
 

 1 الوكالة الوطنية لمحاربة األمية

  

الشراكة نظام تطوير أجل من الجهوية الورشات عمل حصيلة حول تقرير  
المدني المجتمع وهيئات األمية لمحاربة الوطنية الوكالة بين  

 

 

 

 

 

 

 

 

 حول  تقرير  

 حصيلة عمل الورشات الجهوية 

 لشراكةتطوير نظام امن أجل 

 ن ــــــــــــــــــــبي

  حاربة األميةالوكالة الوطنية مل

 وهيئات املجتمع املدني

 

 

 

 

  



 

 2 الوكالة الوطنية لمحاربة األمية

  

الشراكة نظام تطوير أجل من الجهوية الورشات عمل حصيلة حول تقرير  
المدني المجتمع وهيئات األمية لمحاربة الوطنية الوكالة بين  

 

 

 مـــــــــــــــــــــــــديـــــتق

تحت الرعاية السامية لصاحب  2017أكتوبر  14و 13تنفيذا لتوصيات املناظرة الوطنية ملحاربة األمية املنعقدة بتاريخ 

مع هيئات املجتمع  اجهوي اورش 19األمية الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده، نظمت الوكالة الوطنية ملحاربة 

 الشراكة الخاص بتنفيذ برامج محاربة األمية. متطوير نظامن أجل املدني 

بموجب  منتقاة 395من بين  وتعاونية قرائيةجمعية   324أي   %82تقدر ب  مشاركة   نسبة وقد عرفت هذه الورشات

 .2018يناير 30اإلعالن عن طلب إبداء اهتمام املعلن عنه بتاريخ 

جميع  ( فيDVVInternational)من املعهد األملاني للكونفدرالية األملانية لتعليم الكبار هذه الورشات بدعم  تم تأطيروقد 

 كما هو مبين في الجدول اآلتي: جهات اململكة

 املكان الجهات

عدد الهيئات 

املنتقاة للمشاركة 

 في الورشات

عدد الهيئات التي 

شاركت في 

 الورشات

عدد 

 الورشات
 تاريخ الورشات

2018أبريل  04 1 21 27 طنجة الحسيمة –تطوان  –طنجة   

 2018أبريل  14و  13 2 29 31 وجدة الشرق 

 2018أبريل  24و 23و 16 3 61 72 فاس مكناس –فاس 

 2018أبريل  25 1 24 28 الرباط القنيطرة –سال  –الرباط 

 2018أبريل  26 1 22 26 بني مالل خنيفرة –بني مالل 

 2018أبريل  30 1 6 6 العيون  الساقية الحمراء –العيون 

 2018ماي 04و  02 2 28 36 الدار البيضاء سطات –الدار البيضاء 

 2018 ماي 08و 07 2 42 51 مراكش اسفي –مراكش 

 2018ماي 11و  10 2 33 51 الراشيدية تافياللت –درعة 

 2018ماي 16و  14 2 35 42 أكادير ماسة –سوس 

 2018ماي 17 1 17 19 كلميم واد نون  –كلميم 

 2018ماي  21 1 6 6 الداخلة وادي الذهب –الداخلة 

  19 324 395 12 املجموع
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ت ساا هيئات املجتمع املدني كشااريك أ اااب هافي عالقتملقاربة التشاااركية ال ت تتاناها الوكالة باعتماد اتنظيم هذه الورشااات  تم 

. للمشااااااااااركات واملشااااااااااركين فعالةالشااااااااااركة  ااااااااااعدت ع   امل تفاعلية خالل منهجيةوذلك من في تنفيذ برامج محاربة األمية. 

 وجلسة ختامية. عمل وأشغال مجموعاتعامة  جلسة بين وتوزعت أنشطة الورشات

 الجلسة العامة .1

حول اإلطار القاانوني والتادبيري لنظاام الشااااااااااااااراكة بين الدولة وهيئاات  تقاديم عر  تأطيري حول  ةهذه الجلساااااااااااااا تمحورت

عهد األملاني للكونفدرالية األملانية لتعليم الكبار ملاملعتمد من لدن اخبير المصاااااااااااطف  بوجراد  السااااااااااايدقدمه  املجتمع املدني

(DVV International ) . التالية: ع   النقطالذي ركز في عرضه و 

 مراعاتها خالل بناء الشراكة؛ والقيمية الواجباملقتضيات القانونية  -

 صرف دعم الدولة لهيئات املجتمع املدني؛ وعالقتها بطريقةمستجدات القانون التنظيمت لقانون املالية  -

 النتائج. املتمحور حول منهجية التدبير  -

 مجموعات العمل .2

من أجل تمكين جميع هيئات املجتمع املدني املشاركة في الورشات من التعبير عن مالحظاتها واقتراحاتها، تم تقسيم 

النقاش طبيعة برنامج محاربة األمية )برنامج محو األمية أو برنامج ما بعد محو األمية( من أجل  ورشتين حسباملشاركين إل  

 مرتبطة باملواضيع التالية:إنتاج أفكار واقتراحات عملية الجماعي و 

 اتفاقية الشراكة؛ ▪

 املشاريع؛إقتراح طلب إعالن  ▪

 ؛مخطط تعزيز القدرات ▪

 .الجدولة الزمنية لسيرورة برنامج الشراكة ▪

 

