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 إعالن 
في إطار اتفاقيات   طلب اقتراح مشاريع عن

إلنجاز برنامج الشراكة متعددة السنوات   

 محو األمية بالمؤسسات السجنية 
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 اإلطار العام .1
األمية  استنادا   الوطنية ملحاربة  للوكالة  الشراكة  اتفاقيات  وتتبع  وإبرام  إعداد  الصادرة إلى مقتضيات مسطرة 

في إطار شراكة مع املندوبية العامة إلدارة السجون  األمية الوكالة الوطنية ملحاربة تعلن ، 2020دجنبر   29بتاريخ 

  نجاز برنامج ملحو إل مشاريع    اقتراحطلب  عن    ،وإعادة اإلدماج ومؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء

باملهت  جمعيات املجتمع املدني  من طرفمتعدد السنوات  املؤسسات السجنية    األمية داخل محاربة   مجال مة 

جمادى    3الصادر في    1.58.376رقم    الجمعياتواملرخص لها بموجب الظهير الشريف املتعلق بتأسيس    األمية

وتتميمه 1958نوفمبر    15)  1378األولى   تعديله  تم  كما  القرائية  و  (  األمية التعاونيات  محاربة  بمجال    املهتمة 

القاض ي بتنفيذ القانون رقم     2014نونبر    21الصادر في    1.14.189رقم    واملرخص لها بموجب الظهير الشريف

 .املتعلق بالتعاونيات  112.12

، أو عبر     www.anlca.ma يمكن تحميل اإلعالن عن طلب مشاريع واإلطار املرجعي من املوقع اإللكتروني للوكالة  

 www.charaka.association.maبوابة الشراكة 

 

 المستهدفون .2

االستتتتتفادة من   ملم يستتتتبق له ذينالاملتعلمة   غيرالنزيالت والنزالء من الفئات   استتتتف دافهذا البرنامج   يتوخى

 التالي:وذلك حسب الجدول  متدن. قرائي  مستوى    مله ذينأو ال  حو األميةملبرنامج  أي  

 الجهة 

   العدد األقص ى املستهدف خالل املواسم القرائية املذكورة 

 الرابع  وسم امل  الثالث  وسم امل  الثاني ملوسم ا األول  املوسم 

 960 960 960 960 الحسيمة  -تطوان -طنجة

 300 300 300 300 رق ــالش 

 1260 1260 1260 1260 مكناس -فاس

 1260 1260 1260 1260 القنيطرة-سال  -الرباط

 960 960 960 960 خنيفرة -بني مالل

 1260 1260 1260 1260 سطات   -الدار البيضاء

 1200 1200 1200 1200 آسفي -مراكش

http://www.anlca.ma/
http://www.charaka.association.ma/
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 300 300 300 300 تافياللت  -درعة

 400 400 400 400 ماسة -سوس

 100 100 100 100 الساقية الحمراء -العيون

 8000 8000 8000 8000 املجموع 

 المشروع أهداف  .3
 

 : اكتساب مناملستفيدين  السجينات والسجناء ي دف هذا البرنامج إلى تمكين 

التي يتم تطويرها بفضل مواد    العربية(  باللغة والحسابوالكتابة القراءة  )  :املهارات األساسية ▪

 واملستفيدات؛ املستفيدين   وحاجيات نتظاراتمرتبطة بإ  وأنشطة تعليمية تعلمية

، واملجتمعاآلخرين في إطار األسرة    والعيش مع مهارات التنمية الشخصية    :املهارات الحياتية ▪

 . البيئة وحقوق اإلنسان ومهارات احترام

 مكونات ملف الترشيح .4
 

تصور متكامل وفق  من خالل وضع  املشروع  تقديم    املرشحةوالتعاونيات القرائية  يمكن لجمعيات املجتمع املدني  

 يتضمن ما يلي: مواصفات طلب املشاريع املعلن عنه، على شكل كتاب مصفوف

I.  المشروعالمرشحة حاملة أو التعاونية القرائية  جمعيةل الملف القانوني الكامل ل: 

املرشحة  الجمعية أو التعاونية القرائية  )ة(من القانون األساس ي موقعة من طرف رئيسمصادق علي ا نسخة  -

