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 ندوة دولية حول محو األمية داخل املؤسسات السجنية

أو املشاركة في ي والتعاونيات القرائية الراغبة إعالن عن فتح باب الترشيح لفائدة جمعيات املجتمع املدن

 الندوةأشغال  فيتقديم مداخلة 
 

تنظم املندوبية العامة إلدارة  ،سنةأكتوبر من كل  13تخليدا لذكرى اليوم الوطني ملحاربة األمية، والذي يصادف 

كالة الوطنية ملحاربة األمية بدعم من و وال السجناء حمد السادس إلعادة إدماجماإلدماج ومؤسسة  السجون وإعادة

يوم  السجنيةاملؤسسات  داخل محو األميةط وبرنامج األمم املتحدة للتنمية ندوة دولية حول امكتب اليونسكو بالرب

 . الرباط –السجنية بالعرجات  باملؤسسة 2018أكتوبر 11 الخميس

لهيئات املجتمع املدني املتدخلة في  ممثال 50ضمنهم مشارك)ة(من  200ا اللقاء زهاء ومن املقرر أن يشارك في هذ

 مجال محاربة األمية. 

والتعاونيات القرائية الجمعيات  لفائدةعن فتح باب الترشيح  الوطنية ملحاربة األمية الوكالةتعلن اإلطار، وفي هذا  

  .)في حدود هيئتين( أو تقديم مداخلة ضمن أشغالهاهيئة(  50في حدودالندوة )باملشاركة في هذه الراغبة 

 :شروط املشاركة

 يتعين على الجمعية أو التعاونية القرائية الراغبة في املشاركة أن:

 تتضمن أهدافها "محاربة األمية"؛  -

 تقدم ترشيحها وفق الشروط والكيفيات املحددة في اإلعالن؛ -

 ؛الندوةأشغال في أو لتقديم مداخلة تعين ممثال عنها للمشاركة  -

الكيفيات  وفق    SIMPAعلوماتنظام امل عبرفقط لتقديم مداخلة تسجل ترشيحها إما للمشاركة أو  -

 ؛ املحددة للتسجيل

 12.00 على الساعة 2018شتنبر  32 األحديوم  هواإللكتروني  عبر املوقعالترشيح  تسجيللأجل خر آ ويعتبر

 .ليال
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I. االنتقاء: سطرةم 

   :تيةيتم انتقاء الجمعيات والتعاونيات القرائية باعتماد شبكة التنقيط اآل  

 اللقاء:  باملشاركة فيبالنسبة للجمعيات أو التعاونيات القرائية الراغبة -1

 الوثائق اإلثباتية للتنقيط التنقيط املواصفات

أو  مؤهالت الجمعية .1

 التعاونية القرائية
 نقطة 50

 )ن( 15 تدخل المستويات    1.1

 5 جمعية إقليمية  

 10 جمعية جهوية  

  15 وطنيةجمعية  

 )ن( 20 التجربة وأهم األعمال املنجزة   1.2

  عدد سنوات التجربة في مجال

 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

فما  مستفيد 300

 أقل
 مستفيد 500ر من ثأك مستفيد 500و 301بين 

4 7 10 

عدد سنوت التجربة في محو األمية    1.3

 داخل املؤسسات السجنية 
 )ن( 15

  5 فما أقلسنة  

  10 سنوات 3إلى  سنتين من  

 4  15 فأكثر   سنوت  

أو  مؤهالت ممثل الجمعية .2

في مجال  التعاونية القرائية

 محاربة األمية

 نقطة  50

 )ن( 15 الدبلوم املحصل عليه 2.1

 4  فما أقل بكالوريا  

 + 8 2بكالوريا  

 12 إلجازةـا  
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  15 املاستر فما فوق  

رتبطة بمجاالت املاألنشطة التكوينية  2.2

 مشاريع محاربة األمية أو تنفيذ تدبير 
 )ن( 15

 2 بدون تكوين  

  5  أيام  3من يوم إلى  

  8 أيام 6إلى  4من  

  12 أيام  9إلى  7من  

  15 أيام فما فوق  10من  

مشاريع  أو تنفيذتدبير التجربة في مجال  2.3

داخل املؤسسات  األمية محاربة

 السجنية  

 )ن( 20

 4 فما أقل سنة  

  7 سنوات 3من سنتين  إلى  

 4   10 سنوت  فأكثر  

  100النقطة النهائية املحصل عليها/

 

