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:ملخص
يعيش األفراد األميون تجارب اجتماعية صعبة بكـل ما تحمله وتحتمله هذه العبارة من معان
التهميش واإلقصاء واإلبعاد من الدوائر و المؤسسات ر
 لذلك فـإن.الت تؤسس الوجود االجتماع لألفراد
ا
ر
 من،سوسيوانتوبولوجيا والعمل عىل تطوير حلول مبتكرة من أجل القضاء عليها
تحليل هذه الفة
شأنه أن يعزز ر
مؤشات التنمية ر
 لذلك.البشية ويحدث قفزة تنموية عىل المستوى اإلقليم و الوطت
Analphabétisme سوف نحاول التطرق ف هذا المقال اىل تحليل مفصل إلشكالية األمية
 ومن تمت العمل عىل تطوير حلول مبتكرة بمنهجيات حديثة تسمح بالتأسيس لمجتمع،بالمغرب
 القضاء عىل هذه اآلفة ر، وف نفس اآلن،الغد
 حيث سنعلن.الت تعوق العديد من المشاريـ ـع التنموية
عن نيتنا ف ر
اقتاح ر
" عىل مستوى جهة مراكش أسف؛ الذي ينطلق من مبدأIDRAAK مشوع "إدراك
أساس هو جعل العنرص ر
 ألنه ر.البشي مركز التنمية
مشوع يحاول التوليف بي مسألة محو األمية
والوع بالقضايا ر
 بمنطق تشارك يعزز الشعور،الت تؤسس الوجد االجتماع لألفراد المهددين باالقصاء
ر
.استشاف مجتمع الغد
باالنتماء واإلحساس بالمواطنة من أجل
 جهة مراكش،REFLECT-ACTION ، إدراك، المجتمع، التنمية، محو األمية:الكلمات المفاتيح
. الشباب الجامع،أسف

Résumé
Les Analphabètes souffrent d'expériences sociales difficiles, avec toutes
les significations de marginalisation et d'exclusion des cercles et des institutions
qui prouvent leur existence sociale. Par conséquent, l'analyse de ce fléau de
l'analphabétisme et la recherche de solutions créatives pour l'éradiquer, Il
contribuera à développer des indicateurs de développement humain, et créeraient
une dynamique de développement aux niveaux régional et national. Dans ce
contexte, nous tenterons d'aborder dans cet article, une analyse détaillée du
problème de l'analphabétisme au Maroc. Afin de développer des solutions
innovantes et des méthodologies modernes qui permettent la fondation de la
société d'avenir. Dans le même temps, l'élimination de ce fléau qui entravait de
nombreux projets de développement.
Par conséquent, nous annoncerons notre intention de proposer un projet de
«IDRAAK» dans la région de Marrakech-Safi, Qui repose sur le principe de
base, qui est de faire de la personne, Le noyau central du développement.
Comme il s'agit d'un projet, il essaie de mélanger la question de l'alphabétisation
et la prise de consciencesocial, qui établit une vision sociale avec une logique
participative qui promeut un sentiment d'appartenance et un sens de la
citoyenneté.
Mots-clés : Alphabétisation, Dévloppement, REFLECT-ACTION,
Communauté, Région Marrakech-safi, Jeunesse universitaire.
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-I

إشكالية محو األمية بالمغرب :

إن الدخول ف رهان تنموي دون تحليل نقدي وموضوع لمختلف التجارب السابقة ،من شأنه أن
يضع األمة ف عالم شبه مغلق .لذلك البد من استثمار مختلف التجارب السابقة و األزمات ر
الت مر منها
المغرب بمنطق نقدي تحليىل ف تشيد سياسات عمومية جديدة تواجه المخاطر بمستوى عاىل من
األمن االجتماع و االقتصادي و البيت .
ف هذا السياق فـإن من بي االشكـالية ر
الت تتجدد خالل كـل أزمة يعيشها المغرب عىل امتداد األلفية
الثالثة ،و ر
الت تجددت ف نفس اآلن مع األزمة الصحية  ،COVID-19ه اشكالية األمية
يعتت صمام األمان ضد الكوارث و األزمات ر
الت
 L'analphabétismeوضعف الوع االجتماع الذي ر
ا
تعيشها المجتمعات .عالوة عىل ذلك ،الثقل الهائل الذي تمارسه هذه الفة عىل تفعيل العديد من
المشاري ــع التنموية منها االقتصادية و االجتماعية و السياسية و البيئية .فعىل الرغم من الجهود المبذولة
من طرف الدولة المغربية من حيث ضمان التعليم الرسم و الغت رسم للجميع ،إال أن تحدي األمية و
الت أصبح من الضوري أ ر
تعليم الكبار عىل وجه الخصوص ،الزال من بي االشكـاليات العالقة ر
كت من
ومباش ،يضمن إثراء ر
ر
استاتيجيات ديناميكية عىل ارض
أي وقت مض التعامل معها بشكل رصي ــح
ا
الفة ر
الت تضع الهيكل السياس و االجتماع من حي ألخر ،أمام سؤال الهشاشة و
الواقع تحد من هذه
القصور الهيكىل ف العديد من السياسات العمومية اإلنمائية .لذلك فكـل محاولة لحجب هذه
االشكـالية من شأنه أن يلع تحديد فكرة التنمية كقيمة اجتماعية و اقتصادية و ثقافية وسياسية .ف
ا
الن ،محاولة الزدراء حقوق بعض الفئات المهمشة ر
الت عاشت تمزق اجتماع استبعدها عن
نفس
تطوير خارطة طريقة مناسبة تمكنها من استخدام المالحظة للرؤية العالم ،و المنطق و الحكم للتنبؤ و
تنشيط القدرات التخاذ قرارات سليمة تخدم الصالح العام.
ف نطـاق هذه الرؤية ،فإن دوافعنا إلبراز إشكالية األمية ليس بمحض الصدفة و إنما خطوة واعية و
منضبطة ،تنخرط ف سياق إرادة شاملة تسع إلرساء لغة ر
مشتكة وقواعد معيارية تشكل رؤية مجتمع
ر
ر
االعتاف و يعزز قيم التضامن و التبادل بالمنطق األخالف و االنسان ذو
مغرن موحد يضمن مبدأ
ر
ر
األبعاد التنموية .لذلك نسع اىل أن يكون مشوعنا "إدراك  " IDRAAKمستمدا بقدر كاف من الحكمة
الت تؤهلنا للبحث ف المسألة االجتماعية و استقصاء العنض ر
ر
البشي باعتباره المدخل األساس نحو
كسب رهان التنمية ف األفق المستقبىل؛ حيث نعزم عىل تكرار الدعوة نحو إعادة التفكت مرة أخرى
ف قضية محو االمية وتعليم الكبار بمنطق حديث توليف يخلق ديناميكية تنموية ويستثمر الموارد
ر
البشية ف التأسيس للمجتمع الغد.
نشت ف هذا اإلطـار ،اىل أن هذه الرؤية ر
الت سنعمل عىل تفستها بالقدر الكـاف جاءت من صميم
إستطالع مجتمع ينادي بمغرب الغد ،مغرب الوع ،مغرب التضامن[ .]1ومنه وبناء عىل الطلب
ر
االقتاحات المستوحاة ضمنيا من بعض التجارب الدولية الناجحة عىل
االجتماع ،سنطور بعض
مستوى محو األمية وتعليم الكبار.
[  ]1استطالع لرأي العام المغرن عىل مواقع التواصل االجتماع "فايسبوك" ،خالل ر
الفتة الممتدة ما بي  61ماي و 11
ر
ماي  ، 2020أسفر عىل ثالثة مفاهيم أساسية ه األمية أو الجهل ،الوع ،التضامن.
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ر
المشوع الطموح الذي يتضمن أربعة مبادئ أساسية ه :األهمية ،األصالة ،الجدوى،
إيمانا منا بهذا
َ
ر
ر
ر
الوضوح .سنقتحه عىل مستوى جهة مراكش اسف كتفاعل منا مع مشوع الجهوية المتقدمة الت
تعزز فكرة التنمية المحلية بوصفها رافعة للتنمية عىل الصعيد الوطـت.

