم البحث الرتبوي يف هذا املجال. 
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النظامية  غري  الرتبية  تالميذ  ا�ستقبال  الرتبوي:  والتاأطري  اال�ستقبال  بنيات   •
على  التنظيمية.  خريطتها  �سمن  اإدراجهم  مع  اأ�سا�سا،  التعليمية  باملوؤ�س�سات 

والثانوي  االإبتدائي  مبدر�سي  اأ�سا�سا،  الربامج،  لهذه  الرتبوي  التاأطري  يمُناط  اأن 

االإعدادي، مع حفزهم ومتكينهم من تكوين تاأهيلي.

يف ارتباط بذلك، يتم نهج التعاقد وفق دفاتر للتحمالت مع اجلمعيات الن�سيطة 

يف هذا املجال، تلتزم مبوجبه مبعايري التجهيز والتاأطري والربامج واملناهج املقررة 

يف الرتبية غري النظامية، وحتظى تبعا لذلك بدعم الدولة وتخ�سع ملراقبتها. 

غري  الرتبية  لربامج  املخ�س�س  للدولة  املايل  املجهود  من  الرفع  التمويل:   •
النظامية، ومن التكلفة الفردية ال�سنوية التي ال تتجاوز حاليا األف درهم، والتي 

تعزيز هذا  مع  الربامج.  متطلبات هذه  لتغطية  الالزمة  التكلفة  بكثري عن  تقل 

املجهود مب�سادر اإ�سافية، ت�ستند اإىل �رشاكات موؤ�س�ساتية مع ال�رشكاء العموميني 

واخلوا�س املعنيني. 

والتقومي  للتتبع  ومتجدد  مرن  نظام  اإر�ساء  يتم  والتوجيه:  والتقومي  التتبع   •
عرية تتالءم مع ال�سوابط املعمول بها يف التعليم  واالإ�سهاد والتوجيه، مبوؤ�رشات مممُ

العمومي، بعد تكييفها مع خ�سو�سية هذه الربامج. 

حمـاربة الأمـية   

تعبئة جمتمعية حازمة وحكامة اأكرث جناعة من اأجل ت�رسيع وترية الإجناز

املجتمعية  للتعبئة   ،2020-2010 املقبلة  الع�رشية  تخ�سي�س  اإىل  املجل�س  يدعو 

اليومية من اأجل الق�ساء على االأمية، وذلك باإطالق برنامج عمل وطني �سامل، 

والتقلي�س  االأمية  حماربة  وترية  ت�رشيع  ق�سد  والمركزية،  المتمركزة  مبقاربة 

النوعي من ِن�سبها يف االأفق املنظور. 

وظيفية  ا�سرتاتيجية  باعتماد  الربامج  لهذه  اأقوى  دينامية  اإعطاء  يتعني  كما 

ومندجمة، تكون مبثابة اإطار مرجعي وطني للحد من االأمية يف اأقل مدى زمني 
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ممكن؛ ا�سرتاتيجية من اأهم مقوماتها:

• اأهداف كمية ونوعية جديدة تت�سم بالوظيفية، يتم حتقيقها بوترية اأ�رشع، وفق 
برجمة واقعية توازن بني الطموح والقابلية لالإجناز، وتويل عناية اأكرب لعامالت 

املتوافرين  االأمهات، غري  فيهم  االأميني، مبن  املقاوالت، ولالأ�سخا�س  وعمال 

على �سغل قار، ولليافعني وال�سباب غري املمدر�سني.

َجهم  على اأن تراعي برامج حماربة االأمية توطيد مكت�سبات امل�ستهدفني، وتدرُّ

بتمكينهم  االأمية  حمو  مرحلة  مرحلتني:  عرب  التح�سيل  م�ستويات  يف  الفعلي 

التعلم  موا�سلة  ومرحلة  واحل�ساب،  والكتابة  للقراءة  االأ�سا�سية  الكفايات  من 

بالن�سبة للذين اجتازوها، ق�سد حت�سينهم من الوقوع فيها من جديد.

اأمام  املقدم  احلكومي،  الربنامج  اإعالن  اأن  املجل�س  يعترب  جيدة:  حكامة   •
الربملان يف اأكتوبر 2007، عن اإحداث وكالة وطنية ملحو االأمية، باإمكانه اأن 

يذكي دينامية جديدة يف هذا املجال؛ على اأن تزاول هذه االآلية مهامها بنهِج 

تدبري يراعي اخل�سو�سيات املميزة ملتطلبات حمو االأمية املتمثلة، باالأ�سا�س، يف: 

وت�سجيع  الطلب  على  احلفز  الناجعة؛  والربامج  احللول  وا�ستك�ساف  املبادرة 

االإقبال؛ التعبئة املجتمعية املتوا�سلة وتقا�سم امل�سوؤولية؛ تعزيز ال�رشاكات وتن�سيق 

خمتلف التدخالت؛ تنويع موارد الدعم وم�سادر التمويل؛ النهج الفعلي لتدخل 

القرب؛ التدبري بالنتائج املبني على التقومي واملحا�سبة.

من �ساأن مراعاة هذه املقومات اأن ي�ساعد على حت�سني هذه االآلية من اأن توؤول 

اإىل جمرد جهاز موؤ�س�ستي مثَقل بامل�ساطر وحمدود الفعالية.