التقنت  بتقديم الدعمعنها تكلف ممثل  األشغال عبرت الوكالة في كما  اهمومقرر  بتعيين مسيرمجموعة ت كل وقام

 .مجموعة عمل كللتسهيل  الالزم
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 الجلسة الختامية .3

مقترحا،  88بصياغة فريقا، قامت  38كل مقرر خالصات ومقترحات مجموعات العمل. وقد بلغ عدد فرق العمل  دمق

 :موزعين كالتالي

 امقترح32 األمية؛حول برنامج محو  اتفاقية الشراكة ▪

 مقترحا 26 األمية؛حول برنامج ما بعد محو  اتفاقية الشراكة ▪

 امقترح15 املشاريع؛ طلب اقتراحعن إعالن  ▪

 مقترحا 15مخطط تعزيز القدرات؛ ▪

كما تضمنت املقترحات الجدولة الزمنية ألجرأة مسطرة الشراكة وبعض املقتضيات العامة ال ت من شأنها تطوير منظومة 

 محاربة األمية.

 ويمكن تقديم هذه املقترحات كما ي ي:

 اتفاقية الشراكة "برنامج محو األمية" - أ

 % النسبة املقترحات رقم املقترح
رأي 

 الوكالة
 مالحظات

 نعم %84 اعتماد اتفاقية متعددة السنوات  م.أ.1
بعد التنسيق مع األطراف املعنية حول الصيغة ال ت 

  وف يتم اعتمادها

 ال %84 رفع قيمة الدعم وإعادة توزيعه م.أ.2

 قامت الدولة بمجهود كبير من أجل الدعم املادي 

والاشري للوكالة عبر تبنت هيكلة ع   الصعيد املركزي 

املخصصة لدعم  واملح ي ومضاعفة امليزانيةوالجهوي 

 هيئات املجتمع املدني.

 م.أ.3
اقتراح الرجوع إلى الصيغة األولى  -

 لإلشراف
 نعم 74%

الرجوع إل  الصيغة األول  لإلشراف في انتظار تحديد 

جديدة تأخذ بعين االعتبار إر اء املصالح صيغة 

 املحلية للوكالة وضبط املهام الحقيقية للمشرف.

 في إطار الصيغة الحالية تلتزم الجمعية بما ي ي: 

اإلدالء ببرنامج توقعي لزيارات اإلشراف مع تقرير  -
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 االنطالقة وفق نموذج تحدده الوكالة؛

ملواكبة االدالء بتقرير حصيلة اإلشراف مع تقرير ا -

 وتقرير الحصيلة وفق نموذج تحدده الوكالة.

 نعم %68 تعديل املنهاج  م.أ.4
بعد االنتهاء من الدرا ة ال ت ينجزها خبراء االتحاد 

 األوروبي في هذا الشأن

 م.أ.5

 والالفتات اإلشهاريةتوفير اللوحات    

لفضاءات التكوين من طرف الوكالة 

 التزام الجمعيات بها  مع حذف

 ال 63%

يبق  توفير اللوحات اإلشهارية من اختصاص الجمعية 

خصوصا أن مبلغ الدعم يتضمن مصاريف اإلشهار في 

 إطار التبويب املتعلق بنفقات املشروع.

 م.أ.6

ي ذإضافة منشور السيد وزير األول ال

يسمح للجمعيات بالولوج إلى 

 الفضاءات العمومية

  يتم إدراجه في الديباجااااة نعم 42%

 نعم %37 إعادة النظر في عملية الخصم م.أ.7

 صرف تعويضات املكونين حسب الفوج والخصم 

ين عندما يكون عدد املستفيدين املستفيدحسب عدد  

 فوج.في ال 26أقل من 

 يناملستفيدحسب عدد صرف نفقات تدبير املشروع 

 يتم العمل بهذه الصيغة بعد إقرار املصالح املختصة 

 (.لالتفاقية 6و 5بوزارة املالية )أنظر املادتين 

 م.أ.8

التزام الوكالة بتوفير حقيبة املستفيد  

للجمعية وتمكينها منها في بداية 

 املوسم القرائي قبل انطالق الدروس

 ال 32%

من األنسب اإلبقاء ع   الصيغة الحالية تفاديا لكل 

قتناء ع   االتأخير أو تعثر في حالة تبنت مسطرة 

 املستوى الوطنت.

 م.أ.9
 التزام الوكالة بإنجاز التكوينات 

 في بداية السنة
 نعم 32%

  و يتم اال تجابةمقترح ال يتعلق بانود االتفاقية 

التكوين بتنسيق  له في إطار الورش املفتوح حول مهننة

لتعليم الكبار  ومعهد األملانيمع وزارة التربية الوطنية 

(DVV International) 

 م.أ.10
توزيع العدد الكافي من املناهج 

 وإرسالها مباشرة ملقرات الجمعيات 
 ال 26%

 بالنظر إل  العدد الهام ملقرات الجمعيات 

فيبق  من األنسب توزيع املناهج عن طريق املصالح  

 الخارجية.