( عنه  ينوب  من  أو  املشروع  التعاونية  حاملة  أو  للجمعية  األساس ي  بالقانون  املسطرة  األهداف  تكون  أن 

   ؛ ، اإلشارة ملدة صالحية املكتب(القرائية لها عالقة بمحاربة األمية

من محضر الجمع العام األخير موقعة من طرف رئيس الجمعية أو التعاونية القرائية  مصادق علي ا  نسخة   -

 عنه؛ املرشحة حاملة املشروع أو من ينوب 

علي ا  نسخة   - رئيسمصادق  طرف  من  موقعة  املكتب  أعضاء  الئحة  القرائية    الجمعية)ة(  من  التعاونية  أو 

 عنه؛ املرشحة حاملة املشروع أو من ينوب 

القرائية املرشحة  الجمعية أو التعاونية      )ة(ي واملالي آلخر جمع عام موقعان من طرف رئيسالتقريران األدب -

 ؛ حاملة املشروع أو من ينوب عنه

مصادق علي ا )ويقبل الوصل املؤقت في حالة تجديد املكتب أو التأسيس( أو  الن ائي  نسخة من وصل اإليداع   -

 ية؛  القرائ شهادة التسجيل املحلي بالنسبة للتعاونيات

II.  المرشحة أو التعاونية القرائية جمعيةللملف طلب الدعم : 
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والشراكة - الدعم  نظام   طلب  باعتماد  رئيس    SIMPAمعبأ  طرف  من  التعاونية  جمعية  الوموقع  أو 

 ؛  (1النموذج من ينوب عنه ) أواملرشحة القرائية 

III.  المشروعحاملة  المرشحة أو التعاونية القرائيةلجمعية لالملف التقني : 

  SIMPAباعتماد نظام  ومستخرجة  معبأة   بطاقة تقنية حول الجمعية أو التعاونية القرائية املرشحة -

 (؛2النموذجالجمعية أو التعاونية القرائية املرشحة أو من ينوب عنه )     )ة(من طرف رئيس ةوموقع

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

IV.  المقترح  للمشروعالتقني الملف : 

معبأة   - املقترح  املشروع  حول  مفصلة  تقنية  نظام  ومستخرجة  بطاقة  من    ةوموقع  SIMPAباعتماد 

 (؛ 3الجمعية أو التعاونية القرائية املرشحة أو من ينوب عنه )النموذج    )ة(طرف رئيس

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

  شروط المشاركة .5

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

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

 عضوا ضمن أعضاء لجنة االنتقاء؛  يكون أحد أعضاء مكتب الجمعية أو التعاونية القرائية املرشحة الأ .2

امل  تتدخلأن   .3 القرائية  التعاونية  أو  قانون ا   رشحةتالجمعية  بموجب  لها  املحدد  الترابي  النفوذ  مجال  في 

 ؛األساس ي

 مستفيد)ة(؛  480من طرف كل جمعية أو تعاونية قرائية املقترح عدد املستفيدين   ز أال يتجاو  .4

 ؛  واحدة فقط جهةالجمعية أو التعاونية القرائية ملف ترشيحها ب تودع أن  .5

على شكل نسخ  لجميع الوثائق املطلوبة    يستوفترشيحها اململف  الجمعية أو التعاونية القرائية  تودع  أن   .6

 ؛  الضبط الرقمي مكتبرقمية عبر بوابة 

الجهوية  .7 للمديرية  الرقمي  الضبط  بمكتب  ترشيحها  ملف  بإيداع  القرائية  التعاونية  أو  الجمعية  تقوم  أن 

 ملحاربة األمية حسب الجدول التالي:املعنية للوكالة الوطنية 

 الجهة    مكتب الضبط الرقمي رابط اإللكتروني البريد

abdelaziz.sadouk@anlca.ma  http://simpa.anlca.ma/tanger  الحسيمة   -تطوان  -طنجة 

mohammedanas.boukha@anlca.ma http://simpa.anlca.ma/oujda   الشرق 

khalid.jamai@anlca.ma   http://simpa.anlca.ma/fes  مكناس   -فاس 

mailto:abdelaziz.sadouk@anlca.ma
http://simpa.anlca.ma/tanger
mailto:mohammedanas.boukha@anlca.ma
http://simpa.anlca.ma/oujda
mailto:khalid.jamai@anlca.ma
http://simpa.anlca.ma/fes
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khalid.fettah@anlca.ma   http://simpa.anlca.ma/rabat القنيطرة    -سال  - الرباط 