املناهج والربامج يف اجتاه  اأندراغوجية ناجعة، من مرتكزاتها: مراجعة  هند�سة   •
حماربة  متطلبات  بني  تزاوج  تربوية  هيكلة  اعتماد  واملالءمة؛  والتب�سيط  التخفيف 

االأمية وما بعدها، وبني عر�س تعليمي وظيفي وتاأهيلي؛ تخ�سي�س االأغلفة الزمنية 

الكافية باإيقاعات تعليمية منا�سبة لكل فئة؛ تطوير الو�سائط الديداكتيكية وال�سيما 

الكتب التعليمية؛ اال�ستعمال التدريجي للتكنولوجيا احلديثة لالإعالم واالت�سال. 
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مقت�سيات  وفق  الكبار  لتعليم  اللغوية  املقاربة  ينبغي مالءمة  نف�سه،  االجتاه  يف 

امليثاق الوطني للرتبية والتكوين، وال�سيما باعتبار العربية اللغة االأ�سا�سية ملحاربة 

االأمية، اإىل جانب ا�ستح�سار دور اللغات االأم )الدارجة واالأمازيغية ...( يف 

مراعاة للخ�سو�سيات اجلهوية، مع اإمكانية اال�ستعمال الوظيفي الأدوات لغوية 

اأخرى بغر�س اال�ستجابة للحاجات املهنية والعملية.

باالعرتاف  حتظى  ب�سهادة  االأمية  حماربة  لدرو�س  الناجح  االجتياز  تتويج  يتم 

ولوجه  بتي�سري  حاملها،  لفائدة  االإيجابي  التمييز  مبداإ  اإعمال  مع  والت�سجيع، 

للخدمات واملهن املالئمة  اأو الرتقي يف درجاتها. 

ل للتاأطري والتكوين، يعتمد ت�سورا متكامال لتعليم الكبار قوامه:  • نظام موؤهِّ
احلايل  الو�سع  مراجعة  التاأطري؛  مهام  ممار�سة  لكفايات  مرجعي  اإطار  اإر�ساء 

وتاأطريهم  تكوينهم  واإتقان  حفزهم  اجتاه  يف  اجلمعوية،  واالأطر  للمكونني 

لفئات  به  القيام  باإ�سناد  االأمية  حماربة  درو�س  تاأطري  تعزيز  امل�ستمر؛  وتاأهيلهم 

ويف  واملتقاعدون  اجلامعيون  الطلبة  وال�سيما  وحفزها،  تاأهيلها  بعد  اأخرى، 

مقدمتهم ن�ساء ورجال التعليم.

عة، مبقاربة ترتكز باالأ�سا�س على: حتقيق انخراط اأقوى  •  �رشاكة مبتكرة ومو�سَّ
للقطاعات احلكومية واملقاوالت، يف ا�ستح�سار لبع�س التجارب الناجحة مثل 

ال�سيد  بقطاع  الوظيفية  االأمية  حماربة  وبرنامج  بامل�ساجد،  االأمية  حمو  درو�س 

البحري؛ �سياغة مناذج متنوعة لل�رشاكة التعاقدية؛ حفز التناف�سية بني املتدخلني 

والتعريف باملمار�سات اجليدة؛ ت�سجيع وتنمية البحث املطبق على حماربة االأمية 

ب�رشاكة مع اجلامعات وموؤ�س�سات البحث.

واإذكاء  الربامج  هذه  على  الطلب  تقوية  يف  اأهمية  من  للتوا�سل  ملا  واعتبارا 

التعبئة املجتمعية، يمُقرَتح التعاقد مع و�سائل االإعالم حول برامج �سمعية وب�رشية 

تخ�س�س ملحو االأمية. 
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كما يتم اإحداث روابط توا�سلية وظيفية مع امل�ستهدفني بهذه الربامج، يف �سكل 

جمالت ومن�سورات وبرامج �سمعية وب�رشية حمفزة على التعلم مدى احلياة.

• اعتمادات مالية كافية، يليها حتقيق الرهانات الكمية والنوعية الوازنة املرتبطة 
املجموعة  اإىل  اأعبائها  حتمل  يعود  �رشورية  تكلفة  وهي  االأمية؛  على  بالق�ساء 

املخ�س�سة  للميزانية  ال�سنوات  متعددة  برجمة  اعتماد  يتعني  َثم،  من  الوطنية. 

ملحاربة االأمية االأ�سا�سية والوظيفية، تقوم على بذل الدولة والقطاعات العمومية 

الالزمة،  واالإجمالية  الفردية  التكلفة  مع  يتنا�سب  اإ�سايف  مايل  ملجهود  املعنية 

وعلى تنويع م�سادر ال�رشاكة والتمويل، وذلك: بانخراط اجلماعات املحلية، 

اإدراج التكلفة املالية التي تقت�سيها الربامج املتعلقة بها مببادرة من  املدعوة اإىل 

املجل�س اجلماعي يف عني املكان، �سمن ميزانيتها ال�سنوية املخ�س�سة مل�ساريع 

التنمية املحلية؛ باإ�سهام القطاع اخلا�س واملوؤ�س�سات الوطنية للت�سامن والتعاون 

والتنمية؛ بت�سجيع هيئات ومنظمات املجتمع املدين التي ما فتئت تقوم بدور 

الدويل والعمل على  للتعاون  االأمثل  باال�ستثمار  املجال؛ وكذا  متميز يف هذا 

تقويته وتنويعه. 