 

 6 الوكالة الوطنية لمحاربة األمية

  

الشراكة نظام تطوير أجل من الجهوية الورشات عمل حصيلة حول تقرير  
المدني المجتمع وهيئات األمية لمحاربة الوطنية الوكالة بين  

 

 

 نعم %26 إعادة النظر في الغالف الزمني  م.أ.11
بعد االنتهاء من الدرا ة ال ت ينجزها خبراء من االتحاد 

 األوروبي متعلقة بإعادة النظر في البرامج واملناهج

 م.أ.12
تعديل بند التأكد من توفر املعدات 

 بقاعة التكوين 

21% 

 

 نعم

 

تعويض عبارة   التأكد من توفر جميع املعدات بقاعات 

التكوين واملناهج والدالئل لتلقين الدروس بما ي ي: 

التأكد من توفر املعدات الضرورية بقاعة التكوين وكذا 

 3الدالئل بعد التوصل بها من اإلدارة )أنظر املادة 

 لالتفاقية(

 ال %21 تغيير نظام األشطر م.أ.13

بالنظر إل  صعوبة التوفر ع   وثائق االثبات في حالة 

وباعتبار برمجة صرف الشطر الثاني قبل نهاية البرنامج 

ية ع   السيولة الكافية لتغطية عتوفر الجم عدم

مصاريفها في حالة برمجة صرف الشطر الثاني بعد 

 نهاية البرنامج

 م.أ.14

منح التعويضات لكل مكون ومؤطر 

حسب الفوج واعتماد الخصم إذا 

% على 20تعدى عدد املنسحبين 

 مستفيد في الفوج  30أساس 

 نعم 21%

مستفيد في الفوج مع  30رفع عدد املستفيدين إل  

اعتماد طريقة صرف تعويضات املكونين حسب الفوج 

ين عندما املستفيدحسب عدد في حين  يتم الخصم 

 فوج.في ال 26أقل من يكون عدد املستفيدين 

أما بالنسبة لنفقات تدبير املشروع فإن الصرف  

 والخصم  يتم حسب املستفيد وليس حسب الفوج

 .محو األمية( التفاقية 5، 3)أنظر املواد 

 م.أ.15

اعتماد البديل عن رقم البطاقة 

الوطنية للمستفيدين في تعبئة النظام 

 SIMPAاملعلوماتي 

 نعم 16%

 تتكفل الوكالة بإعطاء رمز خاص لهذه الفئة بناء ع   

مرا لة الجمعية املعنية حول تبريرات عدم توفر 

 املستفيدين ع   رقم البطاقة الوطنية للتعريف

 م.أ.16

املتعلقة بشرط إعادة صياغة املادة 

ضمان املقرات للسالمة الصحية 

 للمستفيدين

 نعم 16%

 يتم تبنت الصيغة التالية: أن تكون املقرات املخصصة 

بالتكوين تغطي جميع فصول محو األمية وتحترم 

 املعايير املعتمدة في تعليم الكبار 

 م.أ.17
أخرين  وإشراك متدخلينتنسيق 

 ...( الجماعات الترابية)
 نعم 16%

له في  و يتم اال تجابةاملقترح ال يتعلق بانود االتفاقية 

إطار الورش املفتوح حول إر اء املقاربة التشاركية مع 
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من أجل البحث عن مقرات والقيام 

 بعمليتي التعبئة والتحسيس   

و في إطار مهام التنسيق املنوطة  املجالس املنتخبة

 بالوكالة

 م.أ.18

مسك "دفتر النصوص اليومي" 

 للمكون؛ وفق نموذج موحد

يمكن استخراجه من نظام املعلوماتي  

 للوكالة 

 - نعم 11%

 م.أ.19

إضافة املرجعيات الدستورية 

املتعلقة باملقاربة التشاركية وبعالقة 

 الدولة باملجتمع املدني

  يتم إدراجه في الديباجااااة نعم 5%

 م.أ.20

ربط نهاية البرنامج بنهاية  ربط

املوسم القرائي أي ما بين شهر 

  أكتوبر وشهر يونيو

 نعم 5%
للجدولة الزمنية الجديدة  يبعد التطبيق الفع 

 األطراف املعنية  والتنسيق مع

 م.أ.21

% من املستفيدين 20ل إعطاء الحق 

املسجلين والناجحين من كل فصل 

 املواليةبإعادة التسجيل خالل السنة 

 ال 5%
تعط  األولوية للمستفيدين الذين لم يسبق لهم 

 اال تفادة من البرنامج أو الرا بين  

 م.أ.22

ين تم ذإدراج تغييرات على املكونين ال

 وضعهم 

 في طلب املشاريع األولي 

) نعم 5% لالتفاقية 3أنظر املادة  ) 

 م.أ.23
صيغة إمكانية تغيير املقرات إضافة 

الحاجةإذا اقتضت   
 لالتفاقية( 3)أنظر املادة  نعم 5%

 م.أ.24

استخراج نموذج التزام املكون 

واملشرف واملنسق من نظام املعلومات 

SIMPA 

 ال 5%
 مسألة تتعلق بالتدبير الداخ ي للجمعية ويبق  لهذه

 املنا ب لها االلتزامفي صياغة  األخيرة املرونة 

 م.أ.25

األربع إنجاز عمليات التقويم بصيغه 

)التموضعي والتكويني واإلجمالي 

واإلشهادي( مع اقتراح نماذج يمكن 

استخراجها من النظام املعلوماتي 

 للوكالة 

5% 

 واردة في 

االتفاقية 

 الحالية

روائز التقويم متوفرة ع   املوقع االلكتروني للوكالة 

 لالتفاقية(. 3)أنظر املادة 
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 م.أ.26