ر
الستاتيج العام لمحو األمية ف المغرب.
 -1الطار
المغرن ،يجعل من الممكن إلقاء نظرة عميقة عىل عدد كبت
إن تحليل السياسات العامة ف السياق
ر
من التحديات السياسية و التنموية الحالية؛ أهمها مسألة محو األمية و تعليم الكبار الـتـي تبـرز ف
بعض األحيان كمرجع أساس لتنمية الفرد و المجتمع ،و أحيانا يتم تهميشها و نسيانها لصالح أولويات ال
الشء الذي جعل إ ر
تتجاوزها أهمية[ .]2ر
ستاتيجية مكافحة األمية وتعليم الكبار بالمغرب عىل امتداد
ستة عقود تقريبا ،تقتض عىل رشيحة صغتة من السكان[ .]3لتكون النتيجة ه عدم تلبية الطلب
اكت عدد من المستفيدين لمحو األمية .هذه األختة (األمية) ر
الت بلغت ف
االجتماع وضمان وصول ر
اإلحصان الوطت المحدث سنة  1611اىل نسبة  %21.1من الساكنة البالغة  16سنوات فما فوق ،أي
ر
األكت اثارة للقلق هو أن جهة مراكش أسف تأتـي بنسبة
ما يعادل  1ماليي و 166ألف أم وأمية[ ]4و
ر
جد متقدمة ف هذا الرقم (المرتبة الثانية) ،بلغت  2771%عىل غرار باف الجهات المغربية األخرى[.]5

-

المصدر  :المندوبية السامية للتخطيط .HCP

عىل ضوء هذه المسوحات الوطنية و الجهوية المرتبطة باألمية ،يمكن القول من جهة ،ان هناك حاجة
ا
مستعجلة إلحداث تشخيص عميق وواع لمختلف المؤثرات و االنعكاسات ر
الت تحدثها هذه الفة
عىل العديد من السياسيات العمومية .و من جهة ثانية التأكيد عىل القدرة الحقيقة و الدور المركزي

]2[ Belarbi AICHA, (2997) Maroc. In: Haddad S.(eds), “Adult Education The Legislative and
Policy Environment”. Springer, Boston, MA P.97.
]3[ Belarbi AICHA, Ibid, P. 98
]4[ Haut-Commissariat au Plan du Maroc. https://www.hcp.ma/
]5[ Agence Nationale de Lutte Contre l'Analphabétisme,
https://www.anlca.ma/fr/lalphabetisation/lalphabetisation-en-chiffres/

Page 6

إدراك
IDRAAK

لمحو األمية ف ارساء ديناميكية تنموية[ .]6من خالل تحليل نقدي موضوع للسياسات العامة و
التجارب السابقة ،ر
الت كانت ترم منذ بداية األلفية الثالثة اىل اعادة تأهيل الذهنية المغربية وضمان
اندماجها االجتماع و السياس عت ر
استاتيجيات مختلفة ،من بينها تعليم الكبار و محاربة االمية و
ر
القضاء عليها كـليا بحلول سنة  .]7[1612لكن هذا الطموح لم يتحقق لسبب قصور الرؤية المعتمدة
وعدم فعاليتها بالشكـل الكـاف .ر
الشء الذي دفع الدولة اىل إعادة توجيه سياستها العامة ف هذا اإلطار
تحت طلب اجتماع ورؤية دولية تتمثل ف توصيات وكالة األمم المتحدة ر
للتبية و العلوم و الثقافة
اليونسكو ( )UNESCOبخصوص توفت التعليم للجميع وتعليم الكبار والتعليم ف مجال حقوق
اإلنسان[ .]8بناء عىل هذه التوصيات و الحاجة اىل تطوير المؤهالت ر
البشية باعتبارها محرك التنمية
المستدامة ،سوف يتم احداث الوكالة الوطنية لمحاربة األمية  ANLCAسنة  ،1611ر
الت شكلت
نقطة تحول ف اضفاء الطابع المؤسش عىل ر
استاتيجية محو األمية بالمغرب؛ حيث ستنخرط
 ANLCAف خطة طريق تستهدف معدل األمية أقل من  ٪16بحلول عام  ،1611من خالل تعبئة
واسعة للمختلف الهيئات والفاعلي المتدخلي ،السيما الجمعيات الناشطة ف مجال محو األمية ر
الت
تمثل ه األخرى فئة غت متجانسة تختلف باختالف النطاق الجغراف لتدخلها .فعند رصد عدد
الت تم لها تفويض ر
الهيئات وجمعيات المجتمع المدن ر
مشوع محو األمية عىل الصعيد الوطت برسم
المسوسم القران  1616/1611سنجدها ال تتجاوز  16هيئة ،بينما تسعة جمعيات ه ر
الت تقوم
بتنفيد برنامج محو األمية عىل نطاق جهة مراكش أسف بمجموع مستفيدين ال يتجاوز  712فرد]9[.
عالوة عىل ذلك ،غالبا ما يكون تعريف هذه الجمعيات لمحو األمية ف اطار نشاطاتها؛ كطريقة اضافية
ضمن مشاري ــع محلية أو وطنية متعددة[ .]10ر
الشء الذي يجعل هذه الرؤية غت فعالة عىل النحو
المرغوب فيه ،خصوصا إذا تم استقصاء مستوى تأهيل وكفاءة المتدخلي ف سياق العملية التعلمية،
ثم الصعوبات ر
الت تنشأ عن االختالفات ف عملية المشاركة....الخ .كلها عوامل رتتجم المزيد من
التعقيدات المتعلقة بضمان وصول التعليم للجميع ،و وثتة التنفيذ ف الميدان و التقييمات و درجة
الفعالية .