Abdelhak.AQIL@anlca.ma http://simpa.anlca.ma/casablanca   الدار البيضاء سطات 

Said.FALAK@anlca.ma  http://simpa.anlca.ma/benimellal  بني مالل خنيفرة 

Abdellah.Khaloub@anlca.ma  http://simpa.anlca.ma/marrakech   مراكش آسفي 

simpa@anlca.ma   http://simpa.anlca.ma/errachidia   درعة تافياللت 

Boujemaa.BOUNANE@anlca.ma  http://simpa.anlca.ma/agadir   سوس ماسة 

Abdellah.RIHIM@anlca.ma  http://simpa.anlca.ma/laayoune   العيون الساقية الحمراء 

 

ا هو مبين في الجدول  مل أن يكون عدد املستفيدين املقترح من طرف الجمعية أو التعاونية القرائية مطابقا     .8

 :التالي

 عدد املستفيدين املقترح الجهة  

 480 الحسيمة  -تطوان -طنجة

 300 رق ــالش

 480 مكناس  -فاس

 480 القنيطرة -سال  -الرباط

 480 خنيفرة  -بني مالل

 480 سطات  -البيضاءالدار 

 480 آسفي -مراكش

 300 تافياللت  -درعة

 400 ماسة  -سوس

 100 الساقية الحمراء  -العيون

 

 .الزوال آخر أجل لوضع امللفاتعلى الساعة الرابعة والنصف بعد    2021  ماي  24اإلثنين  يعتبر يوم   .9

mailto:khalid.fettah@anlca.ma
http://simpa.anlca.ma/rabat
mailto:Said.FALAK@anlca.ma
http://simpa.anlca.ma/benimellal
http://simpa.anlca.ma/marrakech
http://simpa.anlca.ma/errachidia
mailto:Boujemaa.BOUNANE@anlca.ma
http://simpa.anlca.ma/agadir
http://simpa.anlca.ma/laayoune


 

6 

 

  دعم المشروع .6
وفق بنود االتفاقيات التي   االنتقاء  ةمن طرف لجناملنتقاة  أو التعاونيات القرائية   يتم دعم مشاريع الجمعيات 

ويوزع هذا الدعم  ة،  القرائي  يات أو التعاون  الجمعيات   في هذا اإلطار بين الوكالة الوطنية ملحاربة األمية وهذه  ستبرم

  املالي كما يلي:

 النفقات 
 الكلفة الفردية

 بالدرهم 

السجينات والسجناء املكلفين بتأطير فصول محو األمية  تعويضات 

 ين(واملكون اتاملكون)
 درهم 300

مستحقات مكوني املكونين، مصاريف التغذية ) املشروع: تدبير  نفقات

التسيير والتنسيق واألدوات املدرسية   ،املكونين  ونفقات عدة ولوازم تكوين

وتوزيع   وتنظيم حفل ختاميوعمليتي التقويم واإلشهاد واإلفتحاص املالي 

 ....(  الجوائز

 درهم 100 

 درهم  400 املجموع 

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

 .االتفاقيةحسب بنود  في الشطر الثالث( 20%الشطر الثاني و 

 عند الثاني والثالث والرابع إال  القرائي    املوسملن يتم تنظيم الدورات التكوينية لفائدة املكونين خالل    ملحوظة:

 . الضرورة وبعد التنسيق مع الوكالة الوطنية ملحاربة األمية واملؤسسات السجنية

 الشركاءالتزامات  .7
 

 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج التزامات

لتأطير فصول محو األمية وكذا  و السجينات  توفير لوائح   - املستفيدين  و املستفيدات  السجناء املؤهلين 

 من ا؛ 

 توفير فضاءات مالئمة لتنفيذ برنامج محو األمية باملؤسسات السجنية؛  -

الجمعية - ومواكبة  القرائية    تتبع  التعاونية  و أو  التكوين  عمليات  مراقبة  طريق  باملعلومات  تزويدها  عن 

الالزمة عن سير البرنامج )لوائح املستفيدين، املكونين، التوزيع الزمني للحصص، بيان املواظبة والغياب،  