 واستخراج الجمعية بمسكإلتزام 

جميع املعطيات وإحالة باقي  

 املشرف  االلتزامات على

5% 

 واردة في 

االتفاقية 

 الحالية

توفر ع   تيبق  االلتزام من اختصاص الجمعية ال ت 

صالحية توزيع املهام بين أعضاء فريق عملها من أجل 

 لالتفاقية( 3تنفيذ التزاماتها )أنظر املادة 

 م.أ.27

الجمعية إلغاء الفقرة التي تلزم 

 باحترام املقرات التي تم اإلدالء

 بها 

5% 

 واردة في 

االتفاقية 

 الحالية

االتفاقية الحالية تمنح للجمعية إمكانية القيام بتغيير 

 املقرات 

في إطار احترام شروط اإلعالن عن طلب املشاريع )أنظر 

 لالتفاقية(. 3املادة 

 م.أ.28

قبلية   قبل إلغاء  اتخاذ إحراءات

الدعم في حالة عدم الوفاء بجميع 

 اإللتزامات

 بعد درا تها مع املصالح املختصة نعم 5%

 م.أ.29
 والتعبئة ز إضافة عملية التحفي

 مهام املكون إلى  
 نعم 5%

يمكن إضافة الصيغة التالية: مساهمة املكون في 

 لالتفاقية( 3أنظر املادة التعبئة )و التحفيز عملية

 %5 تبويب دعم خاص لكراء املقرات م.أ.30

 وارد في

االتفاقية  

 الحالية

التبويب املتعلق بنفقات  هذه النفقات متضمنة في 

 تدبير املشروع

 م.أ.31
 مقتضيات مراجعةإعادة النظر في 

 االتفاقية 
 نعم 5%

  يتم تبنت الصيغة الحالية:

مراجعة "يمكن لهذه االتفاقية أن تكون موضوع 

بموافقة األطراف تبعا القتراح مكتوب من أحد األطراف 

ويتم تدوين التعديالت في مالحق تفصيلية خاصة 

ع   املصالح الوزارية املختصة قصد  تعر 

  .املصادقة"

 م.أ.32
 تحديد املصالح القضائية املختصة 

 محليا عوض الرباط
 ال 5%

يحدد من املسطرة املدنية الذي  16حسب الفصل 

 املصالح القضائية املختصة في موقع املدع  عليه

وفي حالة الوكالة الوطنية فموقع املدع  عليه هو مدينة 

 الرباط
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 اتفاقية الشراكة "برنامج ما بعد محو األمية" -ب 

 رقم 

 املقترح
 املقترحات

 النسبة

% 

 رأي

 الوكالة 
 مالحظات

 نعم %84 اعتماد اتفاقية متعددة السنوات  م.ب.1
بعد التنسيق مع األطراف املعنية حول الصيغة ال ت 

  وف يتم اعتمادها

 ال %84 رفع قيمة الدعم وإعادة توزيعه م.ب.2

 قامت الدولة بمجهود كبير من أجل الدعم املادي 

والاشري للوكالة عبر تبنت هيكلة ع   الصعيد املركزي 

املح ي و مضاعفة امليزانية املخصصة لدعم والجهوي و 

 هيئات املجتمع املدني.

 م ب.3
اقتراح الرجوع إلى الصيغة األولى  -

 لإلشراف
 نعم 74%

الرجوع إل  الصيغة األول  لإلشراف في انتظار تحديد 

صيغة جديدة تأخذ بعين االعتبار إر اء املصالح املحلية 

 للوكالة وضبط املهام الحقيقية للمشرف.

 في إطار الصيغة الحالية تلتزم الجمعية بما ي ي: 

اإلدالء ببرنامج توقعي لزيارات اإلشراف مع تقرير  -

 االنطالقة وفق نموذج تحدده الوكالة؛

االدالء بتقرير حصيلة اإلشراف مع تقرير املواكبة  -

 وتقرير الحصيلة وفق نموذج تحدده الوكالة؛

 م.ب.4
 تسليم شهادة اإلعداد الحرفي من

 طرف الجمعية
 نعم 58%

 يتم تسليم شهادة ما بعد محو األمية متضمنة عبارة 

 اإلعداد الحرفي وفق النموذج الذي  تحدده الوكالة

 

 م.ب.5

منح التعويضات لكل مكون 

ومؤطر حسب الفوج واعتماد 

الخصم إذا تعدى عدد املنسحبين 

مستفيد في  30% على أساس 20

 الفوج 

 

58% 

 

 نعم

 
 

مستفيد في الفوج مع اعتماد  30رفع عدد املستفيدين إل  

طريقة صرف تعويضات املكونين حسب الفوج في حين 

ين عندما يكون عدد املستفيدحسب عدد  يتم الخصم 

 فوج.في ال 26أقل من املستفيدين 

أما بالنسبة لنفقات تدبير املشروع فإن الصرف والخصم  

  يتم حسب املستفيد وليس حسب الفوج

 .محو األمية( التفاقية 5 ، 3)أنظر املواد 

 نعم %53 إعادة النظر في عملية الخصم م.ب.6

حسب صرف تعويضات املكونين حسب الفوج والخصم 

أقل من ين عندما يكون عدد املستفيدين املستفيدعدد 

 فوج.في ال 26

 يناملستفيدحسب عدد صرف نفقات تدبير املشروع 
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 يتم العمل بهذه الصيغة بعد إقرار املصالح املختصة 

 لالتفاقية(. 6و  5بوزارة املالية )أنظر املادتين 

 م.ب.7

توفير اللوحات و الالفتات    

اإلشهارية لفضاءات التكوين من 

طرف الوكالة مع  حذف التزام 

 الجمعيات بها 

 ال 53%

يبق  توفير اللوحات اإلشهارية من اختصاص الجمعية 

خصوصا أن مبلغ الدعم يتضمن مصاريف اإلشهار في 

 إطار التبويب املتعلق بنفقات املشروع.

