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في القرائية الراغبة  جمعيات والتعاونياتالإعالن عن فتح باب الترشيح لفائدة 

 .حول محاربة األميةالوطنية ملناظرة أشغال ا فياملشاركة 
 

 اإلطار العام .1

الوكالة الوطنية ملحاربة  تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده،    
  .بقصر املؤتمرات بمدينة الصخيرات 2017 أكتوبر  14و 13يومي املناظرة الوطنية حول محاربة األمية األمية 

حول هدف وطني م بغية تجميع جهوده الفاعلينضمن سيرورة التعبئة الشاملة لكل ناظرة املهذه يندرج تنظيم و 
 .2026% في أفق سنة 10إلى أقل من كبير، أال وهو تقليص نسبة األمية 

برامج محاربة األمية،  تنفيذ الجمعيات والتعاونيات القرائية كشريك أساس ي في لدور الهام الذي تلعبهلنظرا و     
والتعاونيات القرائية بداء االهتمام الختيار الجمعيات إتطلق الوكالة الوطنية ملحاربة األمية اإلعالن عن طلب 

وتقاسم األفكار غرب بامل نقاش حول إشكالية األميةالحوار و لتعزيز وإغناء ال ناظرةستشارك في هذه املالتي 
 التالية: ةساسياأل حاور امل بخصوص تالقتراحااو والتجارب 

 الحكامة؛ -

  ؛التعلمات جودة -

 مالئمة العرض مع الطلب. -

 شروط املشاركة .2

 :املشاركة أنالقرائية الراغبة في  ةيتعين على الجمعية أو التعاوني

 ؛"األمية محاربة"تتضمن أهدافها   -

 تقدم ترشيحها وفق الشروط والكيفيات املحددة في اإلعالن؛ -

 ؛املناظرةتعين ممثال عنها للمشاركة في أشغال  -

 ؛ https://goo.gl/GuUL6F   التالي :اإللكتروني  العنوان تمأل االستمارة املوجودة على  -

  assises@anlca.ma     عبر البريد اإللكتروني  مستوفيا لجميع الوثائق املطلوبةترسل نسخة مصورة للملف  -

 2017توبر أك 05لخميس اخر أجل إلرسال امللف عبر البريد اإللكتروني هو آ) .املحدد لداخل األجوذلك 

 (.ليال 12.00على الساعة 

 ملف الترشيح .3

 ؛(1وتوقيع رئيسها وذلك وفق النموذج )املرفق التعاونية القرائيةتحمل طابع الجمعية أو  :الترشيحاستمارة  -

https://goo.gl/GuUL6F
https://goo.gl/GuUL6F
mailto:assises@anlca.ma
mailto:assises@anlca.ma
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 ؛( 2السيرة الذاتية مفصلة عن ممثل الجمعية وذلك وفق النموذج )املرفق -

 (www.anlca.maمن املوقع االلكتروني للوكالة الوطنية ملحاربة األمية   2و  1يمكن تحميل املرفق و )

  :ويتضمن للجمعية أو التعاونية القرائية القانونيامللف  -

األساس ي للجمعية، ومحضر الجمع العام  القانون نسخ مصادق عليها من:  :بالنسبة للجمعية ✓

 .اإليداعوصل و  ،األخير، والئحة أعضاء املكتب اإلداري 

 للتعاونية القرائية،األساس ي  القانون :  نسخ مصادق عليها من للتعاونيات القرائية:بالنسبة  ✓

التسجيل بالسجل وشهادة وصل اإليداع و ومحضر الجمع العام، والئحة أعضاء املكتب اإلداري 

 .املحلي للتعاونيات

 االنتقاء: سطرةم .4

  :التنقيط األتية يتم انتقاء الجمعيات والتعاونيات القرائية باعتماد شبكة

 للتنقيطالوثائق اإلثباتية  التنقيط املواصفات

أو  مؤهالت الجمعية .1

 التعاونية القرائية
 1البطاقة نموذج  ن60

 )ن( 10 تدخل المستويات  .1.1

 6 جمعية إقليمية  

 8 جمعية جهوية  

  10 وطنيةجمعية  

 )ن( 40 التجربة وأهم األعمال املنجزة  .2. 1

  التجربة في عدد سنوات

 مجال محاربة األمية

 ن(20)

 سنوات 10أكثر من  سنوات 10سنوات و 5بين  سنوات 5أقل من 

8 14 20 

  معدل عدد املستفيدين

من برنامج محاربة األمية 

خالل خمس سنوات 

 ن(20) األخيرة

 مستفيد 500أكتر من  مستفيد 500و 301بين  مستفيد 300و 100بين 

8 14 20 

تطوير الشراكة مع  علىقدرة ال. 3.1

االتفاقيات عدد ) فاعلين أخرين

 (املنفذة مع فاعلين أخرين

 )ن( 10

    4 اتفاقيةأقل من  

  7 اتفاقيتينإلى  اتفاقيةمن  

 3 10 فأكثر   اتفاقيات  

http://www.anlca.ma؛/
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أو  مؤهالت ممثل الجمعية .2

في  التعاونية القرائية

 مجال محاربة األمية

 2البطاقة نموذج  ن 40

 )ن( 10 الدبلوم املحصل عليه .2.1

 1  بكالوريا  

 + 2 2بكالوريا  

 3 إلجازةـا  

  5 املاستر فما فوق  

تضاف النقاط التالية ملمثل 

 :الجمعية الحاصل على دبلوم في

 )ن( 3 تخصص مرتبط بالتربية والتكوين

 )ن( 2 تخصص مرتبط بالتواصل

رتبطة املاألنشطة التكوينية  .2.2

األمية بمجاالت محاربة 

 واألندراغوجية

 )ن( 10

 0 بدون تكوين  

  4  أيام  3من يوم إلى  

  6 أيام 5إلى  4من  

  8 أيام  9إلى  6من  

  10 أيام فما فوق  10من  

في مجال  األنشطة التكوينية .3.2

 التواصل
 )ن( 5

 0 بدون تكوين  

  2  أيام  3من يوم إلى  

  3 أيام 5إلى  4من  

  4 أيام  9إلى  6من  

 10  5 أيام فما فوق  

 التجربة في مجال محاربة األمية .4.2

 واألندراغوجية
 )ن( 15

    5 سنوات 3أقل من  

  10 سنوات 5سنوات و 3بين  

 5  15  فما فوق  سنوات  
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النقطة النهائية املحصل 

 100عليها/
 

 

 عامة:  توجيهات .5

 جمعية وتعاونية قرائية كحد أقص ى للمشاركة في املناظرة الوطنية ملحاربة األمية؛ 200سيتم انتقاء  -

على البوابة املناظرة في  للمشاركةاملنتقاة والتعاونيات القرائية عن الئحة الجمعيات  سيتم االعالن -

 ؛دعوة للمشاركة، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة www.anlca.ma للوكالة الوطنية ملحاربة األمية اإللكترونية

 هذا األجل الغيا.أو تم إرساله خارج شروط املشار إليها في هذا اإلعالن لليعتبر كل ملف غير مستوف  -