 ؛عمليات التقويم واإلشهاد ......( 

 ؛SIMPAاملراقبة املستمرة لتحيين املعلومات بنظام املعلومات   -
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التنسيق  ، املواكبة والحصيلة،  ةالنطالقعلى تقارير امدير املؤسسة السجنية أو من ينوب عنه  صادقة  م -

 الوكالة قصد تحويل أشطر الدعم للجمعية؛  مع

وإرسالها  على شهادات إنجاز الخدمة والتقارير التركيبية  مدير املؤسسة السجنية أو من ينوب عنه  توقيع   -

 تحويل أشطر الدعم املالي؛ إلى الوكالة قصد

اإلدارية   - الوثائق  بجميع  عند  االحتفاظ  الوكالة  إشارة  رهن  ووضعها  االتفاقية  هذه  بتنفيذ  املتعلقة 

 . االقتضاء

   الوكالة الوطنية لمحاربة األمية التزامات

 شاريع على املستوى االقليمي؛املطلب عن  عالن اإل نشر  -

 استقبال ملفات الترشيح؛  -

 عقد لجنة االنتقاء وترؤس أشغالها؛  -

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

 القرائية؛ 

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

 مصوغات التكوين(؛ الكتب والدالئل و توفير الدعائم البيداغوجية ) -

 التتبع اإلداري ومواكبة تنفيذ البرنامج؛ -

 ؛ اإلشراف على عملية التقويم واإلشهاد -

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

 في الشطر الثالث(؛  20%و 

 ؛ SIMPAتقوية قدرات مختلف الفاعلين على استعمال نظام املعلومات   -

 وتقييم مختلف املراحل.  البرنامج تتبع تنفيذ  -

 والتعاونيات القرائية جمعيات الالتزامات 

 ؛ واملتطلبات األمنية املعمول ب ا القانونية والنظام العام للمؤسسات السجنيةالتقيد بالضوابط  -

طريقاملكونين:    تكوين - السجنية    عن  املؤسسات  مع  بتنسيق  تكوينية  دورات  الوطنية  تنظيم  والوكالة 

 أيام حول املضامين التالية: 10لفائدة املكونين، وتستغرق مدة التكوين ملحاربة األمية 

 االمية؛ ملصوغات تكوين منشطي ومنشطات محو اإلطار املرجعي  ▪

 األندراغوجيا ومناهج محو االمية وتعليم الكبار؛ ▪

 املقاربات في مجال محو األمية؛  ▪

 التواصل والتعبئة من أجل محو األمية وتعليم الكبار؛  ▪
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 تنمية كفايات مستفيدين ومستفيدات محو االمية؛  ▪

 تخطيط التكوين وتدبير التعلم؛  ▪

 التواصل والتنشيط وتسيير الجماعات؛   ▪

 منهجية القراءة والكتابة والحساب والتدبير والقرآن الكريم؛  ▪

 تقويم ودعم التعلم؛  ▪

 محو االمية؛   دمقاربات وطرق ملرحلة ما بع ▪

 تكوين مسيري ومسيرات برامج محو االمية. ▪

اويمكن   عبر  ملصوغاتتحميل  اإللكتروني  التكوينية  األميةالوطنية    للوكالة  املوقع  مع     www.anlca.ma    ملحاربة 

 السجنية.املؤسسات داخل اإلشارة أن عملية تكوين املكونين ستتم حسب مجموعات 

 صرف مستحقات السجناء املكلفين بتأطير فصول محو األمية)املكونين( فور التوصل ب ا؛ -

 نجاز البرنامج وفق بنود االتفاقية؛ إ -

اعتماد مبدأ التفويج في احترام تام وصارم لجميع التدابير واإلجراءات االحترازية الالزمة وشروط السالمة   -

 الصحية؛   

 "؛ 19التقيد بمقتضيات البروتوكول االحترازي املتعلق بإجراءات تفادي تفش ي فيروس كورونا "كوفيد -

بالدروس   - والتقيد  االستئناس  الوكالة  طرف  من  توفرها  التي  الرقمية  واملحتويات  املصورة  التعليمية 

 بالدليل املعتمد في هذا الشأن؛

إنجاز فروض املراقبة املستمرة حضوريا على مستوى األفواج، وكذلك بالنسبة للتقويم الن ائي، بشكل   -