 نعم %42 إعادة النظر في الغالف الزمني  م.ب.8
بعد االنتهاء من الدرا ة ال ت ينجزها خبراء من االتحاد 

 األوروبي متعلقة بإعادة النظر في البرامج واملناهج

 نعم %37 تعديل املنهاج  م.ب.9
بعد االنتهاء من الدرا ة ال ت ينجزها خبراء االتحاد 

 األوروبي في هذا الشأن

 م.ب.10

إضافة منشور السيد وزير األول 

ي يسمح للجمعيات بالولوج ذال

 إلى الفضاءات العمومية

  يتم إدراجه في الديباجااااة نعم 28%

 م.ب.11
توزيع العدد الكافي من املناهج 

 الجمعيةمباشرة ملقرات 
 ال 26%

بالنظر إل  العدد الهام ملقرات الجمعيات  فيبق  من 

 األنسب توزيع املناهج عن طريق املصالح الخارجية.

 ال  %26 تغيير نظام األشطر م.ب.12

بالنظر إل  صعوبة التوفر ع   وثائق االثبات في حالة  

وباعتبار برمجة صرف الشطر الثاني قبل نهاية البرنامج 

توفر الجمعية ع   السيولة الكافية لتغطية  عدم

مصاريفها في حالة برمجة صرف الشطر الثاني بعد نهاية 

 البرنامج

 م.ب.13

أخرين  وإشراك متدخلينتنسيق 

 )الجماعات املحلية...( 

من أجل البحث عن مقرات 

والقيام بعمليتي التعبئة 

 والتحسيس   

 نعم 21%

له في  و يتم اال تجابةاملقترح ال يتعلق بانود االتفاقية 

إطار الورش املفتوح حول إر اء املقاربة التشاركية مع 

 مهام التنسيق املنوطة بالوكالة وفي إطار املجالس املنتخبة

 م.ب.14

إضافة املرجعيات الدستورية 

املتعلقة باملقاربة التشاركية 

 وبعالقة الدولة باملجتمع املدني

  يتم إدراجه في الديباجااااة نعم 16%
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 م.ب.15
التزام الوكالة بإنجاز التكوينات في 

 بداية السنة
 نعم 16%

له في  و يتم اال تجابةمقترح ال يتعلق بانود االتفاقية 

 إطار الورش املفتوح حول مهننة التكوين بتنسيق مع

 DVVلتعليم الكبار ) ومعهد األملانيوزارة التربية الوطنية  

International) 

 م.ب.16

التزام الوكالة بتوفير حقيبة  

املستفيد للجمعية وتمكينها منها 

في بداية املوسم القرائي قبل 

 انطالق الدروس

 ال 11%
من األنسب اإلبقاء ع   الصيغة الحالية تفاديا لكل تأخير 

 أو تعثر في حالة تبنت مسطرة اقتناء ع   املستوى الوطنت.

 م.ب.17
تعديل بند التأكد من توفر 

 املعدات بقاعة التكوين 
 نعم 11%

تعويض عبارة   التأكد من توفر جميع املعدات بقاعات 

والدالئل لتلقين الدروس بما ي ي: التأكد  واملناهج التكوين

من توفر املعدات الضرورية بقاعة التكوين وكذا الدالئل 

 3بعد التوصل بها من طرف اإلدارة )أنظر املادة 

 التفاقية(ل

 م.ب.18

إعادة صياغة املادة املتعلقة 

بشرط ضمان املقرات للسالمة 

 الصحية للمستفيدين

 نعم 11%

 يتم تبنت الصيغة التالية: أن تكون املقرات املخصصة 

وتحترم املعايير بالتكوين تغطي جميع فصول محو األمية 

  املعتمدة في تعليم الكبار

 م.ب.19

اتخاذ إحراءات قبلية   قبل إلغاء 

الدعم في حالة عدم الوفاء بجميع 

 االلتزامات

 بعد درا تها مع املصالح املختصة نعم 11%

 م.ب.20
تحديد املصالح القضائية 

 املختصة محليا عوض الرباط
 ال 11%

من املسطرة املدنية الذي يحدد  16حسب الفصل 

وفي  في موقع املدع  عليه املختصة القضائيةاملصالح 

حالة الوكالة الوطنية فموقع املدع  عليه هو مدينة 

 الرباط

 م.ب.21

إضافة املرجعيات التي توضح 

الوكالة ووزارة العالقات بين 

 التربية الوطنية

5% 
  االتفاقيةواردة في 

 الحالية
 من قانون إحداث الوكالة 18اإلطار املرجعي هو املادة  

 م.ب.22
إضافة القانون التنظيمي الجديد 

 املتعلق باملالية
  يتم إدراجه في الديباجااااة نعم 5%

 م.ب.23

اعتماد البديل عن رقم البطاقة 

الوطنية للمستفيدين في تعبئة 

 SIMPAالنظام املعلوماتي 

 نعم 5%

ع    بناءالفئة  تتكفل الوكالة بإعطاء رمز خاص لهذه 

مرا لة الجمعية املعنية حول تبريرات عدم توفر 

 املستفيدين ع   رقم البطاقة الوطنية للتعريف
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 م.ب.24
تلزم الجمعية إلغاء الفقرة التي    

