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 اإلطار العام .1
املتعلق بالشراكة بين   2003يونيو    27الصادر بتاريخ    2003/ 7السيد الوزير األول تحت عدد  استنادا على منشور  

 اقتراحطلب عن بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة ، تعلن الوكالة الوطنية ملحاربة األمية والجمعياتالدولة 

املجتمع املدني املهتمة بمجال جمعيات لفائدة  2019-2020برسم املوسم القرائي  أمية الشباب ومشاريع ملح

 3الصادر في  1.58.376رقم  الجمعياتلظهير الشريف املتعلق بتأسيس رخص لها بموجب امحاربة األمية وامل

املهتمة بمجال محاربة التعاونيات القرائية ( كما تم تعديله وتتميمه و1958نوفمبر  15) 1378جمادى األولى 

القاض ي بتنفيذ القانون   2014نونبر  21الصادر في  1.14.189لشريف رقم األمية واملرخص لها بموجب الظهير ا

 .املتعلق بالتعاونيات 112.12رقم 

 

 المستهدفون .2
غير املتعلمين أو الذين لهم مستوى قرائي   سنة(  34-15)  البالغين من العمر  الشبابفئات  هذا البرنامج   يستهدف

برنامج محو هذا الفي إطار وسيتم  .سنة ذكورا وإناثا 24و 15العمرية ما بين  اتفئضرورة إعطاء األولوية للمع  متدن

 الجدول التالي:خالل  مستفيد)ة( كما يتضح من 5000أمية 

  

 

 الجهات 

 

 عدد المستفيدين

 580 الحسيمة -تطوان -طنجة

 320 الشرق

 715 مكناس -فاس

 670 القنيطرة-سال -الرباط

 450 خنيفرة -بني مالل

 770 سطات -الدار البيضاء

 795 آسفي-مراكش

 245 تافياللت -درعة

 335 ماسة -سوس

 60 وادنون -كلميم
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 30 الساقية الحمراء -العيون

 30 وادي الذهب-الداخلة 

 5000 اجملموع 

املتوصل بها  طلبات الدعمحسب  هاتالجتبقى الصالحية للجنة االنتقاء لتعديل توزيع عدد املستفيدين  ملحوظة:

  العام. مع احترام املجموع

التابعة لوزارة الشباب التكوين بمؤسسات دور الشباب  وتجدر اإلشارة على أن تنفيذ البرنامج سيتم داخل فضاءات  

  والرياضة وفقا للجدول رفقته.

 لمشروع أهداف ا .3

 :من شاب وشابة 5000تمكين يهدف هذا البرنامج إلى 

 اكتساب الكفايات األساسية )القراءة، الكتابة، والحساب والتواصل(؛ -

اكتساب القدرة على الحفاظ على حالة سلوك فيزيائي وعقلي جيد بانتهاج سلوك إيجابي في عالقاته مع  -

 املجتمع؛

 واستعمال التقنيات الجديدة للمعلومات؛تقوية القدرة على التواصل  -

 إعدادهم لبلوغ تأهيل منهي أو املرور إلى نمط آخر من التعلم/ التكوين. -

 270بغالف زمني قدره و العربية  يعتبر البرنامج موضوع هذا اإلعالن برنامجا تجريبيا يتضمن تكوينا أساسيا باللغةو 

 منها: ساعة

 تخصص للمهارات األساسية والحياتية للمستفيدين؛ ساعة: 240 -

 تخصص لبرمجة حصص التربية املالية. ساعة: 30 -

 

 مكونات ملف الترشيح .4
من خالل وضع  املشروعيمكن لجمعيات املجتمع املدني والتعاونيات القرائية املرشحة حاملة املشروع تقديم 

على شكل  شروع في ملف مستقلاملتصور متكامل وفق مواصفات طلب املشاريع املعلن عنه، شريطة أن يقدم 

 يتضمن ما يلي: كتاب مصفوف

I. :امللف القانوني الكامل للجمعية أو التعاونية القرائية املرشحة حاملة املشروع 

يس الجمعية أو التعاونية القرائية من القانون األساس ي موقعة من طرف رئمصادق عليها نسخة  -

املرشحة حاملة املشروع أو من ينوب عنه )محاربة األمية ضمن األهداف، اإلشارة ملدة صالحية 

  ؛ املكتب(
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من محضر الجمع العام األخير موقعة من طرف رئيس الجمعية أو التعاونية مصادق عليها نسخة  -

 عنه؛القرائية املرشحة حاملة املشروع أو من ينوب 

من الئحة أعضاء املكتب موقعة من طرف رئيس الجمعية أو التعاونية القرائية مصادق عليها نسخة  -