 -2محاربة األمية رافعة للتنمية:
اذا كانت الهشاشة  Vulnérabilitéتعرض نفسها كظاهرة تشت اىل العديد من الحقائق المشابكة[]11

فان مسألة األمية جزء ال يتجزأ من هذه الحقائق ر
الت تتطلب تفعيل سوسيولوجيا الفعل العموم و
سوسيولوجيا الهشاشة ف صميم السياسات العمومية ،من أجل اثراء التفكت النقدي الموضوع و
ر
اتيج الذي يمكن من ارساء رؤية جديدة ،تتضمن إنتاج واستقبال الخطابات من قبل
التحليل
االست ر
]6[ Mohammed Bougroum Et Aomar Ibourk Et Paul Löwenthal, 2006, La Politique D'alphabétisation
Au Maroc : Quel Rôle Pour Le Secteur Associatif ?, Mondes En Développement
Https://Www.Cairn.Info/Revue-Mondes-En-Developpement-2006-2-Page-63.Htm
]7[ Mohammed Bougroum Et Aomar Ibourk Et Paul LÖWENTHAL, 2006, Ibid .
]8[ Right To Education Initiative Https://Www.Right-To-Education.Org/Ar/Page-13
[ ]9الوكالة الوطنية لمحاربة األمية ،الئحة هيئات المجتمع المدن المنتقات لتنفيد برامج محو األمية لفائدة الشباب،

الموسم القران .1111 \1129
]10[ Mohammed Bougroum Et Aomar Ibourk Et Paul Löwenthal, 2006, Ibid.
]11[ Vivianne Chatel Et Shirley Roye, Penser La Vulnérabilité Visage De La Fragilisation Du Social,
Presses De L’univesité Du Québec, Canada , 2008, P. 183.
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مختلف الفاعلي االجتماعي واالقتصاديي والسياسيي كتحديد للتحليل المعرف للسياسات
ر
المنطف لمحاربة األمية وخلق وع اجتماع ،ف
العامة[ ،]12الذي يأخذ ف عي االعتبار االمتداد
التأسيس لدينامكية تنموية مجتمعية واقتصادية شاملة ،تتجاوز فكرة التدابت الجزئية و التعديالت
المؤقتة ر
الت يمكن أن تضع الجسم االجتماع ف وضيعة تنمية نسبية.
و منه فـإن الوضع االقتصادي واالجتماع والسياس ف المغرب ،يفرض ر
أكت من أي وقت مض تبت
حوار رصي ــح وبناء ،بي مختلف الفاعلي والقوى الحية ف مجتمع؛ من أجل تدقيق الفهم الجماع
التشارك و الست نحو ارساء رؤية تنموية ر
ملتمة تنخرط بشكل فعال ف أهداف التنمية المستدامة ر
الت
ادرجة من قبل  )1626-1612( ODDوتتجدد اآلن مع النموذج التنموي الجديد .هذا األخت الذي أعلن
عن نيته ف اعتماد العنض ر
البشي ف جوهر العملية التنموية.
عالوة عىل ذلك ،فان تحقيق جدوى الدينامكية التنموية اليوم ،يقتض النهوض بقدرات األفراد و
ر
االعتاف والشعور باالنتماء و
تعزيز اندماجهم ف ظل مجتمع متكامل و متضامن يضمن للجميع
ر
ر
المغرن واشاك شيحة
المواطنة .بناء عىل هذا المنطق السوسيوتنموي فإن محاربة االمية ف السياق
ر
واسعة تفتقر وعيا اجتماعيا و ثقافيا و سياسيا؛ من شأنه ان يسمح لألفراد بتعزيز انتمائهم و ثقتهم ف
المؤسسات ومن تمت امتالك مبادئ المواطنة وخصائص المجتمع المدن المسئول والحريص عىل
االنخراط بكل ثقة ومرونة ف قضايا التنمية ر
الت ال يمكن أن تتحقق إال من خالل تفاعالت وثيقة
وتشاركية بي المحللي و الجهات الفاعلة و الديناميكيات االجتماعية واالقتصادية والسياسية[.]13

 -3رهانات محو األمية بجهة مراكش أسف
يكمن سبب فشل عمليات التكامل واالندماج الجهوي ،ف تهميش الحقائق اإلقليمية ر
الت يمكن أن
تكون قاعدة لخلق تنمية مستدامة عىل المدى المتوسط والبعيد .ولعل من بي أهم هذه الحقائق ر
الت
لم تحظ بالقدر الكـافـي من االهتمام السياس ف سياق جهة مراكش أسفـي ،ه حقيقة األمية ر
الت
تزيد من حدت التفاوتات االقتصادية واالجتماعية ،ومساهمتها ف انكماش التكامل اإلقليم لهذه
الجهة .فتصنيف جهة مراكش أسف ف المرتبة الثانية عىل الصعيد الوطت من حيث نسبة األمية
( )3778%يكشف عن قلق كبت إزاء كل محاولة إلرساء نموذج تنموي جديد؛ حيث أن عدم تأهيل
العنض ر
البشي نحو مزيد من الوع االجتماع واالقتصادي والبيت ،من شأنه أن يوسع مساحات
ال ــليقي ف كل تجديد تنموي كان .وعليه فإن تحقيق التكامل واالندماج االقليم للجهة مراكش أسفـي،
والقضاء عىل جيوب الفقر وتثبيت الفئات النشيطة داخل الجهة...أصبح رهي ــن ر
بإشاك الساكنة
المحلية ف القضايا التنموية وتمكينها من منهج للقيادة واتخاذ القرار الذي يخدم الصالح العام(بناء
موقف سياس موضوع ف اختيار المنتخبي عىل سبيل المثال ال الحض) .هذه الرؤية ال يمكن
عت ممر المعرفة و إدراك مساحات الفعل والممارسة التنموية لدى األفراد األميي الذين
تحقيقها إال ر
الزالوا يشكـلون فئة عريضة بمختلف اقاليم جهة مراكش أسف.
]12[ Patrik Hassenteufel, Sociologie Politique: L’action Publique Armand Colin, Paris, 2e Édition,
2011, P 105.
]13[ Jean Brot Et Hubert Gérardin, Intégration Régionale Et Développement Présentation,
De Boeck Supérieur | « Mondes En Développement », 2001/3 N° 115-116, P 11.
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إدراك ــا منا بأهمية استقصاء اشكالية محو األمية من أجل التأسيس للمجتمع الغد الذي يضمن االندماج
والتكامل بي مكوناته ر
البشية وخصائصه االقتصادية والبيئية ،سوف نحاول االنخراط ف سياق
الجهوية المتقدمة باعتبارها قاطرة للتنمية المستدامة ،من خالل ر
إقتاح فكرة ر
مشوع "إدراك IDRAAk
" عىل مستوى جهة مراكش أسف كمدخل رئيش لمحو األمية وتعليم الكبار بمنهج حديث يضمن
الت تتمت بها هذه الجهة ،وف النفس اآلن القضاء عىل َافة األمية ر
استثمار القوى الحية ر
الت تعوق انزال
العديد من المشاري ــع التنموية ر
الت تخدم الصالح العام عىل النطاق الجهوي و الوطت.

