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

مؤسسة محمد السادس بشراكة مع  العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج املندوبية، تعلن الدولة والجمعيات

املؤسسات السجنية  األمية داخل ومشاريع ملح اقتراحطلب عن الوكالة الوطنية ملحاربة األمية و إلعادة اإلدماج 

الشريف املتعلق لظهير رخص لها بموجب اوامل محاربة األمية مجالمة بجمعيات املجتمع املدني املهتلفائدة 

 ( كما تم تعديله وتتميمه1958نوفمبر  15) 1378جمادى األولى  3الصادر في  1.58.376رقم  الجمعياتبتأسيس 

 1.14.189رقم  واملرخص لها بموجب الظهير الشريف املهتمة بمجال محاربة األميةالتعاونيات القرائية و

 .املتعلق بالتعاونيات 112.12القاض ي بتنفيذ القانون رقم   2014نونبر  21الصادر في 

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

 www.charaka.association.ma، أو عبر بوابة الشراكة  www.dgapr.gov.maالعامة  للمندوبية

 

 المستهدفون .2

 إلى مجموعاتموزعة  املؤسسات السجنيةويتم إنجازه داخل  وسجين،سجينة  2025البرنامج يستهدف هذا 

 :تاليالما هو مبين في الجدول ك

 المؤسسة السجنية  الجهة  المجموعة 
 عدد 

ن   المكوني 
 بالمؤسسة 

 عدد المستفيدين 

المجموعة 
1 

 طنجة تطوان الحسيمة 
 45 1 السجن المحلي تطوان 

 45 1 السجن المحلي وادي الو 

 الرباط سال القنيطرة 

 45 1 السجن المركزي بالقنيطرة 

 45 1 السجن المحلي سوق األربعاء الغرب 

 45 1 2السجن المحلي العرجات 

 الدار البيضاء سطات 

 45 1 1السجن المحلي عين السبع 

 45 1 السجن المحلي برشيد 

 135 3 2السجن المحلي عين السبع 

 90 2 السجن المحلي البورجة 

 45 1 السجن المحلي إبن احمد 

 45 1 السجن المحلي العدير 

 630 14 المجموع 

المجموعة 
2 

ق  الشر

 45 1 السجن المحلي تاوريرت 

 45 1 السجن المحلي زايو 

 45 1 السجن المحلي بوعرفة 

 45 1 2السجن المحلي الناظور 

 فاس مكناس 
 45 1 2السجن المحلي توالل 

 45 1 1السجن المحلي توالل

http://www.anlca.ma/
http://www.charaka.association.ma/
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 45 1 السجن المحلي رأس الماء 

 45 1 السجن المحلي تاونات 

 45 1 السجن المحلي بوركايز 

 درعة تافياللت 

 90 2 السجن المحلي الراشيدية 

 90 2 السجن المحلي ورزازات 

 45 1 السجن المحلي ميدلت 

 630 14 المجموع 

المجموعة 
3 

ي مالل خنيفرة 
 بنن

 45 1 السجن المحلي بني مالل 

 45 1 السجن المحلي خريبكة 

 45 1 السجن المحلي وادي الزم 

 45 1 السجن المحلي خنيفرة 

 45 1 السجن الفالحي فقيه بن صالح 

ي 
 مراكش آسفن

 135 3 السجن المحلي آسفي 

 45 1 السجن المحلي قلعة السراغنة 

 45 1 السجن المحلي الصويرة 

 90 2 السجن المحلي األوداية 

 سوس ماسة 

 45 1 1السجن المحلي آيت ملول 

 45 1 2السجن المحلي آيت ملول 

 45 1 السجن المحلي تزنيت 

 45 1 السجن المحلي بويزكارن 

 45 1 السجن المحلي طاطا 

 765 17 المجموع 

 

 المشروعأهداف  .3
 :اكتساب مناملستفيدين  السجينات والسجناءيهدف هذا البرنامج إلى تمكين 

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

 واملستفيدات؛املستفيدين  وحاجيات النتظارات وربطها باالستجابةتربوية 

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

 .البيئة وحقوق اإلنسان ومهارات احترام

 مكونات ملف الترشيح .4
من خالل وضع تصور متكامل وفق 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  جمعيةلالملف القانوني الكامل ل: 

أو من  أو التعاونية القرائية املرشحةالجمعية نسخة من القانون األساس ي موقعة من طرف رئيس  -