 باحترام املقرات التي تم اإلدالء بها
5% 

 واردة في 

 االتفاقية الحالية

االتفاقية الحالية تمنح للجمعية إمكانية القيام بتغيير 

املقرات في إطار احترام شروط اإلعالن عن طلب املشاريع 

 لالتفاقية(. 3)أنظر املادة 

 م.ب.25
 30تمديد آجال إخبار بالتغيير إلى 

 يوم
 يوم 21 يتم تمديد آجال إخبار بالتغيير إل   نعم 5%

 م.ب.26
 مقتضيات مراجعةإعادة النظر في 

 االتفاقية
 نعم 5%

  يتم تبنت الصيغة الحالية:

"يمكن لهذه االتفاقية أن تكون موضوع مراجعة بموافقة 

األطراف تبعا القتراح مكتوب من أحد األطراف ويتم 

ع    تفصيلية خاصة تعر تدوين التعديالت في مالحق 

  .املصالح الوزارية املختصة قصد املصادقة"
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 اإلعالن عن طلب اقتراح المشاريع -ج

 مالحظات الوكالة رأي النسبة % املقترحات  

   %80 إعادة النظر في تنقيط تجربة الجمعية 1

 تقترح الوكالة الصيغة التالية:في غياب مقترح متوافق عليه بين جميع الجمعيات 

 ن 2 نوات:  3أقل من    -

 ن 4 نوات:   6 نوات وأقل من  3أكثر أو يساوي    -

 ن 7 نوات :   10 نوات وأقل من  6أكثر أو يساوي    -

 ن 10 نوات :  10كثر أو يساوي أ   -

2 
إعادة النظر في تنقيط املستوى الدراس ي 

 للمكون 
 نعم 70%

 الصيغة التالية ال ت تراعي توافق أكبر عدد من الجمعياتتقترح الوكالة 

 10، اإلجازة فما فوق :  7: 2، البكالوريا +  5، الباكالوريا:3أقل من البكالوريا:

3 
إعطاء األولوية للفئة العمرية املتراوح 

 سنة 45سنة و 15أعمارهم ما بين 
  يتم تغيير صيغة الشباب بالفئة العمرية نعم 50%

 التكتل  يبق  اختياري دون تحديد العتبة نعم %40 جمعيات فما فوق  2التكتل من  تكوين 4

 نعم %30 إعادة النظر في عتبة وتوزيع عدد املستفيدين 5

 في غياب مقترح متوافق عليه بين جميع الجمعيات تقترح الوكالة الصيغة التالية: 

 الهيئة املرشحة

املستفيدين  من 100%

 القرويمن العالم 
 %من املستفيدين من العالم القروي100أقل من 

 

 ما بعد محو األمية محو األمية ما بعد محو األمية محو األمية
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الجمعية أو التعاونية 

 القرائية

 510و  90ما بين 

مستفيد)ة( لكل جمعية 

 أو تعاونية قرائية

 240و  60ما بين 

مستفيد)ة( لكل 

جمعية أو تعاونية 

 قرائية

 510و  240ما بين 

مستفيد)ة( لكل جمعية 

 أو تعاونية قرائية

 240و 90ما بين 

مستفيد)ة( لكل جمعية 

 قرائية أو تعاونية 

الجمعية االتحادية 

والجامعات أو إتحاد 

 التعاونيات

 2550و  180ما بين 

 مستفيد)ة( لكل جمعية

اتحادية أو إتحاد 

ال ع   أن  التعاونيات

يتجاوز عدد املستفيدين 

املقترح لكل جمعية 

 ةتعاونيمتدخلة أو 

  تدخلةمقرائية 

 مستفيد)ة(300

 1200و  120ما بين 

مستفيد)ة( لكل 

اتحادية أو  جمعية

ع     إتحاد التعاونيات

يتجاوز عدد ال أن 

املستفيدين املقترح 

لكل جمعية متدخلة 

قرائية  ةتعاونيأو 

 150 تدخلةم

 مستفيد)ة(

 2550و  480ما بين 

 مستفيد)ة( لكل جمعية

اتحادية أو إتحاد 

ال ع   أن  التعاونيات

يتجاوز عدد املستفيدين 

املقترح لكل جمعية 

 ةيتعاونمتدخلة أو 

 300 تدخلةمقرائية 

  مستفيد)ة(

 1200و  180ما بين  

 مستفيد)ة( لكل جمعية

اتحادية أو إتحاد 

ال ع   أن  التعاونيات

يتجاوز عدد املستفيدين 

املقترح لكل جمعية 

قرائية  ةتعاونيمتدخلة أو 

 مستفيد)ة( 150 تدخلةم

 التكتل

 2550 و180ما بين 

 مستفيد)ة( لكل تكتل

يتجاوز عدد ال ع   أن 

املستفيدين املقترح لكل 

جمعية متدخلة أو 

 1200و  120ما بين 

 مستفيد)ة( لكل تكتل

يتجاوز عدد ال ع   أن 

املستفيدين املقترح 

لكل جمعية متدخلة 

 2550و 480ما بين 

 مستفيد)ة( لكل تكتل

يتجاوز عدد ال ع   أن 

املستفيدين املقترح لكل 

جمعية متدخلة أو 

 1200و 180ما بين 

 مستفيد)ة( لكل تكتل

يتجاوز عدد ال ع   أن 

املستفيدين املقترح لكل 

جمعية متدخلة أو 
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 تدخلةمقرائية  ةتعاوني

