نموذج 4
دفترالتحمالت خاص ببرنامج محو األمية

تقديم
في إطار تنفيذ استراتيجية الوكالة الوطنية ملحاربة األميةباعتماد مقاربة تشاركية مع هيئات املجتمع املدني العاملة في مجال محاربة
األمية ،يوضح دفتر التحمالت الحالي ،التزامات طرفي املشروع:
 الجمعية الحاملة ملشروع محو األمية للموسم القرائي 2021-2020؛ -الجمعيات املتدخلة لتنفيذ املشروع.

الباب األول :مقتضيات عامة
•

يرمي االتفاق املبرم بين جمعية ،.............................................الحاملة ملشروع محو األمية للموسم القرائي 2021-2020
والجمعيات املتدخلة املوقعة أسفله إلى إنجاز مشروع محو األمية بإقليم  /عمالة .....................

•

يعتبر دفتر التحمالت ساري املفعول ابتداء من تاريخ توقيع دفتر التحمالت إلى غاية إنهاء املشروع.

الباب الثاني :التزامات الجمعية حاملة املشروع
تلتزم الجمعية الحاملة ملشروع محو األمية للموسم القرائي  2021-2020بموجب هذا االتفاق بما يلي:
•

بالقيام باإلشراف والتنسيق مع الجمعيات املتدخلة؛

•

صرف الدعم املخصص لبرنامج الجمعية املتدخلة ،وفقا لعدد املستفيدين املستهدف من طرف هذه األخيرة واألشطر املحددة
في اتفاقية الشراكة املبرمة بين الوكالة الوطنية ملحاربة األمية وجمعية  ..................................................الحاملة للمشروع،
وذلك في الحساب البنكي الذي تفتحه الجمعية املتدخلة خصيصا لتدبير املشروع موضوع االتفاق ،في أجل ال يتعدى  15يوما
من تاريخ التوصل بالدعم ،وفقا ملقتضيات االتفاقية ووفق الصيغة املتفق عليها بين الجمعية الحاملة للمشروع والجمعيات
املتدخلة معها.

الباب الثالث :التزامات الجمعيات املتدخلة
تلتزم الجمعيات املتدخلة في تحديد الصيغة املناسبة لصرف أشطر الدعم بينها وبين حاملة املشروع واألطراف األخرى املساهمة في
تنفيذ املشروع.
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• يجب اإلدالء بالتزام موقع بين حاملة املشروع والجمعيات املتدخلة معها يوضح الصيغة املتفق عليها.
• العمل على تزويد الجمعية حاملة املشروع باملعطيات اإلحصائية والوثائق املتعلقة بتنفيذ املشروع املحددة في اتفاقية
الشراكة املوقعة بين الجمعية حاملة املشروع والوكالة الوطنية ملحاربة األمية؛
• التعاون والتنسيق مع الجمعية حاملة املشروع من أجل تنفيذ مضمون االتفاقية املبرمة بين هذه األخيرة والوكالة؛
• تقديم الدعم التقني واملعنوي من موارد بشرية ومقرات ووسائل لوجستيكية إلنجاح هذا املشروع وضمان استمراريته.

توقيعات وخواتم رؤساء الجمعيات املتدخلة
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توقيع وخاتم رئيس الجمعية حاملة املشروع

الجمعية الحاملة للمشروع
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