  ؛ ينوب عنه ومصادق عليها )محاربة األمية ضمن األهداف، اإلشارة ملدة صالحية املكتب(
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املرشحة أو التعاونية القرائية الجمعية  طرف رئيسنسخة من محضر الجمع العام األخير موقعة من  -

 ؛أو من ينوب عنه ومصادق عليها

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

 ؛من ينوب عنه ومصادق عليها

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

 ؛أو من ينوب عنهاملرشحة 

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

  ؛القرائية شهادة التسجيل املحلي بالنسبة للتعاونيات

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

 (؛1النموذج من ينوب عنه ) أواملرشحة القرائية 

 .شهادة التعريف البنكي األصلية -

III.  حاملة المشروع المرشحةلجمعية لالملف التقني: 

 ؛(2 نموذجال) SIMPAمعبأة باعتماد نظام  املرشحةأو التعاونية القرائية جمعية البطاقة تقنية حول  -

ات مع فاعلين الوثائق املثبتة لالتفاقيو  املماثلةالوثائق املثبتة للمشاريع ) وثائق اإلثباتمن نسخ  -

 .2كما هو مبين في النموذج  اقتصاديين(

IV.  المقترح التقني للمشروعالملف: 

  (؛3)النموذج  SIMPAبطاقة تقنية مفصلة حول املشروع املقترح معبأة باعتماد نظام  -

  .3كما هو مبين في النموذج )الشهادة املحصل عليها من طرف مكون املكونين(وثائق اإلثبات من نسخ  -

  شروط المشاركة .5

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

 ؛بالتعاونياتظهير الشريف املتعلق أو ال أن تكون خاضعة للظهير الشريف املؤسس للجمعيات .1

 عضوا ضمن أعضاء لجنة االنتقاء؛ املرشحةأو التعاونية القرائية الجمعية ال يكون أحد أعضاء مكتب  أن .2

في مجال النفوذ الترابي املحدد لها بموجب قانونها  املرشحةأو التعاونية القرائية  أن تتدخل الجمعية .3

 األساس ي؛

 ؛وعلى مستوى مجموعة واحدةعلى األكثر واحد ترشيح  أن تتقدم الجمعية أو التعاونية القرائية بملف .4

وكالة الوطنية بملف مستوف لجميع الوثائق املطلوبة لل املرشحةأو التعاونية القرائية أن تتقدم الجمعية  .5

داخل اآلجال املحددة  الرباط. –بزاوية الشارع عقبة وزنقة واد زيز، أكدال مقرها الكائن ملحاربة األمية 

 .األمية(بمقر الوكالة الوطنية ملحاربة  خر أجل لوضع امللفاتآ 2018 نونبر  09 الجمعة يومويعتبر )
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عدم  تبو ثفي حالة  أو التعاونية القرائيةالجمعية  تبقى للجنة االنتقاء الصالحية في رفض ملف: ملحوظة

 .اجديته

  دعم المشروع .6
بنود االتفاقيات التي  وفق االنتقاء ةطرف لجنمن املنتقاة القرائية أو التعاونيات  يتم دعم مشاريع الجمعيات

 ةالقرائي ياتأو التعاون الجمعيات في هذا اإلطار بين الوكالة الوطنية ملحاربة األمية وهذه ستبرم

 ويوزع هذا الدعم املالي كما يلي:، 

 النفقات
 الكلفة الفردية

 بالدرهم

األمية السجينات والسجناء املكلفين بتأطير فصول محو تعويضات 

 ين(واملكون اتاملكون)
 درهم300

املكونين، مصاريف التغذية  ي)مستحقات مكون تعويض تكوين املكونين

 ونفقات عدة ولوازم التكوين(
 درهم50

املدرسية  اإلشراف، األدواتالتسيير، التنسيق، ) :املشروع تدبير  نفقات

 ....( وتوزيع الجوائز وتنظيم حفل ختامي واإلشهاد التقويم عمليتي
 درهم50

 درهم 400 املجموع

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

 .االتفاقيةحسب بنود  في الشطر الثالث( %20

 الشركاءالتزامات  .7
 

 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج التزامات

 توفير لوائح السجناء املؤهلين لتأطير فصول محو األمية وكذا املستفيدين منها؛ -

 توفير فضاءات مالئمة لتنفيذ برنامج محو األمية باملؤسسات السجنية؛ -

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

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

 (؛عمليات التقويم واإلشهاد ......

