رئيس الحكومة
Chef du Gouvernement

إعالن تعديلي
تبعاااا لإعاااعن عاااا طرااام ارياااراا مبااااريم عندااااز برناااام ميعااادد ال ااانوا
لمحااااو أميااااة الباااابا  ،وتماشاااايا ماااام مورشااااا الورشااااا الد ويااااة ااااول
تطااااوير نااااااة البااااراكة ماااام مينااااا المديماااام الماااادن  ،ياااايد تعاااادي النقطااااة
الثامنة ما نص مذا اعععن كما ير :

 .8مسطرة االنتقاء
تحدد الجمعيات أو التعاونيات القرائية املنتقاة والعدد النهائي للمستفيدين من البرنامج خالل أشغال لجنة
االنتقاء وذلك باالعتماد على شبكة التنقيط أسفله:
املواصفات

التنقيط

الوثائق
اإلثباتية للتنقيط

 .1مستوى تأهيل وخبرة
املكونين املكلفين باملشروع

 30ن

البطاقة

املستوى الدراس ي (10ن)

أقل من البكالوريا

بكالوريا

بكالوريا 2 +

اإلجازة فما فوق

النقطة مجموع نقاط املكونين
عدد املكونين
عدد أيام تكوين املكونين (10ن)

3

5

7

10

النقطة

مجموع نقاط املكونين
عدد املكونين

من يوم إلى من  4إلى 5
بدون تكوين
أيام
 3أيام
1

3

5

البطاقة نموذج ()3
من 6إلى  9أيام 10أيام فما فوق
8

10
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التجربة كمكون في مجال محاربة
األمية (10ن)
النقطة

مجموع نقاط املكونين
عدد املكونين

أقل من
سنة
1

من سنة
إلى سنتين

من
 3إلى 6
سنوات

3

5

من  7إلى
10سنوات
8

 .2تجربة الجمعية أو
التعاونية القرائية
 10ن
حاملة املشروع 1في مجال
محاربة األمية

أكثر من10
سنوات
10

البطاقة

 أقل من أو يساوي 3
سنوات
 أكثر من  3سنوات و أقل
6
من  6سنوات
 أكثرأو يساوي  6سنوات
9
و أقل من أو يساوي 9
سنوات

3

البطاقة نموذج ()2

 أكثرأو يساوي  10سنوات 10
 .3القدرات التدبيرية للجمعية
أو التعاونية القرائية حاملة
( 10ن)
املشروع (عدد املشاريع
املماثلة في مجال محاربة األمية
خالل  5سنوات األخيرة)

البطاقة

البطاقة نموذج ()2

 1الجمعية أو التعاونية القرائية الحاملة للمشروع :الجمعية أو التعاونية القرائية املنفردة أو الجمعية االتحادية أو إتحاد التعاونيات أو الجمعية أو التعاونية
القرائية الحاملة للمشروع في إطار التكثل.
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 أقل من مشروع

1

 من مشروع إلى
مشروعين

3

 من 3إلى  4مشاريع

5

 من  5إلى  9مشاريع

8

 أكثرمن 10مشاريع

10

النقطة النهائية املحصل
عليها50/
▪

يتم انتقاء الهيئات ،في حدود عدد املستفيدين املستهدف لكل إقليم/عمالة ،باعتماد:
 الترتيب املحصل عليه بواسطة شبكة التنقيط املدرجة أعاله؛ -عدد املستفيدين املقترح من طرف كل هيئة.

▪

يمنح لكل هيئة منتقاة عدد املستفيدين املقترح من طرفها وذلك في حدود عدد املستفيدين املستهدف
الخاص بكل إقليم/عمالة؛

▪

يمنح للهيئة املنتقاة الحاصلة على أدنى نقطة في سلم التنقيط ،فقط العدد املتبقي من عدد املستفيدين
املستهدف الخاص باإلقليم/العمالة ما لم يتجاوز العدد املقترح من طرفها؛

في حالة التساوي في النقطة النهائية:
 يتم انتقاء الجمعيات/أو التعاونيات القرائية املرشحة حامالت املشاريع باالعتماد على نقطة املعيار األولفي شبكة التنقيط ( .1مستوى تأهيل وخبرة املكونين املكلفين باملشروع)؛
 في حالة التساوي في نقطة املعيار األول يتم انتقاء الجمعيات /أو التعاونيات القرائية املرشحة حامالتاملشاريع باالعتماد على نقطة املعيار الثاني في شبكة التنقيط ( .2تجربة الجمعية حاملة املشروع)؛
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 في حالة التساوي في نقطة املعيار الثاني يتم انتقاء الجمعيات/أو التعاونيات القرائية املرشحة حامالتاملشاريع باالعتماد على نقطة املعيار الثالث في شبكة التنقيط ( .3القدرات التدبيرية للجمعية حاملة

املشروع)؛
وفي حالة التساوي النهائي تبقى للجنة االنتقاء الصالحية في اختيار الجمعيات /أو التعاونيات القرائية.
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