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 إعالن عن فتح باب الترشيح 

من  ورشاتالأشغال  فياملشاركة في القرائية الراغبة والتعاونيات جمعيات اللفائدة 

 برامج محاربة األمية تنفيذخاص ب لشراكةلإطار  إعدادأجل 
 

 :اإلطار العام .1

خاصة املتعلقة  . 2017أكتوبر  14و  13تنفيذا لتوصيات املناظرة الوطنية ملحاربة التي انعقدت بتاريخ    

بلورة االستراتيجيات في املساهمة في املجتمع املدني يلعبه الهام الذي دور لل اعتبارابتطوير نظام الشراكة، و 

تطلق الوكالة الوطنية ملحاربة  برامج محاربة األمية،تنفيذ كشريك أساس ي في والسياسات العمومية، ونظرا لدوره 

 أشغال الورشاتالتي ستشارك في والتعاونيات القرائية الجمعيات  لفائدةعن طلب ابداء االهتمام  ااألمية إعالن

 اإلطار املفاهيميتوضيح و ي هذا املجال ف الشراكة والتعاون صيغ تعميق النقاش حول املقرر تنظيمها بغية الجهوية 

 ة.األميمشاريع محاربة نموذجية لتدبير بلورة اتفاقية  علىوالعمل للشراكة  

 للعدد اإلجمالي للجمعياتتبعا  املنتقاة القرائية والتعاونيات اإلعالن عن الجمعياتسيتم  ،وفي هذا السياق    

 وعدد طلبات الترشيح املتوصل بها. جهة القرائية بكلوالتعاونيات 

 :شروط املشاركة .2

 يتعين على الجمعية أو التعاونية القرائية الراغبة في املشاركة أن:

 تتضمن أهدافها "محاربة األمية"؛  -

 تقدم ترشيحها وفق الشروط والكيفيات املحددة في اإلعالن؛ -

 ؛الحوار إحدى ورشاتتعين ممثال عنها للمشاركة في  -

 www.anlca.ma االستمارة املوجودة على املوقع اإللكتروني للوكالة تعبئ  -

اإللكتروني عبر البريد فقط ترسل نسخة مصورة للملف مستوفيا لجميع الوثائق املطلوبة  -

)alpha.convention@anlca.ma ،)يوم اإلثنين  هواإللكتروني خر أجل إلرسال امللف عبر البريد آ ويعتبر

 .ليال 12.00على الساعة فبراير  12

 :ملف الترشيح .3

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

http://www.anlca.ma/
mailto:alpha.convention@anlca.ma
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 ؛( 2وذلك وفق النموذج )املرفقأو التعاونية القرائية الجمعية  )ة(السيرة الذاتية مفصلة عن ممثل -

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

  القانوني:امللف  -

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

 .وصل اإليداع ،األخير، والئحة أعضاء املكتب اإلداري 

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

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

 .للتعاونيات

 االنتقاء: سطرةم .4

  :شبكة التنقيط األتيةيتم انتقاء الجمعيات والتعاونيات القرائية باعتماد   

 الوثائق اإلثباتية للتنقيط التنقيط املواصفات

أو  مؤهالت الجمعية .1

 التعاونية القرائية
 1 املرفق نقطة 50

 )ن( 15 تدخل المستويات    1.1

 5 جمعية إقليمية  

 10 جمعية جهوية  

  15 وطنيةجمعية  

 )ن( 20 التجربة وأهم األعمال املنجزة   1.2

  سنوات التجربة في مجال عدد

 ن(10) محاربة األمية

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

4 7 10 

  معدل عدد املستفيدين من برنامج

محاربة األمية خالل خمس سنوات 

 ن(10) األخيرة

 300و 100بين 

 مستفيد
 مستفيد 500أكتر من  مستفيد 500و 301بين 

4 7 10 

تطوير الشراكة مع فاعلين  علىقدرة ال   1.3

املنفذة مع فاعلين االتفاقيات عدد ) أخرين

 (أخرين

 )ن( 15

    5 اتفاقيةأقل من  

  10 اتفاقيات 3إلى  اتفاقيةمن  

 4 15 فأكثر   اتفاقيات  

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

في مجال  التعاونية القرائية

 محاربة األمية

 2 املرفق نقطة  50

 )ن( 15 الدبلوم املحصل عليه 2.1

 4  بكالوريا  

 + 8 2بكالوريا  

 12 إلجازةـا  

  15 املاستر فما فوق  

رتبطة بمجاالت املاألنشطة التكوينية  2.2

 تدبير مشاريع محاربة األمية 
 )ن( 15

 2 بدون تكوين  

  5  أيام  3من يوم إلى  

  8 أيام 6إلى  4من  

  12 أيام  9إلى  7من  

  15 أيام فما فوق  10من  

 تدبير مشاريع محاربةالتجربة في مجال  2.3

 األمية
 )ن( 10

    4 سنوات 3أقل من  

  7 سنوات 5سنوات و 3بين  

 5 10  فوق  سنوات فما  

 )ن( 10 تنموي بشكل عامالتجربة في مجال  2.4

    4 سنوات 3أقل من  

  7 سنوات 5سنوات و 3بين  

 5 10  فوق  سنوات فما  

   100 / النهائية املحصل عليهاالنقطة 

 عامة:  توجيهات .5

 على البوابة اإللكترونيةوتاريخ ومكان تنظيم الورشات الجهوية عن الئحة الجمعيات املنتقاة  سيتم االعالن -

 ؛دعوة للمشاركة، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة www.anlca.ma للوكالة الوطنية ملحاربة األمية
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 في هذا اإلعالن أو تم إرساله خارج األجل.كل ملف غير مستوف للشروط املشار إليها الغيا يعتبر  -