 ؛SIMPAاملراقبة املستمرة لتحيين املعلومات بنظام املعلومات  -

، املواكبة والحصيلة، ومراسلة ةعلى تقارير االنطالقمدير املؤسسة السجنية أو من ينوب عنه صادقة م -

 الوكالة قصد تحويل أشطر الدعم للجمعية؛
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وإرسالها لتقارير التركيبية على شهادات إنجاز الخدمة وامدير املؤسسة السجنية أو من ينوب عنه توقيع  -

 تحويل أشطر الدعم املالي؛ قصدإلى الوكالة 

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

 .االقتضاء

  الوكالة الوطنية لمحاربة األمية التزامات

 ؛االنتقاءاإلشراف على عملية  -

 للجمعيات الشريكة؛ املالية تحويل املساهمات -

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

 ؛SIMPA استعمال نظام املعلومات مختلف الفاعلين علىتقوية قدرات  -

 .تتبع تنفيذ املشاريع وتقييم مختلف املراحل -

 والتعاونيات القرائيةجمعيات الالتزامات 

 ؛واملتطلبات األمنية املعمول بها السجنيةالقانونية والنظام العام للمؤسسات التقيد بالضوابط  -

تنظيم دورات تكوينية بتنسيق مع املؤسسات السجنية لفائدة املكونين،  عن طريقاملكونين:  تكوين -

 أيام حول املضامين التالية: 10وتستغرق مدة التكوين 

 محو االمية؛ملصوغات تكوين منشطي ومنشطات اإلطار املرجعي  ▪

 األندراغوجيا ومناهج محو االمية وتعليم الكبار؛ ▪

 املقاربات في مجال محو األمية؛  ▪

 التواصل والتعبئة من أجل محو األمية وتعليم الكبار؛  ▪

 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. ▪

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

 : أن عملية تكوين املكونين ستتم حسب املجموعات باملؤسسات التالية

 ؛1املجموعة األولى: بالسجن املحلي عين السبع  ▪

  ؛فاس –املجموعة الثانية: بالسجن املحلي رأس املاء  ▪

http://www.anlca.ma/
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  .مراكش –ة املجموعة الثالثة: بالسجن املحلي األوداي ▪

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

 نجاز البرنامج وفق بنود االتفاقية؛إ -

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

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

تنفيذ البرنامج وفق الجدولة والصيغة املحددة في  حول   ....(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

ذلك و  أشغال لجنة االنتقاء خالل النهائي 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)

 مجموع نقاط املكونين 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 

 سنوات10

 10أكثر من

 سنوات

 

2 5 8 12 15 
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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

الفاعلين االقتصاديين املتعاقد 

 (1معهم )

 ن  20

  4 اتفاقية أقل من 

  12 اتفاقيتانمن اتفاقية إلى 

  20 رثثالث 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

  نموذجالبطاقة  4 أقل من   مشروع 

(2) 
 8 من مشروع إلى مشروعين 

  12 مشاريع  4إلى  3من 

   16 مشاريع  9إلى  5من 

 10 20  أكثر فما مشاريع 

   النقطة النهائية املحصل عليها

                                                           
 مع فاعلين اقتصاديين جميع برامج محو األمية في  املرشحة أو التعاونية القرائية الجمعية اتيقصد بها شراك( 1)
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 .أعالهالترتيب املحصل عليه بواسطة شبكة التنقيط املدرجة  باعتماد يتم انتقاء الهيئات

  قتضيات عامةم .9

 دروس محو األمية من طرف سجناء مؤهلين للقيام بهذه العملية؛ سيتم تأطير -

أو متوصل به خارج األجل املشار إليه في  أعاله في مكونات امللفإليها  املشار  طالشرو  يفال يستوملف كل  -

 يعتبر الغيا؛  شروط املشاركة

واملندوبية العامة  ملحاربة األميةلوكالة الوطنية كل من املوقع اإللكتروني لبانتائج االنتقاء سيتم اإلعالن عن  -

 ؛ومؤسسة محمد السادس إلعادة اإلدماج إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

، يتم إرسال SIMPAاملشاريع التي ال تتوفر على حساب في نظام املعلومات  ةاملرشحة حاملئة بالنسبة للهي -

 . simpa@anlca.ma طلب إحداث الحساب مرفقا بنسخة من وصل اإليداع للبريد اإللكتروني التالي: 

mailto:simpa@anlca.ma