• تتبع يقظ وتقومي منتظم ل�سري برامج حماربة االأمية ولنتائجها، ي�ستلزم اإر�ساء نظام 
الربامج  خمتلف  وي�سمل  عليها،  ومتعارف  وا�سحة  موؤ�رشات  اإىل  ي�ستند  متكامل 

امل�ستويني  على  ال�سنوية  العامة  االإجنازية  تقدير  بهدف  االأمية،  مبحاربة  املتعلقة 

يمَُعد  الكمي والنوعي. وهو تقومي يتم اإدراج خال�ساته ونتائجه يف تقرير �سنوي، 

برامج  و�سعية  على  الوقوف  من  الوطني  العام  الراأي  متكني  ق�سد  الغر�س،  لهذا 

حماربة االأمية وح�سيلتها، واآفاق الق�ساء على هذه االآفة.

يف اخلتام، يود املجل�س االأعلى للتعليم، وهو ي�سهم بهذا الراأي، جتديد التاأكيد 

على اأن اإجناح املنظومة الوطنية للرتبية والتكوين، باعتباره مدخال اأ�سا�سيا لبلوغ 

يف  باالأ�سا�س  يتمثل  الكربى،  والتنموية  االإ�سالحية  االأورا�س  خمتلف  اأهداف 

�سمان احلق يف الرتبية للجميع، بفر�س متكافئة ومبوا�سفات اجلودة، وال�سيما 
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من خالل التحقيق الفعلي للتعليم االإلزامي لكافة االأطفال اإىل غاية اإمتامهم �سن 

اأوفر  ومن  احلياة،  مدى  التعلم  من  والكبار  اليافعني  ومتكني  ع�رشة،  اخلام�سة 

فر�س التاأهيل واالندماج. 

لذلك، يتعني اليوم، اإعطاء دينامية اأقوى ووترية اأ�رشع، من اأجل حتقيق اأهداف 

كل من برامج الرتبية غري النظامية وحماربة االأمية يف اأقل مدة زمنية ممكنة. وهو 

ما يتطلب، بالدرجة االأوىل، اإذكاء تعبئة جمتمعية حازمة ملتزمة ومتقا�َسمة بني 

مغربي من  بمُغية متكني كل  املجتمع ومكوناته، وذلك  فعاليات  وباقي  الدولة 

لنف�سه  نافعا  ليكون  الذاتية،  موؤهالته  وتنمية  طاقاته  الكاملة، وحترير  مواطنته 

ولوطنه، وم�ساركا يف تر�سيخ البناء الديقراطي لبالده ويف تنميتها وتقدمها.
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IntRoductIon

L’éradication de l’analphabétisme et de la non scolarisation 
constitue un enjeu majeur que notre pays se doit de relever dans 
les meilleurs délais. Il s’agit d’un objectif prioritaire dicté, à la 
fois, par l’obligation d’assurer le droit à l’éducation pour tous, 
dans le respect de l’équité et de l’égalité des chances, et par la 
nécessité de promouvoir et de valoriser le capital humain afin 
de permettre à tous nos concitoyens de contribuer activement 
à la réalisation des chantiers de réforme et de développement 
engagés par notre pays. 

Si la conduite des programmes d’éducation non formelle et 
d’alphabétisation est un impératif social qui incombe avant tout 
à l’Etat, leur mise en œuvre n’est pas moins une responsabilité 
partagée nécessitant :

• l’adhésion effective de tous : établissements d’éducation 
et de formation, employeurs, secteurs productifs, corps 
élus, société civile, etc… ;

• l’engagement constant des familles et des populations 
cibles.

Répondant à une demande d’avis émanant du Gouvernement sur 
« l’état des lieux et les perspectives des programmes d’éducation 
non formelle et d’alphabétisation au Maroc », le Conseil 
Supérieur de l’Enseignement propose quelques orientations 
d’action prospective de nature à consolider les acquis en matière 
d’alphabétisation et d’éducation non formelle, dans la double 
perspective d’accélérer le rythme de réinsertion des enfants 
de moins de 15 ans qui se trouvent en dehors du système 
d’éducation et de formation ; et de permettre aux catégories 
touchées par l’analphabétisme d’acquérir les connaissances et 
les compétences de base en matière de lecture, d’écriture et de 
calcul.
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ElémEnts dE dIagnostIc

Education non formelle  
Des  résultats  insuffisants  face  à  une  déperdition  scolaire 
élevée

L’effectif des enfants non scolarisés s’élève à environ 940 000 
en 2009 contre plus d’1 million en 2004. De même, le nombre 
d’abandons scolaires dans les cycles d’enseignement primaire 
et collégial a dépassé 340 000 en 2007-2008.   

Ce phénomène peut être expliqué par une série de facteurs 
d’ordre structurel, pédagogique ou social :

• Difficultés d’application de la loi N° 04-00, relative à 
l’enseignement obligatoire;

• Echec scolaire;

• Expulsion de l’école;

• Insuffisance du soutien pédagogique et social; 

• Absence d’internats dans certains établissements 
scolaires;

• Incapacité de certaines familles à couvrir les frais de 
scolarité de leurs enfants;

• Faible implication des partenaires de l’école dans 
l’accomplissement de ses missions.