 يراعي شروط السالمة الصحية والتباعد الجسدي؛ 

 ؛ ئي بشكل عادي في حالة تحسن الوضعية الوبائيةاستكمال املوسم القرا -

 بالتغييرات وتحيين املعطيات لدي ا املتعلقة بتنفيذ البرنامج؛ اإلدارة العمل على إخبار  -

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

حول تنفيذ البرنامج وفق الجدولة والصيغة املحددة في     ....(حصيلة اإلشراف  ،الجدول الزمني  ،املواظبة

 اتفاقية الشراكة التي ستوقع الحقا بين الشركاء؛  

 القيام بعملية التقويم واإلشهاد؛ املساهمة في  -

 ؛SIMPAاملعلومات  استعمال نظام  -

 .وتوزيع الجوائز تنظيم حفل ختامي -

  االنتقاء سطرةم .8

http://www.anlca.ma/
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ذلك  و   أشغال لجنة االنتقاء   خالل  الن ائي للمستفيدين   والعدد  املنتقاة  أو التعاونيات القرائية  تحدد الجمعيات

 : عتماد على شبكة التنقيط أسفلهاال ب

 التنقيط  املواصفات 
الوثائق اإلثباتية  

 للتنقيط 

مكوني  مستوى تأهيل وخبرة  .1

 املكونين املكلفين باملشروع 
 البطاقة  ن40

ملكون املكونين ملستوى الدراس ي ا

 ن( 5)

 مجموع نقاط املكونين النقطة       

 عدد املكونين                     

 الدكتوراه املاستر   اإلجازة  أقل من اإلجازة  

 ( 3)نموذج البطاقة 
 

2 5 10 15 

املكونين مكون عدد أيام تكوين 

 ن( 5)

 املكونينمجموع نقاط  النقطة       

 عدد املكونين                     

بدون  

 تكوين 

من يوم إلى  

 أيام  3

  5إلى  4من 

 أيام 

  9إلى  6من

 أيام 

أيام فما  10

 فوق 

2 4 6 8 10 

ي مجال ف  كمكون املكونينتجربة 

 ن(5)محو األمية 

 مجموع نقاط املكونين النقطة       

 عدد املكونين                     

أقل من  

 سنة

من سنة إلى  

 سنتين 

  6إلى  3من 

 سنوات 

إلى   7من 

 سنوات 10

  10أكثر من

 سنوات 

 

2 5 8 12 15 

أو التعاونية تجربة الجمعية  .2

 حاملة املشروع  القرائية
 البطاقة ن 40

سنوات الخبرة في مجال محو  3.1

 األمية
 ن 20

 ( 2)نموذج البطاقة 

 

 4 أقل من سنة 

 10 سنوات  3من سنة إلى 

    16 سنوات   7سنوات إلى  4من 

 8  20 سنوات فما فوق 

أو عدد الشراكات للجمعية  3.2

مع  املترشحة التعاونية القرائية
 ن   20
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الفاعلين االقتصاديين املتعاقد 

 (1معهم ) 

  4 اتفاقية  أقل من 

  12 نياتفاقيتاتفاقية إلى من 

  20 ر ثثالث اتفاقيات فما أك 

أو  القدرات التدبيرية للجمعية  .3

حاملة  التعاونية القرائية

املشروع )عدد املشاريع املماثلة 

  جميع برامج محو األميةفي 

 سنوات األخيرة(   5خالل 

 البطاقة )ن(  20

   نموذج  البطاقة  4 أقل من   مشروع

(2) 
 8 من مشروع إلى مشروعين 

  12 مشاريع   4إلى  3من 

   16 مشاريع   9إلى  5من 

 10 20  أكثرفما مشاريع 

   النقطة النهائية املحصل عليها 

 ، باعتماد:                                                             جهةيتم انتقاء الهيئات، في حدود عدد املستفيدين املسف دف 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 املسف دف الخاص   ▪

 ؛جهةبكل 

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

 ؛ الم يتجاوز العدد املقترح من طرفه الخاص بالجهة ما املسف دف 

 على:باالعتماد   الهيئاتيتم انتقاء  نقطة الن ائيةالفي حالة التساوي في  ▪

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

 
 مع فاعلين اقتصاديين  جميع برامج محو األمية في  املرشحة أو التعاونية القرائية الجمعية اتيقصد ب ا شراك ( 1)
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في   الثانيباالعتماد على نقطة املعيار  الهيئاتيتم انتقاء املعيار األول حالة التساوي في نقطة  