 ؛املرشحة حاملة املشروع أو من ينوب عنه 

واملالي آلخر جمع عام موقعان من طرف رئيس الجمعية أو التعاونية القرائية التقريران األدبي  -

 ؛املرشحة حاملة املشروع أو من ينوب عنه

نسخة من وصل اإليداع مصادق عليها )ويقبل الوصل املؤقت في حالة تجديد املكتب أو التأسيس( أو  -

 القرائية؛  شهادة التسجيل املحلي بالنسبة للتعاونيات

I.  حاملة المشروع: طلب الدعم للجمعية أو التعاونية القرائية المرشحةملف 

وموقع من طرف رئيس   SIMPAباعتماد نظام يتم تحميله بعد املصادقة عليه    طلب الدعم والشراكة -

 ؛ (1الجمعية أو التعاونية القرائية املرشحة حاملة املشروع أو من ينوب عنه )النموذج 

 شهادة التعريف البنكي األصلية. -

II. حاملة المشروع: الملف التقني للجمعية المرشحة 

د املصادقة يتم تحميلها بعحاملة املشروع   املرشحةبطاقة تقنية حول الجمعية أو التعاونية القرائية   -

من طرف رئيس الجمعية أو التعاونية القرائية املرشحة حاملة  ةوموقع SIMPAباعتماد نظام  عليها

 ( ؛2النموذجاملشروع أو من ينوب عنه  )

 .2نسخ من وثائق اإلثبات كما هو مبين في النموذج  -

III. :الملف التقني للمشروع المقترح 

 SIMPAباعتماد نظام  بعد املصادقة عليها يتم تحميلهابطاقة تقنية مفصلة حول املشروع املقترح  -

من طرف رئيس الجمعية أو التعاونية القرائية املرشحة حاملة املشروع أو من ينوب عنه   ةوموقع

 ؛  (3)النموذج 

  .3نسخ من وثائق اإلثبات كما هو مبين في النموذج  -

  شروط المشاركة .5

 يفتح هذا اإلعالن في وجه هيئات املجتمع املدني التي تتوفر فيها الشروط التالية:

 ؛أو الظهير الشريف املتعلق بالتعاونيات أن تكون خاضعة للظهير الشريف املؤسس للجمعيات .1

حاملة املشروع عضوا ضمن أعضاء  يكون أحد أعضاء مكتب الجمعية أو التعاونية القرائية املرشحة أال .2

 لجنة االنتقاء؛

حاملة املشروع في مجال النفوذ الترابي املحدد لها بموجب  أن تتدخل الجمعية أو التعاونية القرائية املرشحة .3

 قانونها األساس ي؛
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 ئية بمشروع واحد فقط؛أن تترشح الجمعية أو التعاونية القرا .4

 مستفيد)ة(؛ 90أن ال يتجاوز عدد املستفيدين املقترح لكل جمعية أو تعاونية قرائية  .5

 30يتجاوز عدد املستفيدين  وأال على األكثرأفواج  ثالثة ة(يتعدى عدد األفواج املقترحة لكل مكون) أال .6

   في كل فوج؛ مستفيد)ة(

حاملة املشروع بملف مستوف لجميع الوثائق املطلوبة  القرائية املرشحةأن تتقدم الجمعية أو التعاونية  .7

داخل اآلجال  زاوية شارع عقبة وزنقة واد زيز، أكدال الرباط.( 51)الوكالة الوطنية ملحاربة األمية ملقر 

 (.آخر أجل لوضع امللفات 2019دجنبر  16اإلثنين ويعتبر يوم )املحددة 

عدم  تبو ثفي حالة  أو التعاونية القرائيةتبقى للجنة االنتقاء الصالحية في رفض ملف الجمعية : ملحوظة

 جديتها؛

  دعم المشروع .6
أو التعاونيات القرائية حامالت املشاريع املنتقاة من طرف لجن االنتقاء من ميزانية  يتم دعم مشاريع الجمعيات

وذلك لتغطية املصاريف  بين الطرفين، التي ستبرم اتفاقيات الشراكةالوكالة الوطنية ملحاربة األمية وفق بنود 

 املتعلقة بـــ:

 العاملين)ات( في املشروع؛ ينواملكون اتتعويضات املكون -

 لوازم تعلم املستفيدين؛ -

 (؛وتنظيم حفل ختامي... التسيير واملواكبة والتنسيق والتعبئة والتحسيساإلشراف و ) نفقات تدبير املشروع -

  .نفقات التقويم واإلشهاد -

في الشطر الثاني   30%من الدعم في الشطر األول و    50%كما ستتم املساهمة في دعم املشروع عبر ثالثة أشطر )