Par ailleurs, les programmes d’éducation non formelle 
demeurent confrontés aux difficultés suivantes: 

• Absence de cartes régionales ou locales d’identification 
des enfants non scolarisés ; 

• Capacités d’accueil insuffisantes du système d’éducation 
non formelle;

• Inadéquation des acquis scolaires eu égard aux exigences 
d’intégration au sein de l’école formelle;
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• Rendement insuffisant des programmes;

• Impact limité de l’action des intervenants.

lutte contre l’analphabétisme
un rythme de réalisation lent 

Bien que le taux d’analphabétisme ait enregistré une baisse 
significative pour la tranche d’âge 10 ans et plus passant de 
43% en 2004 à 38,5% en 2006 et de 47,7 % en 2004 à près de 
43% en 2006 pour la tranche d’âge 15 ans et plus, le nombre 
des analphabètes demeure très élevé, atteignant quelques 8,8 
millions de personnes dans la tranche d’âge 15 ans et plus, 
notamment chez les femmes (52% contre près de 34% chez les 
hommes) et dans le monde rural (61% contre 30% en milieu 
urbain).

Les programmes d’alphabétisation sont confrontés à plusieurs 
difficultés:

• Lenteur du rythme des réalisations ;

• Faiblesse de la demande et de la motivation ;

• Offre unique ; 

• Absence d’une ingénierie andragogique souple et 
fonctionnelle, fondée sur l’apprentissage tout au long de 
la vie, et s’appuyant sur des mécanismes performants de 
coordination, d’accompagnement, d’évaluation d’acquis 
et de suivi des parcours des bénéficiaires.

des problèmes de mise en œuvre communs aux  
programmes des deux secteurs
Le diagnostic des programmes d’éducation non formelle  et 
d’alphabétisation met en évidence des problèmes communs, 
ayant trait, notamment, à la gouvernance des programmes et 
à la coordination des interventions et se traduisant à la fois par 
des insuffisances en termes d’encadrement, de rendement et 
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de formation et par  des dysfonctionnements dans les domaines 
de l’information, de la communication et de la mobilisation, du 
suivi et de l’évaluation, de la certification, de la consolidation des 
acquis et du financement.

Les recommandations ci-après visent à insuffler une nouvelle 
dynamique aux programmes d’éducation non formelle et de 
réduction de l’analphabétisme et à améliorer leur efficience. 

PouR dEs PRogRammEs  d’éducatIon non 
foRmEllE Et d’alPhabétIsatIon Plus 
EffIcIEnts

Principes 

Partant du principe que l’éducation est un droit fondamental 
garanti par l’État et un déterminant de la citoyenneté, le Conseil 
Supérieur de l’Enseignement rappelle le lien organique existant 
entre la réussite de ces programmes et l’application stricte 
des dispositions de la loi relative à l’enseignement obligatoire. 
Compte tenu de l’ampleur des déficits et de l’importance de ses 
enjeux, il souligne la nécessité d’un traitement spécifique et 
plus efficient.

Toutefois, il est à souligner que, même si les programmes 
d’éducation non formelle et d’alphabétisation convergent, 
quant-à la gestion des conséquences de la non-scolarisation, 
ses deux secteurs présentent des différences et des spécificités 
telles qu’une distinction institutionnelle et méthodologique 
s’avère nécessaire.

Propositions et recommandations 

Education non formelle
Rattrapage scolaire et réinsertion 

Le Conseil recommande la réalisation d’un recensement 
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exhaustif des enfants non scolarisés, comme préalable à 
l’élaboration d’une carte d’identification, constamment mise à 
jour, par sexe, âge et milieu, pouvant servir ainsi à la définition 
des espaces et des formes d’intervention. Par ailleurs, la 
généralisation des programmes d’éducation non formelle à 
tous les enfants concernés, y compris ceux ayant des besoins 
spécifiques, devrait se poursuivre  ainsi que leur réinsertion 
dans les niveaux d’enseignement correspondants, ou dans des 
formations alternatives. 

Parallèlement, il convient de poursuivre les objectifs prioritaires 
suivants : 

• Eliminer les facteurs à l’origine  de la non scolarisation; 

• Elaborer un programme national approprié d’enseignement 
préscolaire au profit des enfants de 4 à 5 ans;

• Garantir une place pédagogique à tous les enfants de 6 à 
8 ans et une scolarisation obligatoire au moins  jusqu’à 
l’âge de 15 ans; 

• Assurer aux enfants non scolarisés âgés de 9 à 15 ans un 
rattrapage scolaire et une réinsertion au sein du système 
d’enseignement et de formation; 

• Offrir un appui pédagogique aux enfants ayant des 
difficultés en matière d’apprentissage et une aide sociale 
conditionnelle aux familles défavorisées.

gouvernance et gestion 

Dans le domaine de la gouvernance et de la gestion, le Conseil 
Supérieur de l’Enseignement fait les recommandations 
suivantes :

• Prendre des mesures d’ordre organisationnel et 
managérial, inspirées de la loi 04-00 relative à 
l’enseignement obligatoire, en vue de conférer aux 
programmes d’éducation non formelle une place naturelle 
au sein de l’enseignement obligatoire; 
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• Faire bénéficier les élèves concernés par ces programmes 
du statut réservé jusqu’ici aux élèves scolarisés;

• Renforcer la gouvernance centrale par une gouvernance 
décentralisée et déconcentrée;

• Encourager les initiatives et valoriser les bonnes 
pratiques. 