الشكـل  :1مراحل صياغية إشكالية الجزء األول.
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خل

إدراك ـا منــا بعمق التحديات ر
الت أصبحت تفرضها التحوالت الديموغرافية و التكنولوجية ،و رصورة
ا
ر
تستشف مستقبل مجتمع يضمن
تحقيق فهم نقدي للبيئة االجتماعية من أجل تطوير حلول تنموية
ر
األمن االجتماع واالقتصادي والسياس والبيت .سنحاول االنخراط ف مشوع لمحاربة األمية عىل
ا
الفة بنسبة  ، 2771%ر
مستوى جهة مراكش أسف ،ر
الشء الذي يزيد من عوامل
الت تعانـي من هذه
اإلقصاء االجتماع لألفراد ،وتفاقم الفوارق االجتماعية واالقتصادية بي مختلف أقاليم ذات الجهة.
ف هذا االطار ر
نقتح ر
مشوع "إدراك  "IDRAAKكمدخل أساس لتكثيف الجهود بي مختلف
َ
الفاعلي االجتماعي والسياسيي واالقتصاديي ،من أجل تطوير معرفة نقدية لواقع جهة مراكش اسف،
عىل مستوى محو األمية  Alphabétisationبشكل فعال يضمن التنمية développement
ويتجاوز الهفوات السابقة ،ر
الت ساهمت بشكل أو بأخر ف بروز مشهد اجتماع واقتصادي تفاضىل
َ
بي المناطق الحضية والشبه الحضية والقروية بجهة مراكش اسف.

إدراك
IDRAAK

التنمية

Développement

محو األمية

Alphabétisation

الشكل :1يوضح تشبيك مشروع ادراك بين محو األمية و التنمية.
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-

"إدراك "IDRAAK
I
نحو رؤية جديدة ومتكـاملة لمحو األمية عىل مستوى جهة مراكش أسف
ينطلق ر
مشوع "ادراك  " IDRAAKمن تصميم يربط بي محو األمية و الوع بالقضايا المحلية؛
باعتبارهما مدخال أساسيان لإلحداث قفزة نوعية نحو تنمية مستدامة ،تضمن االندماج االجتماع
والمهت لألفراد األميي الذين يواجهون صعوبات تهددهم باإلقصاء االجتماع .ذلك باعتماد مقاربة
تشاركية بي مختلف الفاعلي المحليي عىل مستوى الجهة ،من أجل تأهيل جزء كبت من الساكنة
ا
ا
الفة بطريقة ر
ر
أكت
واإللتام .وف نفس الن ،القضاء عىل هذه
المحلية نحو قيم المواطنة والتضامن
فعالية وأقل تكلفة.

 -1الطار العام ر
لمشوع "إدراك" لمحو األمية بجهة مراكش أسف :
يسع ر
مشوع "إدراك  "IDRAAKف مجال مكافحة األمية اىل تجاوز أندراغوجيا اإللقاء وتقديم األفراد
األميي كمتفرجي ومتلقي للمعرفة الفوقية المفروضة(القراءة ،الكتابة ،العد) ر
الت غالبا ما تكون غت
جذابة لألفراد ،السيما عند الذكور .واإلتجاه نحو توسيع مساحات التفكت والفعل ف مجال محو
األمية ،لك يتمكن األفراد والجماعات من تأليف حياتهم عىل النحو الذي يتكيف إيجابيا مع القضايا
االجتماعية واالقتصادية والسياسية والبيئية ،ر
الت يسعون اىل إدراكها من أجل تحسي ظروف العيش،
والدخول ف سياق دينامكية تنموية واسعة النطاق .لهذا سوف يكون ر
مشوع إدراك باعتباره عمل ثقاف
يكافح األمية ،تنبثق عنه مجموعة من الخصائص والممتات السانحة بتجسيد رؤية متكاملة ت رشك
الفئات االجتماعية المهددة باإلقصاء – األميي -ف عملية التنمية المحلية.
البشي و االجتماع خيارا ر
مشوع إدراك يتخذ من الرأسمال ر
بناء عىل هذا التصور العام ،فإن ر
استاتيجيا
َ
من أجل تهيئة الظروف المناسبة لبـروز جهة مراكش اسف كمنطقة اجتماعية و اقتصادية متكاملة؛ ذلك
من خالل تطوير المنطق التقليدي لمحو األمية الذي يقتض عىل األبعاد الثالثة :القراءة ،الكتابة ،العد.
نحو إدراج كبسولة الوع بالقضايا المحلية ذات الطابع السوسيوثقاف ( زواج القصتات ،اإلدمان،
العنف األشي )...واالقتصادي ( تكوين التعاونيات ،الجمعيات التنموية ،المقاوالت )...والسياس
(المشاركة السياسية ،التصويت ،االنخراط الجمعوي )...والبيئـي (التغتات المناخية و الكوارث
الطبيعة ،الموارد البيئية ،اإلستهالك .)...هذا المنطق الضي ــح و الديمقراي الذي يمنح قيمة مضافة
ومثالية لألميي ،من شأنه أن يعزز الشعور باالنتماء والمواطنة ،كما يسمح بتقليص مساحات الليقيـن
ر
وملتم لألفراد ف
ف مؤسسات الدولة ،ويعيد الثقة ف الجسم السياس ،ويحفز عىل انخراط واسع
السياسات العمومية والنماذج التنموية.
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تعلم القراءة،
الكتابة ،العد

الوعي
اإلجتماعي و
الثقافي

محو
األمية
من أجل

الوعي البيئي

الوعي
اإلقتصادي و
السياسي
الشكل  :3خصائص ر
مشوع إدراك .IDRAAK

ان التصميم الكالسيك للمنهج المعتمد ف محو األمية ،يكشف عىل االفتقار الحاد لآلليات األساسية
الت تمكن األفراد المستفيدين من فهم البيئة االجتماعية ر
ر
الت ينتمون إليها ،وقدرتهم عىل التضف
وفقا للوضع االقتصادي والسياس الكائن .لهذا فإن حصول األفراد األميي  -ف سياق عملية تعلم
الكتابة و القراءة و العد  -عىل الحد االدن من المعرفة االجتماعية واالقتصادية والسياسية بالشأن
المحىل ،سيساهم ف تطوير المشاركة ف الحياة المدنية عىل النحو الذي يضمن بروز حركية تنموية
دامجة .لذلك فإن تحقيق هذه الغاية التنموية ف سياق ر
مشوع ادراك ستتم من خالل اعتماد منهج
 REFLECT-ACTIONف عملية محو االمية و تعليم الكبار.

