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تقـديـــم
تكتيس الرشاكة دورا رئيسيا يف تنزيل وتفعيل خطط وبرامج الدولة ،وذلك اعتبارا لكون التنمية شأنا مشرتكا بني
الحكومة واملؤسسات العمومية واملجتمع املدين والقطاع الخاص.
ويف هذا اإلطار أصبحت الجمعيات رشيكا أساسيا يف تحقيق أهداف الربامج االجتامعيةالتي ترشف عليها وزارة
التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية واملوجهة لرشائح املجتمع التي تعاين من الهشاشة والفقر واإلقصاء،
إىل جانب برامج موجهة للتمكني من مختلف الحقوق الفئوية.
وحرصا من الوزارة عىل تأكيد التزامها مببادئ الشفافية والنزاهة واملسؤولية يف تدبري برامج الرشاكة مع الجمعيات،
ويف إطار تنزيل اسرتاتيجية القطب االجتامعي« »4+4وخاصة اإلجراء الداعم الثالث املتعلق بالتتبع واإلفتحاص،
ومن أجل ضامن االستعامل الجيد للدعم املمنوح للجمعيات واالستفادة األمثل من املشاريع املنجزة ،قامت
الوزارة بافتحاص وتقييم املشاريع املمولة ما بني سنتي  2008و 2011عرب إبرام  3صفقات مع مكتبي الدراسات
« »AISSEو«.»KPMG
وقد بلغ عدد املشاريع املعنية بهذه العملية  908مرشوعا ،شملت مختلف جهات اململكة وهمت بالخصوص
املجاالت التالية:
• متدرس األطفال يف وضعية إعاقة؛
• مواكبة النساء ضحايا العنف واملشاركة السياسية للنساء؛
• تقوية قدرات الجمعيات ومحاربة الفقر والهشاشة؛
• حامية األرسة والطفولة واألشخاص املسنني.
ويلخص هذا التقرير حصيلة افتحاص وتقييم هذه املشاريع والتي تتقاسمها الوزارة مع مختلف الجهات املعنية
واملهتمة بغية الرقي بالرشاكة وتطويرها.
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 .1إحصائيات عامة حول املشاريع
 .1.1توزيع املشاريع حسب الجهات
بلغ عدد املشاريع املمولة خالل الفرتة املمتدة ما بني سنتي  2008و 2011ما مجموعه  908مرشوعا ،محموال من
طرف  488جمعية ،موزعة عىل مختلف جهات اململكة الستة عرش كام ييل:
الجهــة

عـدد املشاريـع

عـدد الجمعيات

228
152
84
66
60
58
54
34
31
30
23
22
21
17
14
14
908

117
73
39
34
37
30
37
17
18
22
18
12
12
10
4
8
488

الرباط سال زمور زعري
الدار البيضاء الكربى
طنجة تطوان
مكناس تافياللت
سوس ماسة درعة
فاس بوملان
مراكش تانسيفت الحوز
الجهة الرشقية
تازة الحسيمة تاونات
العيون بوجدور الساقية الحمراء
الغرب الرشاردة بني حسن
دكالة عبدة
كلميم السامرة
وادي الذهب لكويرة
الشاوية ورديغة
تادلة أزيالل
المجموع
*ملحوظة  :هذه املعطيات هي بحسب التقسيم اإلداري القديم للجهات
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ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻬﺎت
250
200
150
100

دﻛﺎﻟﺔ ﻋﺒﺪة

ﻛﻠﻤﻴﻢ اﻟﺴامرة
واذي اﻟﺬﻫﺐ ﻟﻜﻮﻳﺮة
اﻟﺸﺎوﻳﺔ وردﻳﻐﺔ
ﺗﺎدﻟﺔ أزﻳﻼل

ﻟﻌﻴﻮن ﺑﻮﺟﺪور اﻟﺴﺎﻗﻴﺔ اﻟﺤﻤﺮاء
اﻟﻐﺮب اﻟﴩاردة ﺑﻨﻲ ﺣﺴﻦ

ﻓﺎس ﺑﻮﳌﺎن

ﻣﺮاﻛﺶ ﺗﺎﻧﺴﻴﻔﺖ اﻟﺤﻮز
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﴩﻗﻴﺔ
ﺗﺎزة اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ ﺗﺎوﻧﺎت

اﻟﺪاراﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﻜﱪى
ﻃﻨﺠﺔ ﺗﻄﻮان
ﻣﻜﻨﺎس ﺗﺎﻓﻴﻼﻟﺖ
ﺳﻮس ﻣﺎﺳﺔ درﻋﺔ

اﻟﺮﺑﺎط ﺳﻼ زﻣﻮر زﻋري

ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ
ﻋﺪد اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت

50
0

 2.1توزيع املشاريع حسب املجاالت
تتوزع املشاريع املمولة حسب مجاالت الدعم األربعة كام ييل:
املجال