Ces mesures devraient être déclinées sur deux échéances: 

• A moyen terme, assurer, d’ici 2015, un rattrapage scolaire 
à tous les enfants en situation de déscolarisation; 

• A long terme, intégrer les programmes d’éducation 
non formelle, de façon irréversible, au sein du système 
éducatif. 

amélioration pédagogique et formation 

Il est proposé de :

• mieux adapter les curricula, les programmes et les moyens 
didactiques, propres à l’éducation non formelle, aux 
spécificités du secteur; 

• de prévoir des formations qualifiantes appropriées en 
faveur des cadres éducatifs  et de renforcer la recherche 
pédagogique dans le domaine.

structures d’accueil et encadrement  

Il convient, par ailleurs, d’assurer l’accueil des élèves de 
l’éducation non formelle principalement dans les établissements 
scolaires et de confier l’encadrement éducatif aux enseignants 
du primaire et du collégial, moyennant une formation appropriée 
et une motivation.

Parallèlement, les associations actives dans ce domaine peuvent 
être impliquées selon une modalité contractuelle comportant, 
en contrepartie d’un appui de l’Etat, un engagement sur le 
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respect des critères de qualité en matière d’infrastructures, 
d’encadrement et de rendement. 

financement  

Le Conseil Supérieur de l’Enseignement propose d’augmenter 
l’appui financier de l’Etat destiné aux programmes d’éducation 
non formelle dont le coût annuel par élève inférieur à 1000Dhs, est 
loin de couvrir les besoins. Cet effort devra néanmoins être 
soutenu par d’autres ressources financières additionnelles 
issues de partenariats public-privé.

suivi, évaluation et orientation  

Il s’agit de mettre en place un système souple et novateur 
de suivi, d’évaluation, de certification et d’orientation, doté 
d’indicateurs standardisés, conformes aux normes en vigueur 
dans l’enseignement public, mais adaptés aux spécificités des 
programmes d’éducation non formelle.

alphabétisation
une mobilisation accrue et une gouvernance plus efficiente 
pour accélérer le rythme des réalisations 

Le conseil invite à déclarer la décennie 2010-2020 décennie de 
la mobilisation de l’ensemble des composantes de la nation en 
faveur de l’éradication de l’analphabétisme dans notre pays. 
L’objectif consiste à lancer un vaste programme national, élaboré 
sur la base d’une approche décentralisée et déconcentrée, 
de nature à insuffler aux programmes d’alphabétisation une 
plus grande vitalité dans le cadre d’une stratégie intégrée et 
cohérente fondée sur les principes suivants.

Des objectifs quantitatifs et qualitatifs nouveaux mis en œuvre 
à un rythme accéléré mais suivant une programmation réaliste 
conciliant ambitions et capacités de réalisation et accordant la 
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priorité au personnel des entreprises, aux actifs en situation de 
chômage, y compris les mères aux foyers, et aux jeunes non 
scolarisés.

Les programmes d’alphabétisation doivent veiller au 
renforcement des acquis des bénéficiaires et à leur progression 
effective dans les niveaux d’apprentissage. Le processus peut se 
dérouler en deux étapes : 

• l’alphabétisation et l’acquisition des compétences de 
base en lecture, écriture et calcul ; 

• la poursuite du processus d’apprentissage afin de 
prémunir ceux qui auront franchi la première étape contre 
un éventuel retour à la situation d’analphabétisme.

Une bonne gouvernance : le Conseil considère que le principe, 
contenu dans la déclaration du Gouvernement devant le 
Parlement en Octobre 2007, de créer une Agence Nationale 
d’Alphabétisation est de nature à insuffler une nouvelle 
dynamique au secteur, à condition de lui assurer les conditions 
optimales de gestion et de gouvernance:

• Elaboration de programmes efficients et de solutions 
appropriées ; 

• Stimulation de la demande et encouragement à 
l’assiduité; 

• Mobilisation constante de la société et partage des 
responsabilités ;

• Renforcement des partenariats et coordination des 
différentes interventions ;

• Diversification des actions de soutien et des sources de 
financement ;

• Modalités d’intervention fondée sur la proximité; 

• Gestion axée sur les résultats et basée sur l’évaluation et 
l’obligation de rendre compte.
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Une ingénierie andragogique efficace autour des objectifs 
suivants :

• Adéquation et mise à jour régulière des curricula et des 
programmes ; 

• Mise en œuvre d’une architecture pédagogique répondant 
aux exigences à la fois de l’alphabétisation, de la post-
alphabétisation et de l’offre éducative fonctionnelle 
qualifiante ; 

• Des volumes horaires et des rythmes pédagogiques 
appropriés ; 

• Elaboration de supports didactiques adéquats et usage 
progressif des nouvelles technologies de l’information et 
de la communication.