  .االتفاقيةفي الشطر الثالث( حسب بنود  20%و 

 عن كل مستفيد)ة( أتم )ت( البرنامج.درهم  400 قيمة الدعم غتبل

 الشركاءالتزامات  .7
 التزامات وزارة الشباب والرياضة  .1

، تساهم ووزارة الشباب والرياضة الوكالة الوطنية ملحاربة األميةفي إطار تفعيل اتفاقية الشراكة املبرمة بين 

 وزارة في املشروع من خالل:ال

 ؛ة التابعة لهااإلقليمياملديريات الجهوية و على املستوى  أمية الشبابنشر إعالن طلب مشاريع محو  -

الوطني،  املستوى مراحل إنجاز املشروع على  مختلفتتبع ومواكبة الجمعية أو التعاونية القرائية في  -

 املحلي؛الجهوي و 
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بتنسيق  دور الشباب ؤسساتمفضاءات التكوين ب أو التعاونية القرائية باستغاللالترخيص للجمعية  -

 .مسبق مع مديرها وفق برنامج مسطر يراعي خصوصية كل مؤسسة

 

  مات الوكالة الوطنية لمحاربة األميةالتزا .2
 ؛ أمية الشبابمشاريع محو إقتراح طلب عن عالن اإل نشر  -

 استقبال ملفات الترشيح؛ -

 عقد لجنة االنتقاء وترؤس أشغالها؛ -

ومراقبة املعطيات املتعلقة بالجمعية أو التعاونية    SIMPAاإلشراف على استعمال نظام املعلومات  -

 القرائية؛

 الجمعية أو التعاونية القرائية املنتقاة حاملة املشروع؛الشراكة مع التوقيع على اتفاقيات  -

 التوقيع على شهادات إنجاز الخدمة والتقارير التركيبية؛ -

 توفير الدعائم البيداغوجية )مناهج، دالئل، مصوغات التكوين(؛ -

 التعاونيات القرائية الشريكة؛و تنسيق عملية توزيع الكتب والدالئل على الجمعيات  -

 التتبع اإلداري ومواكبة تنفيذ البرنامج؛ -

 ؛لية التقويم واإلشهاداإلشراف على عم -

في  20%في الشطر الثاني و  30%من الدعم في الشطر األول و  50%تمويل املشروع عبر ثالثة أشطر ) -

 الثالث(؛الشطر 

 ؛SIMPAتقوية قدرات مختلف الفاعلين على استعمال نظام املعلومات  -

 وتقييم مختلف املراحل. البرنامجتتبع تنفيذ  -

 والتعاونيات القرائية. التزامات الجمعيات 3.7

 القيام بحمالت التحسيس والتعبئة؛ -

 ؛ البرنامجلتنفيذ  املؤهلةانتقاء املوارد البشرية  -

 البرنامج وفق بنود االتفاقية؛نجاز إ -

 فور التوصل بها؛ تنفيذ املشروعصرف مستحقات  -

تقديم التقارير الدورية والبيانات املطلوبة )تقرير االنطالقة، تقرير املواكبة، تقرير الحصيلة، بيان  -

نامج ....(  حول تنفيذ البر ، برنامج توقعي لزيارات اإلشراف، حصيلة اإلشرافاملواظبة، الجدول الزمني

 وفق الجدولة والصيغة املحددة في اتفاقية الشراكة التي ستوقع الحقا بين الشركاء؛ 
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 القيام بعملية التقويم واإلشهاد؛ -

 ؛SIMPAاستعمال نظام املعلومات  -

 .تنظيم حفل ختامي -

  االنتقاءسطرة م .8

للمستفيدين من خالل أشغال لجنة االنتقاء والعدد النهائي املنتقاة  تحدد الجمعيات أو التعاونيات القرائية

 االعتماد على شبكة التنقيط أسفله:ذلك بو 

 التنقيط املواصفات 
 الوثائق

 اإلثباتية للتنقيط 

مستوى تأهيل وخبرة   .1

 املكلفين باملشروع املكونين 
 البطاقة ن 30

 ن(10ملستوى الدراس ي )ا

 

                مجموع نقاط املكونين النقطة       

 عدد املكونين     

 اإلجازة فما فوق   2بكالوريا +  بكالوريا أقل من البكالوريا

 (3البطاقة نموذج )

3 5 7 10 

 ن(10عدد أيام تكوين املكونين )

 

 مجموع نقاط املكونين النقطة       

 عدد املكونين                     

 بدون تكوين
من يوم إلى 

 أيام 3

 5إلى  4من 

 أيام
 أيام فما فوق 10 أيام 9إلى  6من

1 3 5 8 10 

مجال محاربة التجربة كمكون في 

 ن(10)األمية 

 مجموع نقاط املكونين النقطة       

 عدد املكونين                     

أقل من 

 سنة

من سنة 

 إلى سنتين

من            

 6إلى  3

 سنوات

إلى  7من 

سنوات10  

 10أكثر من

 سنوات 

1 3 5 8 10 

 الوسطدرجة استهداف  .2

القروي )نسبة 

املستفيدين املنتمين 

 القروي( للوسط

 البطاقة ن 20

  2 %10أقل من 

 (3البطاقة نموذج )
  5 % 25إلى  %10من 

 10 % 50% إلى  26من 

  15 %   75% إلى 51من 
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  20 % 100% إلى 76من 