 مستفيد)ة(300

قرائية  ةتعاونيأو 

 تدخلةم

 مستفيد)ة(150

 تدخلةمقرائية  ةتعاوني

 مستفيد)ة( 300

 تدخلةمقرائية  ةتعاوني

 مستفيد)ة(  150

 االعتبار النقط التالية: يأخذ هذا املقترح بعين

 تخفيض الحد األدن  ع   املستوى القروي؛    -

 (؛25بدل  30عدد املستفيدين في الفوج )     -

 إعطاء األولوية للجمعية املنفردة بدل التكتل.     -

 % 20 إضافة تعويضات املشرفين 6

واردة في 

االتفاقية 

 الحالية

 تدبير املشروعمتضمنة في التبويب املتعلق بنفقات 

7 
عدم تحديد عتبة لعدد املستفيدين 

 املخصص للجمعيات
 تمكن عتبة عدد املستفيدين من تسهيل عملية انتقاء الجمعيات وتحديد الدعم املخصص لها بشكل موضوعي ال % 12

8 

املتعلق  2014. 2اإلشارة الى القانون رقم 

اقبة املجلس األعلى للحسابات  بمر

العمومية في اإلطار العام الستخدام األموال 

 لإلعالن عن طلب اقتراح املشاريع

 وارد في االتفاقية الحالية ال 5%
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9 

إمكانية تقديم ملف قانوني واحد بالنسبة 

للجمعيات التي تقدمت بملف الترشيح يخص 

 البرنامجين

 مع تقديم نسخة ثانية من طرف الجمعية ال ت تم انتقاؤها في البرنامجين. نعم 5%

10 
حضور ممثلي هيئات املجتمع املدني كمالحظ 

 خالل أشغال لجنة االنتقاء.
 ال 5%

 يصعب أجرأة هذا املقترح لسابين:

 صعوبة تعيين ممثل هيئة املجتمع املدني داخل لجنة االنتقاء -

 غياب  ند قانوني ينص ع   دعوة مالحظ لحضور أشغال لجنة االنتقاء. -

11 
بالنسبة  إلغاء التقرير األدبي واملالي

 للجمعيات الحديثة التأسيس
 ال 3%

، واملتعلقة بالشراكة بين الدولة 2003يونيو 27الصادرة بتاريخ:  07/2003ا تنادا إل  مقتضيات دورية السيد الوزير األول  

 والجمعيات.

12 
اإلدالء فقط بوثائق املكونين الجدد وعدم 

 اإلدالء بالوثائق للمكونين القدامى
 املكونين من الوثائق الرئيسية لشبكة التنقيط.وثائق  ال 3%

13 
تخصيص دعم لتجهيز وكراء قاعات محاربة 

 األمية
3% 

واردة في 

االتفاقية 

 الحالية

 تعتبر نفقات تجهيز وكراء قاعات محاربة األمية من النفقات املمكن إدراجها في التبويب املتعلق بنفقات تدبير املشروع

14 

الجمعيات املرشحة على نشر نتائج انتقاء 

املوقع اإللكتروني للوكالة الوطنية ملحاربة 

 األمية

  االنتقاءإمكانية نشر نتائج   نعم 3%

15 
إضافة معيار سنوات التطوع داخل شبكة 

 التنقيط
 صعوبة إثبات  نوات التطوع ال 3%
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 مخطط تعزيز القدرات-د

 موضوعا كما هو مبين في الجدول أ فله: 15رغبتهم في اال تفادة من تكوينات في عبر املشاركون في الورشات عن 

 رأي الوكالة  % النسبة املقترحات 

 نعم % SIMPA 74نظام املعلومات  1

 نعم % 79 التدبير املالي واإلداري  2

 نعم % 61 االندراغوجيا 3

افعة وتقنيات التعبئة  4 التواصل، املر

 والتوعية والتحسيس
42 % 

 نعم

 نعم % 18 بناء وتدبير املشاريع  5

اإلطار القانوني والتنظيمي للشراكة مع  6

 هيئات املجتمع املدني
21 % 

 نعم

 نعم % 8 التدبير بالنتائج  7

 نعم % 11 التقويم واإلشهاد   8

9 
 % 5 مستجدات محاربة االمية  

 يتم اال تجابة لهذه الحاجيات عبر آليات 

 املالئمةالتواصل 

 نعم % 3 تكوين في محاربة األمية الرقمية  10

 نعم % 16 التربية املالية  11

 نعم % 3 البرمجة والتخطيط 12

بعد التأكد من ا تجابة هذه املواضيع  % 16 األنشطة املدرة للدخل واملقاول الذاتي  13

للحاجيات الحقيقية وانسجامها مع التوجه 

 منظومة محاربة األمية.اال تراتيجي لتدبير 

 % 3 مقاربات )النوع االجتماعي واإلعاقة والبيئة(  14

 % 3 تقنيات انشاء التعاونيات  15

 

وتجدر اإلشارة أن التكوينات املرغوبة وال ت تمت املوافقة عليها  يتم برمجتها في إطار مخطط للتكوين يحدد األولويات 

 .هاالتكوينات وطريقة إنجاز والفئات املستهدفة وكذا محتوى ومدة 
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 الجدولة الزمنية لسيرورة برنامج الشراكة -ه

ة مسطرة الشراكة بين الوكالة وهيئات املجتمع أع   ضرورة التوفر ع   جدولة زمنية ألجر  املشاركينو  املشاركاتاتفق جميع 

 املدني تمكن من فعالية ونجاعة البرنامج.