Par ailleurs, l’approche linguistique à adopter dans 
l’enseignement des adultes devrait être plus conforme aux 
orientations de la Charte Nationale d’Education et de Formation 
qui considère la langue arabe comme la langue principale dans 
la lutte contre l’analphabétisme, sans pour autant négliger le 
rôle des langues maternelles (Darija et Amazigh…) pour la prise 
en compte des spécificités régionales et n’exclut pas l’usage 
d’autres expressions linguistiques en réponse à des besoins 
professionnels et pratiques. 

Le certificat d’alphabétisation doit être reconnu et valorisé et 
l’accès aux métiers doit être renforcé par l’application de la 
discrimination positive.

Un système qualifiant d’encadrement et de formation, avec une 
vision intégrée de l’enseignement des adultes, fondée sur : 

• l’élaboration d’un  référentiel de compétences dédié à 
l’encadrement de ces programmes; 

• l’amélioration de la situation des formateurs et cadres 
associatifs en termes de motivation et de perfectionnement 
de leur formation et  de leur qualification; 
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• le renforcement de l’encadrement des cours 
d’alphabétisation par le recours aux étudiants et  aux 
enseignants à la retraite.

Un partenariat élargi s’appuyant  notamment sur :

• une capitalisation des expériences les plus réussies : 
cours d’alphabétisation dans les mosquées, programme 
d’alphabétisation fonctionnelle dans le secteur de la 
pêche maritime, etc ; 

• l’élaboration de modèles de partenariat contractuel ;  

• la stimulation de l’émulation entre les acteurs et la 
valorisation des bonnes pratiques ; 

• le développement de la recherche appliquée dans le 
domaine de l’alphabétisation, en collaboration avec les 
universités et les centres de recherche. 

En outre, compte tenu de l’importance de la communication, dans 
la mobilisation de la société et la stimulation de la demande, 
exprimée en faveur des  programmes d’alphabétisation, le Conseil 
propose d’engager des partenariats, avec les médias publics et 
privés, pour la réalisation de programmes d’alphabétisation 
audio-visuels diversifiés et novateurs. De même, il recommande 
de créer des liens de communication fonctionnelle avec les 
populations cibles, sous forme de magazines, de publications 
et de programmes audio-visuels, susceptibles de promouvoir 
l’apprentissage pendant toute la vie.

Des ressources financières soutenues et diversifiées :

Il s’agit, d’une part, d’adopter une programmation pluriannuelle 
du budget affecté à la lutte contre l’analphabétisme fondamental 
et fonctionnel; ce qui requiert de la part de l’Etat et des secteurs 
publics concernés de consentir un effort financier exceptionnel. 

Il s’agit, d’autre part, de diversifier les sources de financement 
en impliquant : 

• les collectivités locales appelées désormais, à l’initiative 
des conseils communaux locaux, à prévoir dans leur budget 
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annuel consacré aux programmes de développement 
local, la charge financière nécessaire à la réalisation des 
programmes de lutte contre l’analphabétisme; 

• le secteur privé, les organismes nationaux chargés de la 
solidarité, de l’entraide et du développement ; 

• les organisations de la société civile intervenant dans le 
secteur ; 

• la coopération internationale.

Le suivi et l’évaluation grâce, notamment, à l’implémentation 
d’un système intégré, regroupant les différents programmes 
d’alphabétisation et doté d’indicateurs objectifs et clairs, 
permettant une évaluation précise des réalisations annuelles 
dont les résultats seront portés à la connaissance à l’opinion 
publique nationale.

En conclusIon, 

Par cet avis, le Conseil Supérieur de l’Enseignement, entend 
réaffirmer le rôle de l’éducation pour tous dans l’accomplissement 
des objectifs de la réforme  du système national d’éducation et de 
formation en particulier et dans la conduite optimale des grands 
chantiers de développement en général. Ce rôle déterminant 
est cependant tributaire, outre la qualité de notre système 
éducatif et de formation et l’effectivité du principe d’égalité 
des chances, de l’efficacité des programmes d’éducation non 
formelle et d’alphabétisation et de leur capacité à atteindre les 
objectifs tracés et à résorber les déperditions dans des délais 
raisonnables. 

Les recommandations formulées dans le présent avis ont pour 
visée de contribuer à donner au processus en cours une nouvelle 
impulsion  dans le cadre d’un sursaut national exceptionnel 
contre la déscolarisation et l’analphabétisme.

 juillet �00� 
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IntroductIon

The eradication of illiteracy and non-schooling is a major and 
urgent challenge our country should deal with immediately.  The 
priority of this objective is dictated by the obligation to ensure 
the right to education for all and the necessity to promote the 
human capital that should enable citizens to contribute to the 
country’s reforms and development projects.  

It is true that literacy and non-formal education programs are 
a social imperative that rests primarily with the State, but their 
implementation is a shared responsibility which requires:

• The effective participation of educational and training 
institutions, employers, productive sectors, the civil 
society and elected institutions, etc.

• The constant commitment of families and the targeted 
populations.