 -1.1منهج  REFLECT-ACTIONلمحو األمية و تعليم الكبار:
إن التفكيـر فـي تحقيق هدف الوع بالشأن المحىل من أجل إدماج الساكنة المهددة باإلقصاء والسقوط
تحت سلطة الهشاشة ،ينطوي عىل قدر كبت من الجرأة الديمقراطية و العدالة االجتماعية  .هذه
َ
األختة ه التـي يسع ر
عت اعتماد
مشوع ادراك  IDRAAKإلدراكها ف واقع جهة مراكش اسف ،ر
منهج  REFLECT-ACTIONفـي عملية محو االمية وتعليم الكبار؛ الذي أثبت قبوال و نجاحا واسعا ف
سياق العديد من التجارب الدولية الرائدة من بينها ر
مشوع تمكيـن  TAMKINEبجهة طنجة تطوان
الحسيمة.
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أ -الطار العام للمنهج : REFCLECT-ACTION
ينطوي منهج  REFLECT-ACTIONف مجال محو األمية عىل مقاربة تشاركية Approches
 participativesتسمح بتكييف المتعلميـن مع البيئة االجتماعية ر
الت ينتمون اليها[ ،]14ف مناخ
ديمقراي يسمح لألفراد بتشكيل إطار خاص لتحليل المواقف الفردية والجماعية من أجل احداث
التغييـر وتنمية المجتمع .وهو منهج يست جنبا اىل جنب عملية محو األمية ر
الت تتوافق تماما مع
مبادئ التعليم مدى الحياة[ .]15ألن غايته ال تقف عند حدود "القراءة و الكتابة و العد" بل يدمج هذه
الخاصية و يتجاوزها ف نفس اآلن ،نحو تحرير بعض الفئات االجتماعية "األميي" من قيود الالوع و
الت تعيشها .من أجل خلق مجتمع ر
اكراهات االستبعاد ر
ملتم ومتضامن ومنخرط ف عملية التنمية
المحلية .هكذا يجعل منهج  REFLECT-ACTIONمن مسألة محو االمية و تعليم الكبار أداة لتحقيق
العدالة االجتماعية ر
الت تقود عجلة التنمية.
إن المنطق التأسيش لمنهج  REFLECT-ACTIONمستوحـى من األفكار ر
الت طورها Paulo
 Freireanف سبعينيات القرن الماض ،الذي جعل من محو األمية وتعليم الكبار مركز التنمية .حيث
اعتت انها أساليب تجعل من ٌ
المعلم يحتكر
انتقد المناهج التقليدية المعتمدة ف مراكز محو األمية و ر
ا
المعرفة بينما المتعلمون ال يعرفون شيئا سوى القراءة والتالوة ليلعبوا بشكل رئيش دورا سلبيا ف عملية
التدريس و التعلم[.]16
ب-

المبادئ العامة و طريقة اشتغال منهج :REFLECT-ACTION

يهدف تصميم  REFLECT-ACTIONفـي مجال محو األميـة اىل خلق ديناميكية متكاملة ،عبـر
ختاتهم
إدماج من هم عىل الهامش (األميـيـن) ،وتمكينهم من فهم أعمق للواقع االجتماع وتعزيز ر
ومعارفهم بالبيئة المحلية .حيث يقوم المستون (المدرسون) ف البداية بإبراز اهتمامات المشاركيـن ف
عملية محو األمية (اختيارهم للقضايا التـي تثيـر تفكتهم) وتصنيفها علـى أساس تطويرها كمواد يرغب
المستفيدين بدراستها ،ليتم بعد ذلك الدخول ف سياق تفكيـر انعكــاس REFECTION ON ACTION
ف هذه االهتمامات ر
عت عنها المشاركون ،بطريقة تدرجية يتحكم فيها المسيـر .عىل هذا النحو
الت ر
سوف ينخرط االفراد أثناء العملية التعلمية ف برمجة التفكيـر النقدي CRITICAL REFLECTION
بشأن المواقف و السلوكـات و الظواهر و العالقات وكيفية رؤية العالم و تديبـر الموارد[ ]17وغتها من
المواضيع التـي تحفز المشاركيـن عىل االندماج بشكـل فعال و ر
ملتم فـي إطار نقاش تشاركـي يتحكم
ف مجرياته المستون (المدرسون) .بعد هذه المرحلة يتجه األفراد بشكل تلقائـي و عفوي الـى تبادل
]14[ Office of Research-Innocenti de L’UNICEF, Approche participatives, Irene Guijt, septembre
2014, P 1.
]15[ Centre de documentation du Collectif Alpha ASBL, Reflect Action, présentation d’un processus
de transformation et d’émancipation, Edition 1116, P 1.
]16[ La méthode d’alphabétisation de Paulo Freire, Edu-cation des adultes et devloppement, 69/2007.
]17[ Shermaine Barrett, Building The Capacity Of Adult Educators To Create, Adult
Education And Development: Inclusion And Diversity, Institute for Pedagogy and Andragogy,
Faculty of Philosophy, University of Belgrade, 2018, P 29.
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الختات والبحث عن حلول يمكن تطويرها عىل أرض الواقع ،بمعنـى الوصول الـت مرحلة االنعكاسية
ر
Rexflexivity؛ أي انعكاس التفكيـر عىل الفعل و السيـر نحو تعبئة المواد الممكنة و المتاحة للتطوير
حلول مبتكرة ،تسمح بخلق ديناميكية
تنموية محلية .هكذا إذن يكون منهج
 reflect-actionعبارة عن تعليم ذو
شقي؛ فمن جهة أولـى يسمح لألفراد
بتعلم القراءة والكتابة والعد .ومن
جهة ثانية يؤدي الـى وعـي جماعـي
واثراء التفكت النقدي ف الظواهر
والقضايا المحلية (زواج القصتات،
اإلدمان ،الهشاشة ،الرع الجائر،
السياسات
االنتخان،
العزوف
ر
العمومية ،المبادرات التنموية )...
ر
االحتام
بالشكل الذي يتوافق مع قيم
والتبادل والتضامن الذي يؤدي اىل
مواطنة أفضل تأسس لمجتمع الغد .لهذا السبب يتوقع من منهج  reflect-actionضمان مشاركة
واسعة واستقطاب واسع للمستفيدين من برامج محو األمية.
عالوة عىل الكتابة والقراءة والعد ،فإن تفعيل منهجية  reflect-actionف مجال محو األمية يسمح
ربتوز مجموعة من السمات التنموية ،منها:
ر
االحتام و التبادل و التضامن.
 خلق فضاء ديمقراطـي يعكس قيم
 نسج عالقات ر
أكت انسانية و مساواة.
 تحليل بعض التجارب التـي تمس األفراد ،و بالتاىل تحقيق وعـي ببعض الوظائف و السلوكـات
الفردية و الجماعية.
 ابتكـار المواد المدرجة ف عملية محو األمية بشكل تشاركـي يتكيف مع السياق المحىل.
 تحفيـز األفراد عىل االنخراط بشكـل مكثف و ر
ملتم.
 تعزيز االنتماء و االحساس بالمواطنة.
و لك ينجح تفعيل هذا المنهج ينبع رصد الموارد ر
البشية ذات الكفاءة المعرفية و العلمية ،والعمل عىل
تدريبها وتأهيلها بشكل كاف يضمن قيادة عملية محو األمية بهذا المنهج عىل النحو المرغوب فيه.
تجدر اإلشارة هنا ،اىل ان عمليات التدريب هذه تقوم بها العديد من المنظمات الغت حكومية العالمية،
ابرزها المنظمة األلمانية DVV International