 األمية داخلبالنسبة للجمعيات أو التعاونيات القرائية الراغبة في تقديم مداخلة في موضوع "محو -2

 املؤسسات السجنية "

 الوثائق اإلثباتية للتنقيط التنقيط املواصفات

أو  مؤهالت الجمعية .1

 التعاونية القرائية
 نقطة 50

 )ن( 15 تدخل المستويات    1.1

 5 جمعية إقليمية  

 10 جمعية جهوية  

  15 وطنيةجمعية  

 )ن( 20 التجربة وأهم األعمال املنجزة   1.2

  عدد سنوات التجربة في مجال

 ن(10) محاربة األمية

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

4 7 10 



 

4 
 

  معدل عدد املستفيدين من برنامج

محاربة األمية خالل خمس سنوات 

 ن(10) األخيرة

فما  مستفيد 300

 أقل
 مستفيد 500أكتر من  مستفيد 500و 301بين 

4 7 10 

عدد سنوت التجربة في محو األمية    1.3

 داخل املؤسسات السجنية 
 )ن( 15

  5 فما أقلسنة  

  10 سنوات 3إلى  سنتين من  

 4  15 فأكثر   سنوت  

أو  مؤهالت ممثل الجمعية .2

في مجال  التعاونية القرائية

 محاربة األمية

 نقطة  50

 )ن( 10 الدبلوم املحصل عليه 2.1

 2 فما أقل بكالوريا  

 + 5 2بكالوريا  

 8 إلجازةـا  

  10 املاستر فما فوق  

رتبطة بمجاالت املاألنشطة التكوينية  2.4

 مشاريع محاربة األمية أو تنفيذ تدبير 
 )ن( 10

 2 بدون تكوين  

  4  أيام  3من يوم إلى  

  6 أيام 6إلى  4من  

  8 أيام  9إلى  7من  

  10 أيام فما فوق  10من  

مشاريع  أو تنفيذتدبير التجربة في مجال  2.5

داخل املؤسسات  محاربة األمية

 السجنية  

 )ن( 10

 4 فما أقل سنة  

  7 سنوات 3من سنتين  إلى  

 4   10 سنوت  فأكثر  

 )ن( 5 في مجال التواصل األنشطة التكوينية 2.6
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 0 بدون تكوين  

  2  أيام  3من يوم إلى  

  3 أيام 5إلى  4من  

  4 أيام  9إلى  6من  

 10  5 أيام فما فوق  

مضامين مالءمة  .3

املداخلة مع موضوع 

  دوةالن

 قطةن15 

  أفكار حول صيغة تنفيذ

برامج محاربة األمية داخل 

 ن(5املؤسسات السجنية )

 حسن مستحسن  متوسط  ضعيف ضعيف جدا

1 2 3 4 5 

  مكونات برامج محو األمية

 (ن5) خاص بالسجناء

 حسن  مستحسن  متوسط ضعيف  ضعيف جدا 

1 2 3 4 5 

  أفكار حول مدى تحقيق

اإللتقائية بين مختلف 

املتدخلين في برامج محو 

األمية داخل املؤسسات 

 ن(5السجنية )

 حسن مستحسن  متوسط  ضعيف ضعيف جدا

1 2 3 4 5 

  100النقطة النهائية املحصل عليها/

 

II. عامة:  توجيهات 

ستتكلف الجهات املنظمة بنقل املشاركين من مدينة الرباط إلى  فقط كماسيتم تغطية مصاريف التغذية  -

 ؛العرجات الندوة بمنطقةموقع تنظيم 

للوكالة الوطنية  املنتقاة على البوابة اإللكترونيةوالتعاونيات القرائية عن الئحة الجمعيات  سيتم االعالن -

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

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

تتوفر على حساب في نظام ة الراغبة في املشاركة أو تقديم مداخلة في أشغال الندوة وال بالنسبة للهيئ -

 اإللكترونيللبريد اإليداع ،يتم إرسال طلب إحداث الحساب مرفقا بنسخة من وصل  SIMPA املعلومات

 simpa@anlca.ma: التالي