In response to a request made by the government, concerning 
the “current state and perspectives of literacy and non-formal 
education programs in Morocco”, the Higher Council of 
Education puts forward some prospective action orientations to 
consolidate and reinforce the achievements both to accelerate 
the reinsertion process of children aged less than 15 years old 
within the formal educational system and to enable illiterate 
people to acquire the basics of reading, writing and calculation.  
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dIagnoSIS ElEmEntS:

non-Formal Education  
Insufficient results and a high school quitting rate: 

The number of children with no school education in Morocco 
reached 940 000 in 2009 compared to more than 1 million in 
2004, while school quitting from primary and secondary schools 
exceeded 340 000 in the academic year 2007-2008. 

Several structural, pedagogical and social explanations account 
for this phenomenon:

• Difficulties in putting into effect Law # 04-00, related to 
compulsory education ;

• School failure ; 

• School expulsion ;  

• Insufficient pedagogical and social support ;

• Lack of boarding schools ;

• The inability of some families to afford their children’s 
school fees ;

• Insufficient involvement of school partners. 

Besides, non-formal education programs face the following 
difficulties: 

• Absence of regional or local maps to identify children with 
no education ;

• Lack of infrastructures devoted to non-formal education.

• Weak acquired knowledge in relation with the requirements 
to integrate formal schools ;

• Insufficient outcome of programs ;

• Limited impact of the educational actors and 
stakeholders.      
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Fighting illiteracy 
Slow achievement pace: 

The illiteracy rate has been significantly reduced for children of 
10 years old and older than 10, passing from 43% in 2004 to 
38.5% in 2006, and from 47.7% in 2004 to approximately 43% in 
2006 for children of 15 years old and older. Still, the number of 
illiterate people remains very high: 8.8 million people aged 15 
years old and older, especially within women 52% (approximately 
34% for men) and in rural areas (61% in rural areas and 30% in 
urban areas). 

Literacy programs face several difficulties:

• Slow achievement pace ;

• Weak demand and motivation ;

• Single offer ;

• Absence of a flexible and functional andragogical 
engineering based on a lifetime learning, efficient 
mechanisms of coordination, follow up of beneficiaries’ 
paths and evaluation of the learners’ acquisition. 

common Implementation problems:
The diagnosis of literacy and non-formal education programs 
reveals common problems related mainly to governance and 
coordination. These problems are sometimes manifested 
as insufficient supervision, output and training and as 
malfunctioning in terms of information, communication, 
mobilization, evaluation, follow up, certification and the 
consolidation of output and funding.

The aim of the following recommendations is to improve non-
formal educational programs and reduce illiteracy.
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towardS morE EFFIcIEnt lItEracy and 
non-Formal EducatIonal programS:

�.  tenets
Given the fact that education is a fundamental right guaranteed 
by the State and a determinant of citizenship, the Higher Council 
of Education recalls the intrinsic relation between the success 
of these programs and the strict implementation of the law 
relative to compulsory education. Taking into consideration the 
huge deficit in these areas and the importance of these issues, 
the Council underlines the necessity for a specific and more 
efficient treatment.

It is to be noted that even if literacy and non-formal programs 
converge, in the management of the consequences of non-
schooling, they remain different sectors that require precise 
institutional and methodological distinctions and definitions. 

�. Suggestions and recommendations:

�.� non-formal Education
School reintegration:

The Council recommends an exhaustive census of non-
schooled children as a first step towards the elaboration of an 
identification map that is regularly updated according to gender, 
age and location; such a map can help define areas and types of 
intervention. Non-formal educational programs should cover all 
children concerned, including those with specific needs, along 
with their reintegration in corresponding levels or in alternative 
training programs.  

It is also necessary to achieve the following important 
objectives:

• Eliminating the causes of non-schooling ;

• Elaborating an appropriate national preschool educational 
program for 4 and 5 year old children ;
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• Guaranteeing education for all children aged between 6 
 and 8, and compulsory education until the age of 15 ; 

• Guaranteeing reintegration in the system of education 
and training for children aged between 9 and 15 ; 

• Providing pedagogical support for children with learning 
difficulties and a conditional social assistance for poor 
families.

governance and management:

In terms of governance and management, the Higher Council of 
Education stresses the following recommendations:

• Taking organizational and managerial measures inspired 
from Law 04-00,relative to compulsory education in order 
to put non-formal educational programs in the framework 
of compulsory education; 

• Giving pupils concerned by these programs the opportunity 
to enjoy the same status reserved for pupils in formal 
schools ;

• Reinforcing central governance through decentralized 
governance ;

• Encouraging initiatives and valuating good practices.

These measures can be achieved as follows:

• For the medium term, by 2015: ensuring schooling to all 
uneducated children.

• For the long term: integrating non-formal educational 
programs, irreversibly, in the education system. 
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pedagogical improvement and training:

The Council suggests the follwoing:

• Readjusting non-formal education curricula, programs 
and didactic tools to the specific characteristics of the 
sector ;

• Introducing appropriate qualifying training programs 
for teachers and educational staff and encouraging 
pedagogical research.

Infrastructures and supervision:

The Council also indicates that pupils of non-formal education 
should be received in formal schools, and that school supervision 
should be assumed by primary and secondary well trained and 
motivated teachers. 

Besides, associations working in this area can be involved, 
in return of State support, on a contractual basis including 
the commitment to respect the criteria of quality in terms of 
infrastructures, supervision and output.