 -2 .1األهداف العامة ر
لمشوع إدراك لمحو األمية بجهة مراكش أسف:
ان النهج الجديد الذي ر
يقتحه ر
مشوع إدراك  IDRAAKف مجال محاربة األمية وتعليم الكبار بجهة
مراكش اسف ،يهدف اىل الحد من عوامل اإلقصاء االجتماع وصور الهشاشة ر
الت تعيش عليها العديد
من الدوائر الحضية والشبه حضية والقروية ،ذلك من خالل تصميم متكامل يسع الـى التدخل ف
Page 14

إدراك
IDRAAK

المجال االجتماع والثقافـي واالقتصادي والبيت والسياس ،من أجل ر
نش الوعـي الجماع و تعزيز
االندماج االجتماع واالقتصادي ألفراد الذين لم يستطيعون الوصول اىل حق التعليم الذي يضمن لهم
االنخراط ف مجتمع شي ــع التغت ،وبالتاىل اصبحوا يعيشون ف وضع هشاشة تهددهم باإلقصاء .لذلك
مشوع إدراك تكمن ف جعل اإلنسان محور ديناميكية تنموية جهوية تتكيف مع ر
فإن فلسفة ر
الشوط و
الت تتوفر عليها الساكنة ،وف نفس اآلن القضاء عىل َافة االمية ر
الموارد المحلية ر
الت تعوق تفعيل
التامج و السياسات العمومية .هكذا فان غاية ر
المشوع يمكن ترجمتها ف مايىل:
العديد من ر
 محو األمية وتعلم تقنيات الكتابة والعد والقراءة بأساليب جديدة مبتكرة. خلق وع بالحقوق والواجبات المدينة ،والممارسات التضامنية. التأسيس لجهوية متقدمة من خالل تفعيل الممارسة التشاركية لألفراد األميي من أجل تعزيزر
وااللتام والمواطنة.
انتمائهم
 تمكي الساكنة المحلية من تنظيم ذاتها فـي تكتالت تنموية منفتحة. خلق مساحات أوسع لألفراد من أجل مناقشة القضايا المهمة ف حياتهم الفردية و الجماعية. تحسي قدرات التواصل وفهم الواقع من اجل االنخراط ف صميم دينامكية تنموية. كش ثقافة الصمت بي الفقراء والمهمشي األميي وتمكينهم من اكتشاف قدراتهم و مهاراتهم. التأسيس لحياة اجتماعية رأكت ثراء عىل المستوى الفكري و االقتصادي.
الختات ر
الت تسمح بتشكيل مجموعات
 تعزيز األداء الجماع من خالل تسهيل التعبت وتبادل رمهنية.
 تسهيل عملية االندماج ف اطار شبكات المجتمع المدن. تمكي المستفيدين من انشاء مشاري ــع ذاتية ،من خالل االرشاد والتوعية. تشكيل قاعدة للتنمية اإلقليمية تعتمد عىل مبدأ حكـامة جهوية تنخرط فيها مختلف األطرافالمعنية لتطوير خطط للتنمية المستدامة.
 رإشاك الشباب الجامع بمنطق تطوع ف عملية التعليم من خالل تدريبهم و تأهيلهمللميدان.

َ
 -2ر
مقتحات الجهات الفاعلة لتفعيل ر
مشوع إدراك لمحو األمية ف جهة مراكش اسفـي.
بعد توضيح اإلطار العام ر
لمشوع إدراك لمحو االمية والوقوف عند أهميته عىل المستوى االجتماع
ر
واالقتصادي والتنموي ،سوف نضع ف هذا المحور ر
االستاتيجية عىل
مقتح خارطة طريق للتنفيذ هذه
المستوى الواقع والتأكيد عىل مدى امكانيتها ان تم تكثيف الجهود بي مختلف الفاعلي االقتصاديي
واالجتماعي والسياسيي.
ادركـا منا بأهمية المقاربة التشاركية ذات المبدأ التضامت والتعاون ،ف ترجمة الخطط التنموية عىل
أرض الواقع وضمان نجاحها ،سوف ر
نقتح تطوير شبكة متكاملة للجهات الفاعلة العامة و الخاصة،
كعنارص فاعلة ف إطار برنامج إدراك .
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 -1. 2الوكـالة الوطنية لمكـافحة األمية : ANLCA
تثمينا لدور الريادي الذي تقوم به الوكـالة الوطنية لمكافحة األمية عىل المستوى الوطنـي ،وبــهدف
بشاكة مع مجموعة من األطراف المحلية والدولية ،ر
تنوي ــع عرض هذه األختة ،الذي تقوم به ر
نقتحها
ر
كفاعل رئيش ف اطار ر
االستاتيجية
مشوع ادراك عىل المستوى الجهـوي ،يقوم بمجموعة من االدوار
ر
الت يمكن توضيحها ف مايىل:









التنسيق بي مختلف األطراف والمؤسسات الفاعلة ف ر
المشوع.
تكوين المستين (المعلمي) وتأهيلهم للميدان وفقا لمنهج  ، REFLECT-ACTIONبشكل
مجانـي ،مع تشجيعهم بشواهد ر
فتة التدريب والعمل ف الميدان.
توزي ــع المسيـرين (المعلمي) وفقا لخصوصيات اإلقامة أو السكن.
وضع الخطط اإل ر
ستاتيجية ورصد المواد ر
البشية والمادية ،وفقا للخصوصيات الجغرافية لكل
منطقة.
توفيـر أدوات االشتغال الميدانية (أوراق ،مصفوفات ،أقالم)...
إنشاء وحدة لتتبع ومواكبة االجراءات الميدانية ،بشكل دوري.
التنامج من أجل تصحيح المسارات وتجاوز الصعوبات.
تقييم ر
منح شهادات للمتدربي بعد انتهاء السنة الدراسية.