 ولقد تم تبنت االقتراحات املبينة في الجدول اآلتي: 

 

 

 األشهر

 

 العمليات

 دجنبر نونبر أكتوبر شتنبر غشت يوليوز  يونيو ماي أبريل مارس فبراير يناير

 0 0 0 0 0 0 %5 %24 %26 %21 0 %3 اإلعالن

 0 0 0 0 0 %18 %16 %32 %13 0 0 0 لجنة االنتقاء

اإلعالن عن 

 النتائج
0 0 0 3% 11% 37% 21% 3% 3% 0 0 0 

توقيع 

 االتفاقيات
0 0 0 0 11% 21% 32% 5% 26% 0 0 0 

 %5 %42 %18 %8 0 0 0 0 0 0 0 0 تقرير االنطالقة

 %50 %8 %11 0 0 0 0 0 0 0 0 %5 الشطر األول 

 %3 0 0 0 0 0 0 0 0 %39 %29 %5 تقرير املواكبة

 0 0 0 0 0 0 0 0 %42 %24 %8 0 الشطر الثاني

 0 0 0 0 0 %18 %53 0 %3 0 0 0 تقرير الحصيلة

 0 0 0 0 %3 %16 %53 %3 0 0 0 0 الشطر األخير
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وع   ضوء ما  بق، يمكن اقتراح الجدولة الزمنية التالية ا تجابة إل  طلبات أكبر عدد من الجمعيات وبالنظر إل  القدرة 

 ع   أجرأتها:

 مقتضيات عامة-و

كانت الورشات الجهوية املنظمة فرصة القتراح مجموعة من اإلجراءات لتجويد منظومة محاربة األمية ويتعلق األمر 

 باملحاور التالية:

: عبر اتخاد الوكالة ملبادرات إضافية من أجل تعبئة جميع املتدخلين التنسيق والتعبئة والتحسيس والتواصل -

 واألطراف املعنية وتعزيز التواصل؛

ع   املستوى املح ي عند  عبر اال تجابة لحاجيات التكوين لجميع املتدخلين وتنظيم الدورات التكوينية التكوين: -

 ؛قة البرنامجانطال

 ؛خاص باللغة الفرنسية وتوفير منهاج توفير العدد الكافي من الدالئل واملناهج مع بداية املو معن طريق  املناهج: -

 : الذي يوضح األطراف املعنية ودورها في اآلجال الواجب احترامها؛دليل املساطر -

اال تفادة من  وإتاحة فرصة اية البرنامجللجمعيات قبل بد األمية االقليميةإتاحة خريطة بوا طة  :االستهداف -

 ؛برنامج ما بعد محو األمية لجميع املستفيدين من برنامج محو األمية

إحداث مراكز قارة لتأطير دروس محو األمية بتنسيق مع باقي الفاعلين ووضعها رهن إشارة : عبر مراكز محاربة األمية -

 .الجمعيات

 مالحظة الشهر العمليات
 -- أبريل اإلعالن

 -- يونيو  -ماي  واإلعالن عن النتائجلجنة االنتقاء 

 -- يوليوز  توقيع االتفاقيات

 -- نونبر تقرير االنطالقة

 دجنبر الشطر األول 
يتعلق األمر بوضع ملف الشطر األول لدى املصالح املختصة 

 لوزارة املالية شريطة أن يكون امللف املتوصل به مكتمال.

 -- أبريل تقرير املواكبة

 ماي الشطر الثاني
يتعلق األمر بوضع ملف الشطر الثاني لدى املصالح املختصة 

 لوزارة املالية شريطة أن يكون امللف املتوصل به مكتمال.

 -- يونيو تقرير الحصيلة

 يوليوز  الشطر األخير
يتعلق األمر بوضع ملف الشطر األخير لدى املصالح املختصة 

 به مكتمال. لوزارة املالية شريطة أن يكون امللف املتوصل
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وختاما وجب تقديم الشكر الجزيل للجمعيات املشاركة في الورشات ع   تطوعها من أجل تجويد ورش 

الوطنية ع   انخراطهم  لتربيةل واملديريات اإلقليميةكاديميات األمحاربة األمية والشكر موصول أيضا ألطر 

للكونفدرالية األملانية لتعليم  األملاني املعهدننس ى في التنظيم وإغناء النقاش دون أن  ومساهمتهم الفعالة

  .الوكالةوأطر ( DVV International)الكبار 

ن مخرجات هذه الورشات  تبق  موضوع تحيين ومراجعة بالتشاور مع هيئات املجتمع املدني إشارة فإل ول

 كلما دعت الحاجة إل  ذلك.

 

 

 