Funding:

The Higher Council of Education suggests that State should 
increase the financial aid it devotes to non-formal education 
programs. The annual budget of less than 1000 dirham per pupil 
can by no means cover the actual needs. Public and private 
partners are required to make their contributions to help cover 
the additional expenses.

Follow up, evaluation and orientation:

The setting up of a flexible and innovative system of follow up, 
evaluation certification and orientation is recommended. This 
system should consist of standard indicators in conformity 
with those of public education and adapted to the specific 
characteristics of non-formal education programs. 
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�.�. literacy :
an intensive mobilization and a more efficient governance to 
achieve the expected results:

The Council is looking forward to declaring the next ten years 
(2010-2020) as a decade of mobilization of the whole nation to 
eradicate illiteracy.  The purpose is to launch a national program 
based on a decentralized approach aiming at giving more vitality 
to literacy programs in the context of an integrated and coherent 
strategy based on the following principles:

New quantitative and qualitative objectives:

The process of achieving such objectives should be activated 
according to realistic planning which combines both ambition 
and feasibility. The priority should be given to personnel from 
different businesses, active unemployed people, such as 
housewives, and non-schooled youth. 

Literacy programs should reinforce the beneficiaries’ acquisition 
and their progressive evolution throughout the various learning 
levels. This process can be achieved in two stages:

• Literacy and the acquisition of basic skills in reading, 
writing and calculation.  

• The learning process should be pursued to prevent any 
possible regression of those who will have passed the first 
level. 

Good governance:  

The Council believes that the government’s declaration in 
parliament in October 2007 concerning the creation of a 
National Literacy Agency can give more energy to the sector if 
the following conditions of good management and governance 
are observed: 

• Elaboration of efficient programs and appropriate 
solutions;

• Stimulation of demand and encouragement of assiduity;
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• Mobilization of society and sharing of responsibilities;

• Reinforcement of partnerships and coordination between 
all stakeholders;

• Diversification of support activities and financial 
resources;

• Intervention modalities based on proximity;

• Management focused on results and based on evaluation 
and accountability. 

Efficient andragogical engineering around the following 
objectives:

• Adequate and regularly updated curricula and programs. 

• Implementation of a pedagogical architecture suitable to 
the requirements of literacy, post-literacy and a qualifying 
functional educational offer.

• Appropriate timetables and pedagogical levels.

• Elaboration of adequate didactic supports and progressive use 
of new information and communication technologies.

The linguistic approach adopted in adult education should be 
in conformity with the orientations of the National Charter of 
Education and Training which considers Arabic as the main 
language in literacy programs, without overlooking the use of 
mother tongues such as Moroccan Arabic (darija) and Amazigh 
(Berber), in view of the regional specificities. This approach 
should also favor the use of other linguistic expressions for 
professional and practical ends. 

The Literacy Certificate should be acknowledged, and access to 
work should be based on positive discrimination.

A supervision and training qualifying system, with an integrated 
vision of adult education based on:

• The elaboration of a competence referential framework 
for these programs ;
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• The capacity building of teachers and civil society staff in 
terms of motivation, training and qualification ;

• The development of literacy supervision by resorting to 
students and retired teachers. 

A broad scope of partnership based on:

• Capitalization on success experiences such as literacy 
courses in mosques and functional literacy programs in 
the sector of fisheries, etc.

• Elaboration of models of contractual partnerships ;

• Stimulation of effective interaction between all actors and 
valorization of good practices ; 

• Development of applied research in the literacy field in 
collaboration with universities and research centers.

All in all, taking into consideration the importance of 
communication in the mobilization of society and the stimulation 
of demand expressed for literacy programs, the Council 
suggests partnerships with both public and private media 
in order to elaborate innovative and diversified audio-visual 
literacy programs. The Council also recommends the creation 
of functional communication links with the targeted population 
through magazines, publications and audio-visual programs 
able to promote learning for life.

Sustained and diversified financial resources:

Here, it is, on one hand, a question of adopting an annual budget 
allocated, for several years, to the fight against fundamental and 
functional literacy. This requires exceptional financial efforts 
from the State and the public sector.

On the other hand, financial resources should be diversified 
through the involvement of the:

• Local collectivities which are called to devote a part of 
their annual budget to programs of local development 
to the financial support necessary for the realization of 
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programs to fight against illiteracy.

• Private sector, national organisms in charge of solidarity, 
aid and development.

• Civil society organizations active in this sector.

• International cooperation. 

Follow up and EvaluatIon 

Due, mainly, to the implementation of an integrated system that 
includes different literacy programs and characterized by clear 
and objective indicators which help formulate a precise annual 
evaluation, the results of which should be communicated to the 
national public opinion.

In conclusion, the Higher Council of Education emphasizes 
the importance of education for all in achieving the objectives 
of the reform of the national system of education and training, 
and in participating actively in the country’s global development 
project. This vital role is inextricably linked to the quality of 
our system of education and training, the effectiveness of the 
principle of equal chances and the efficiency of literacy and non-
formal education programs as well as their ability to achieve 
the expected objectives and reduce school quitting within a 
reasonable delay.

The recommendations set in this consultation statement aim to 
help reviving the ongoing process within the framework of an 
exceptional national effort to fight illiteracy and non-schooling.   

July �00�
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