 أو التعاونية القرائية(؛ لجمعيةتجربة ا .2)شبكة التنقيط  

في  الثالث رنقطة املعيا باالعتماد على  الهيئاتيتم انتقاء  الثانيفي حالة التساوي في نقطة املعيار  

 ؛ . القدرات التدبيرية للجمعية أو التعاونية القرائية(3)شبكة التنقيط  

في حدود العدد اإلجمالي  الهيئاتي حالة التساوي الن ائي تبقى للجنة االنتقاء الصالحية في اختيار ف

 املسف دف. 

  قتضيات عامةم .9
 سيتم تأطير دروس محو األمية من طرف سجناء مؤهلين للقيام ب ذه العملية؛  -

 على مدى أربع سنوات؛ سيتم في إطار هذا اإلعالن توقيع اتفاقيات الشراكة متعددة السنوات تمتد  -

 عدم جديف ا؛ تبو ثاالنتقاء الصالحية في رفض ملف الجمعية أو التعاونية القرائية في حالة تبقى للجنة  -

 بعد التوصل بمجموعة من الوثائق ومن بين ا:   مع الهيئات املنتقاة إالوتجديدها لن يتم توقيع اتفاقيات الشراكة  -

من القانون األساس ي موقعة من طرف رئيس الجمعية أو التعاونية القرائية املرشحة حاملة  مصادق علي ا نسخة  

 ؛ املشروع أو من ينوب عنه

الجمعية أو التعاونية القرائية   )ة(من محضر الجمع العام األخير موقعة من طرف رئيسمصادق علي ا  نسخة   

 عنه؛ املرشحة حاملة املشروع أو من ينوب 

الجمعية أو التعاونية القرائية املرشحة      )ة(من الئحة أعضاء املكتب موقعة من طرف رئيسمصادق علي ا  نسخة   

 عنه؛حاملة املشروع أو من ينوب 

أو التعاونية القرائية املرشحة حاملة     )ة(لجمعيةالتقريران األدبي واملالي آلخر جمع عام موقعان من طرف رئيس ا 

 ؛ املشروع أو من ينوب عنه

التأسيس( أو شهادة    أو  املكتب  في حالة تجديد  نسخة من وصل اإليداع مصادق علي ا )ويقبل الوصل املؤقت 

 القرائية؛  التسجيل املحلي بالنسبة للتعاونيات

  تم من خالله انتقاء الجمعية أو التعاونية القرائية؛مرتبطة بتنفيذ البرنامج الذي  شهادة تعريف بنكية 

طيلة سنوات  وذلك   االنتظار  الئحة  إلى  للمرور  في ا  تحتاج  التي  الحاالت  جميع  في  محضر  بتوقيع  الوكالة  تكتفي -

 ؛ إنجاز البرنامج

الهيئات املتواجدة بالئحة باملديرية الجهوية    تحترم اآلجال املحددة من طرف سيتم تعويض الهيئات املنتقاة التي لم   -

 ؛ طيلة سنوات إنجاز البرنامجوذلك  االنتظار حسب االستحقاق

 الجهوية؛وبمقر املديرية  على املوقع اإللكتروني للوكالة الوطنية ملحاربة األميةنتائج االنتقاء سيتم اإلعالن عن  -

مبدأ   - باعتماد  األمية  أقسام محاربة  الوبائية    ،التدرجيتم فتح  الوضعية  االعتبار تطور  بعين    بكل منطقة أخذا 

 ؛املحلية السلطاتوبتنسيق تام مع 

، يتم إرسال طلب إحداث  SIMPAبالنسبة للهيئات املرشحة حامالت املشاريع التي ال تتوفر على حساب في نظام املعلومات   -

 ؛( 5و 4)أنظر الجدول في الصفحات  جهةاملخصص لكل  الحساب مرفقا بنسخة من وصل اإليداع للبريد اإللكتروني
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 .للوكالة الوطنية ملحاربة األمية املعنيةباملديرية الجهوية للمزيد من التوضيحات، يرجى االتصال و  -