 -2.2جامعة القاض عياض : Université Cadi Ayyad
إن انخراط الجامعة ف قضايا المجتمع له دالالت عميقة ،تضف مصداقية وفعالية عالية المستوى
تأكد عىل مدى ر
اقتاب الجامعة من المجتمع ودورها الريادي ف خدمة هذا األخت .ف هذا الصدد،
وباعتبار الجامعة تتوفر عىل موارد فكرية وعلمية نشيطة تتشكل من نخبة من الطلبة و الباحثي .ر
نقتح
جامعة القاض عياض  université Cadi Ayyadباعتبارها تقع ف تراب جهة مراكش اسف ،كفاعل
رئيش ف إطار ر
مشوع ادراك ، IDRAAKمن خالل استثمار الطلبة الجامعيي ف عمليات تعليم وتدريب
المشاركي ف برنامج محو األمية بشكل تطوع (مع ضمان مصارين النقل ،واألكل) .هذا الورش من
وختاتهم الميدانية .و ف نفس
شأنه أن يفتح افاق أمام الطلبة الجامعيي فرصة إثراء تطوير كفاءاتهم ر
ا
الن تقليص الفجوة ر
الت يعان منها الطلبة عىل مستوى ربط التكوين النظري بالميدان والعكس صحيح
كذلك .عالوة عىل ذلك ،سوف يشجع هذا ر
المشوع عىل انخراط طلبة جامعة القاض عياض بكل
فعالية ف نظام البكالوريوس المقرر تفعيله مستقبال ،السيما بالنسبة للطلبة العلوم االنسانية و
اإلجتماعية ،بالطريق ر
الت تتوافق مع احتياجات المجتمع.
ومن أجل التعامل مع هذا المقتـرح بالحد األدن من الفهم ،سوف نحاول تلخيصه ف النقط التالية:
 فتح باب أمام الطلبة الجامعي من أجل االنخراط بشكـل تطوعـي ف رمشوع إدراك ،مع ضمان
مصاريف التنقل واأل كــل( تتحملها الجهة المعنية بتمويل ر
المشوع) .ويكون مقر االنخراط فـي
مختلف كـليات جامعة القاض عياض.
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-

تقديم الئحة للطلبة المنخرطي حسب انتماءاتهم الجغرافية او مكـان اقامتهم.
توفت فضاءات لتدريب الطلبة وتأهيلهم من أجل العمل ف الميدان (عملية التدريب تقوم
بتنسيق مع  ALNCAوفقا للمنهج  reflect-actionالذي تعتمدها العديد من المنظمات
الغت حكومية  ONGأبرزها المنظمة االلمانية )DDV International
وختاتهم العلمية والمعارف
تحسيس الطلبة بأهمية العمل الميدانـي ودوره ف إثراء مهاراتهم ر
ر
الت تم تحصيلها نظريا.
ر
ر
التأكيد عىل أن انخراط الطلبة ر
ومؤسسان يضمن تعبئة المهارات الالزمة
التام اخالف
الندماجهم االجتماع و المهنـي.

الشكل  :4خارطة طريق رصد الموارد البشرية لتفعيل مشروع إدراك على مستوى جامعة القاضي عياض.

عىل النحو الذي توضحه خارطة طريق رصد الموارد ر
البشية عىل مستوى جامعة القاض عياض ،من
الت جاء بها هذا ر
مشوع إدراك؛ يمكن القول أن اإلضافة النوعية ر
أجل تفعيل ر
المشوع ه راشاك
النخبة الجامعية (الطلبة) بمنطق تطوعـي ( bénévoleمع مصاريف التنقل واألكل) ،يضمن لها
ختات ميدانية تؤهلها اىل سوق الشغل بمرونة عالية.
تطوير المهارات الذاتية والعلمية ،كذلك اكتساب ر
ايجان
عالوة عىل ذلك ،سوف يكون لهذا األسلوب دينامكية شبابية وف نفس الوقت ،وقع Impact
ر
و ر
مباش عىل الساكنة؛ يتمثل ف زرع القيم الديمقراطية واألفكـار التنموية ر
الت يحملها الشباب الجامع.
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 -3 .2األكاديمية الجهوية ر
للتبية والتكوين-مراكش أسف
مشوع إدراك الطموحة ر
تفتض وجود بنية تحتية من أجل تفعيل مختلف برامجه ر
إن تطوير رؤية ر
الت
تستهدف األميي .لذلك فان تعبئة المدارس ف المجاالت الحضية والشبه حضية والقروية أمر
َ
أساس يضمن ست العملية التعلمية ف بيئة امنة توفر الراحة واالستقرار لدى المستفيدين والمستين
عىل حد سواء .األمر الذي يقتض رإشاك األكاديمية الجهوية ر
للتبية والتكوين لمراكش أسف من أجل
تعبئة المدارس بمختلف مديرياتها عىل نطاق جهة مراكش اسف الستقبال المستفيدين من عملية محو
ر
وباف ر
الشكـاء
األمية ف إطار برنامج إدراك ،بتنسيق مع الوكالة الوطنية لمحاربة األمية ALNCA
المعنيي .حسب برمجة زمنية تراع الخصوصيات االدارية للكل مؤسسة والتوزي ــع الجغراف والطبيعة
المناخية للكـل منطقة.

 -4 .2مكتب تنمية التعاون ODCO
للمشوع إدراك تكمن ف خلق دينامكية تنموية جهوية ،من خالل ر
ر
التكت عىل
إن الغاية الجوهرية
ر
األكت تهديد باإلقصاء واالستبعاد االجتماع واالقتصادي ،لسبب عدم حصولها عىل
الساكنة المحلية
الحق ف التعليم أو التدريب الذي يؤهلها اىل االندماج بشكل فعال ف التنمية المحلية .ف هذا السياق
نقتح رإشاك مكتب تنمية التعاون  ODCOكفاعل ر
ر
اتيج ف اطار ر
مشوع إدراك؛ يقوم بإعداد
است ر
دورات تدريبية للمستفيدين ف مجال التعاونيات أو الجمعيات أو األنشطة الحرة المدرة لدخل...وغتها
من المشاري ــع التنموية ر
الت تقتض وجود وع لدى الساكنة المحلية من أجل تطويرها أو تفعيلها .عالوة
ر
عىل ذلك ،رصد المشاري ــع التنموية ر
مشتك عىل امتداد الدورة
الت يفكر فيها المستفيدين بشكل
التعليمية ،والعمل عىل دعمها لتأخذ طابعها الواقع .بهذه الطريقة يتم تتوي ــج المشاركي ف برنامج
إدراك بفكرة ر
مشوع تنموي قابل لتفعيل والتتبع من طرف  ،ODCOأو بعض المبادرات المهتمة بهذا
الشأن كـالمبادرة الوطنية للتنمية ر
البشية . INDH

 – 5. 2المجلس القليم لجهة مراكش أسف
إن تطوير ر
استاتيجية ر
مشوع إدراك ف سياق جهة مراكش أسف يقتض استحضار المجلس اإلقليم
ر
المؤسسان
لهذه الجهة ،باعتباره فاعال رئيسيا ف دعم المشاري ــع التنموية الطموحة عىل المستوى
والماىل .لذلك فان تدخل المجل االقليم للجهة سوف يساعد عىل تطوير ر
استاتيجية للتواصل
والتنسيق عىل مستوى العالقات العامة ،من أجل تشجيع الدعم الماىل و الفت من طرف الوكاالت
الوطنية أو الدولية ( ،)...ADA ، ANAPECر
وإشاك السلطات المحلية عىل مستوى مختلف دوائر
ومقاطعات الجهة من أجل تعبئة الساكنة (االمية) وتحسسيها بأهمية المشاركة ف عملية محو األمية،
حيث أن دور السلطات المحلية ف المراقبة والتشجيع سيسمح بتوسيع بؤرة المستفيدين.