درجة استهداف الفئة  .3

 سنة  24-15العمرية 
 البطاقة ن 20

  2 %10أقل من 

ج )
وذ

نم
ة 
اق
ط
لب
ا

3) 

  5 % 25إلى  %10من 

  10 % 50% إلى 26من 

  15 %   75% إلى 51من 

  20 % 100% إلى 76من 

أو تجربة الجمعية  .4

 التعاونية القرائية

حاملة املشروع في مجال 

 محاربة األمية

 البطاقة ن 10

 3 أو يساوي  أقل من 

 سنوات 
3  

ج )
وذ

نم
ة 
اق
ط
لب
ا

2) 

  وأقل   3 من أكثر سنوات 

 سنوات   6من 
6 

  سنوات  6أكثر أو يساوي

   9 أو يساوي  وأقل من

 سنوات 

9 

  10 سنوات 10أكثر أو يساوي 

القدرات التدبيرية للجمعية   .5

حاملة    أو التعاونية القرائية

املشروع )عدد املشاريع  

املماثلة في مجال محاربة األمية  

 سنوات األخيرة(   5خالل 

 البطاقة )ن( 10

   1 أقل من   مشروع 

ج 
وذ

نم
ة 
اق
ط
لب
ا

 (2) 

  من مشروع إلى

 مشروعين
3 

  5 مشاريع   4إلى  3من 
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   8 مشاريع   9إلى  5من 

  10 مشاريع 10من  أكثر 

املحصل النقطة النهائية 

 90عليها/
 

 ، باعتماد:                                                            جهةيتم انتقاء الهيئات، في حدود عدد املستفيدين املستهدف لكل 

 ؛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  ▪

 ؛جهةبكل 

يمنح للهيئة املنتقاة الحاصلة على أدنى نقطة في سلم التنقيط، فقط العدد املتبقي من عدد املستفيدين  ▪

 ا.لم يتجاوز العدد املقترح من طرفه ما بالجهةالخاص املستهدف 

 على:باالعتماد  الهيئاتيتم انتقاء  في حالة التساوي في النقطة النهائية

 (؛تأهيل وخبرة املكونين املكلفين باملشروع مستوى  .1)نقطة املعيار األول في شبكة التنقيط  

في  الثانيباالعتماد على نقطة املعيار  الهيئاتيتم انتقاء  املعيار األول حالة التساوي في النقطة  

 (؛. درجة استهداف الوسط القروي2)شبكة التنقيط 

في  الثالثاملعيار  باالعتماد على نقطة الهيئاتيتم انتقاء  الثانيفي حالة التساوي في نقطة املعيار  

 ؛(سنة  24 – 15. درجة استهداف الفئة العمرية 3 )شبكة التنقيط 

في  الرابعاملعيار  باالعتماد على نقطة الهيئاتيتم انتقاء  الثالثفي حالة التساوي في نقطة املعيار  

 . تجربة الجمعية أو  التعاونية القرائية في مجال محاربة األمية(؛4)شبكة التنقيط 

في  الخامس رنقطة املعياباالعتماد على  الهيئاتيتم انتقاء  الرابعفي حالة التساوي في نقطة املعيار  

 ؛أو التعاونية( القدرات التدبيرية للجمعية . 5 )شبكة التنقيط 

في حدود العدد اإلجمالي  الهيئاتفي حالة التساوي النهائي تبقى للجنة االنتقاء الصالحية في اختيار 

 املستهدف.

 مقتضيات عامة
الجهوية   اتوبمقر املديري  على املوقع اإللكتروني للوكالة الوطنية ملحاربة األميةنتائج االنتقاء  سيتم اإلعالن عن   -

 ؛اإلقليمية للوكالة اتواملندوبي
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، يتم إرسال SIMPAبالنسبة للهيئات املرشحة حامالت املشاريع التي ال تتوفر على حساب في نظام املعلومات  -

املندوبية  للمديرية الجهوية أو طلب إحداث الحساب مرفقا بنسخة من وصل اإليداع للبريد اإللكتروني

 اإلقليمية للوكالة؛

للوكالة الوطنية  املعنية باملديرية الجهوية أو املندوبية اإلقليميةللمزيد من التوضيحات، يرجى االتصال  -

 .ملحاربة األمية

 