- 1 .1المجلس الوطن لحقوق النسان Conseil National des droits de l’homme
إن تفعيل ديناميكية جديد لدى الساكنة المحلية تتطلب دور قيادي للمستين وانفتاحهم عىل القضايا
االجتماعية والحقوقية .لذلك ر
نقتح المجلس الوطت لحقوق اإلنسان كفاعل أساس ف ر
مشوع إدراك
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الت يقوم بها ر
لمحو األمية ،من خالل االنشطة المدعومة ر
والت تخضع بشكل وثيق لمعايت حقوق
إيجان عىل المستين (المدرسي) ف
االنسان .لذلك فان تدخل هذه المؤسسة سيكون لها تأثت
ر
التعرف عىل بعض النصوص القانونية والحقوقية ر
الت قد يتساءل عنها المستفيدين(كمشاكل الطالق،
زواج القصتات ،تدبت األمور اإلدارية و القانونية ،المساواة .)...بناء عىل هذا المنطق ،يعد وجود
المجلس الوطت لحقوق اإلنسان ف نطاق ر
مشوع إدراك إضافة نوعية عىل المستوى القانون
ر
يعتت هاجسا مهما ف ال ر
مشوع.
والحقوف الذي ر

 7. 2المنظمة االلمانية الدولية DDV
ان االنفتاح عىل المنظمة األلمانية  DVV Internationalف إطار ر
مشوع إدراك لمكافحة األمية،
المشوع الطموح؛ ألن هذه المؤسسة  DDVر
ر
الت تقوم بدعم
إيجان ف نجاح هذا
سيكون له وقع
ر
ر
المشاري ــع العمومية الت تعمل ف مجال مكافحة األمية وتعليم الكبار ،من خالل توفت تدريب مجان
عاىل المستوى للمستين(المعلمي) وفقا للمنهج  REFCLT-ACTIONالذي تم ر
اقتاحه مسبقا كمنهج
أساس لمحو األمية ف أطار ر
مشوع إدراك .لذلك فإن إجراء مشاورات وثيقة مع DVV International
بتنسيق مع الوكالة الوطنية لمكافحة االمية  ALNCAسيمثل إضافة نوعية تكرس فعالية عالية
ر
المستوى تفتح أفاق مستقبلية لتعميم ر
المشوع عىل باف الجهات المغربية.

توصيات عامة:
أ -ف مجال التكوين:
 استهداف االفراد األميـن الذين لم يلتحقوا بالمدرسة من قبل ،واألشخاص من المنقطعي فمراحل مبكرة من عمرهم عن الدراسة بالدرجة األوىل.
 دراسة امكانيات إصدار الشهادات حسب الهياكـل الفاعلة ف إطار رمشوع أدراك.
 دراسة إمكانية تكييف الجداول الزمنية وتكرار محتوى الفصول الدراسية للرجال والشبابللسبب حركتيهم ر
أكت من النساء وعدم ميلهم للمتابعة بجدية.
 تعزيز عملية التعليم ومحو األمية بتكوينات مرحلية ف مجال االقتصاد االجتماع والضامت،من أجل تحفت المشاركي عىل خلق مشاري ــع مدرة للدخل ف اطار جمعيات او تعاونيات...
للمستين :
ب -بالنسبة
ر
 رأشاك الطلبة الجامعيي بمنطق تطوع يضمن االستفادة من التعويض عن التنقل واألكل ،من خالل دراسة وضعية كـل متطوع والمنطقة الجغرافية لتدخله ورغبته ف نيل هذا
التعويض او التنازل عنه.
 راشاك الطلبة الجامعيي الفاعلي ف اطار جمعيات وهيئات المجتمع المدن. تمكي المستين(المعلمي) من استخدام منهج  REFLECTف عملية محو األمية ،مع تعزيزتحكمهم ف ديناميكية المجموعة...
 قيادة ورشات العمل بانتظام عىل مستوى المقاطعات من أجل ضمان دينامكية المجموعة. توفت راالشاف والتتبع األوىل من طرف المدربي ف المرحلة االولية للوضع هدف ر
المشوع ف
سياقه المرغوب فيه.
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للفاعلي ف إدارة ر
المشوع:
ت -بالنسبة
ر
 العمل عىل تطوير تقارير رقمية تحمل رمؤشات كمية و أيضا نوعية دقيقة لتجنب حاالت
االنتحال او االستفادة المتكررة من ر
المشوع.
الختات ر
الت تم
 تحديد مدة استفادة المشاركي بعد تقييم مرحىل يؤكد عىل عالمات التقدم و راكتسابها.

خالصة عامة:

إن الرهان األساس للمغرب اليوم ،أ ر
كت من أي وقت مض ،هو تأهيل العنض ر
البشي بالمنطق الذي
مغرن خالص
يضمن حدوث طفرة فكرية عىل الذهنية الفردية والجماعية ،تسمح بتجسيد وع اجتماع
ر
يساهم ف تشي ــع وثتة النمو والتقدم اإلقصادي .هذا األخت الذي ينبع أن ينعكس عىل مختلف ر
الشائح
اإلجتماعية السيما المهددة باإلقصاء التهميش ،من خالل ادمجها عىل النحو الذي يعزز فيها مبدأ المواطنة
الت يمكن ر
ر
االستاتيجية ر
اقتاحها
و االحساس االنتماء الذي يضمن انخراط جماع وبفعالية ف كـل الرؤى
مشوع مجتمع ر
البشية ر
مقتح كفيل بتأهيل الموارد ر
عىل كافة المستويات؛ بمعت أن ضمان نجاح أي ر
الت
تفتقر ابسط حقوقها اإلنسانية ،لتصبح بذلك سلطة مضادة أمام الدينامكية التنموية للمجتمع .وفقا لهذا
الت تم التطرق اليها ف سياق ر
التوجه الضي ــح فإن الخطوط العريضة ر
مشوع ادراك  ،IDRAAKتنفتح
بشكل أو بأخر عىل رؤية طموحة تنهض بأطراف المجتمع وتأسس للقاعدة نشيطة تمتص حدت
التفاوتات المجالية عىل المستوى االقتصادي و االجتماع ،ف افق النموذج التنموي الجديد.
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