2008

2009

2010

2011

املجموع

اإلعــاقــة

59

104

74

81

318

140

الـمـرأة

59

48

97

82

286

132

تقوية قدرات الجمعيات -
محاربة الهشاشة والفقر

46

55

48

24

173

121

الطفولة واألرسة واألشخاص
املسنني

22

47

28

34

131

95

186

254

247

221

908

488

العدد اإلجاميل
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عدد املشاريع

عدد الجمعيات

ﻋﺪد اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت

ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ

318

286

95

131

121

173

132

اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻷﴎة
ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻗﺪرات
واﻷﺷﺨﺎص اﳌﺴﻨني اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت  -ﻣﺤﺎرﺑﺔ
اﻟﻬﺸﺎﺷﺔ واﻟﻔﻘﺮ

اﳌﺮأة

140

اﻹﻋﺎﻗﺔ

 3.1توزيع الدعم املايل حسب السنوات
بلغ مبلغ الدعم املايل الذي تم رصده لتمويل املشاريع  908ما مجموعه  196 646 360,00درهام يتوزع حسب
السنوات األربع كام ييل:
السنة

اإلعتامدات املالية املرصودة (بالدرهم)

2008

38 843 698,00

2009
2010
2011
املجموع

21 233 630,00
71 476 741,00
65 092 291,00
196 646 360,00
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 4.1توزيع الدعم املايل حسب املجاالت
من أصل  196 646 360درهام التي تم رصدها لهذه املشاريع ،تم رصف مبلغ  168 302 336درهام ،أي بنسبة ،% 86
تتوزع حسب كل مجال كام ييل:
عدد
املشاريع

الغالف املايل
املرصود (بالدرهم)

مبلغ الدعم املقدم
للجمعيات (بالدرهم)

اإلعاقة

318

71 518 491,00

67 981 691,00

املرأة

173

60 317 950,00

43 156 625,00

تقوية قدرات الجمعيات  -محاربة الهشاشة
والفقر

286

21 275 380,00

16 782 971,00

الطفولة واألرسة واألشخاص املسنني

131

43 534 539,00

40 381 049,00

908

196 646 360,00

168 302 336,00

املجاالت

املجموع
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 .2واقع الجمعيات الحاملة للمشاريع
 1.2األقدمية
تتوزع أقدمية الجمعيات الحاملة للمشاريع املمولة من طرف الوزارة حسب مجال اشتغالها كام ييل:
•  % 75من الجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة أنشئت ما بني سنتي  1994و2003؛
•  % 80من الجمعيات العاملة يف مجال املرأة أنشئت خالل العرشين سنة األخرية؛
•  % 51من الجمعيات العاملة يف مجال الطفولة واملسنني أنشئت طيلة العرشية األخرية.

 2.2التوفر عىل نظام داخيل/صفة املنفعة العامة/اإلملام مبساطر النفقات
تبلغ نسب الجمعيات املتوفرة عىل نظام داخيل وعىل صفة املنفعة العامة وامللمة مبساطر النفقات العمومية
ما ييل:

 3.2الرشاكات املربمة
تعترب الدولة هي املمول الرئييس للجمعيات املفتحصة ،إذ توفر ثالثة أرباع مواردها املالية ،وتتوزع الرشاكات
املربمة حسب الجهات املانحة كام ييل:
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ﻣﻨﻈامت أﺟﻨﺒﻴﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
اﻟﻮزارة  +ﻓﺎﻋﻠني ﻋﻤﻮﻣﻴني
اﳌﺒﺎدرة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ
اﻹﻋﺎﻗﺔ

اﳌﺮأة

اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
واﳌﺴﻨني

 4.2أهم الحاجيات
تعاين معظم الجمعيات ،الحاملة للمشاريع املمولة من طرف الوزارة ،من نقص مهم يف مواردها وتتمثل
حاجياتها باألساس يف ما ييل:
• التمويل؛
• املوارد البرشية ؛
• التكوين والتأطري ؛
• الوسائل املادية وخاصة املقرات حيث أن  %80منها إما مكرتى من طرف الجمعيات أو موضوع رهن
إشارتها (املبادرة الوطنية للتنمية البرشية والتعاون الوطني والجامعات املحلية.)...
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 .3نتائـج االفتحــاص
بلغ عدد املشاريع التي تم افتحاصها وتقييمها ما مجموعه  839مرشوعا محموال من طرف  457جمعية ،وذلك
راجع باألساس لألسباب التالية:
• عدم التمكن من تحديد مقر الجمعية؛
• عدم إنجاز املرشوع؛
• تعذر اللقاء بأعضاء مكتب الجمعية؛
• غياب وثائق املرشوع؛
• ضعف تعاون الجمعية أو عدم تجاوبها؛
• حل الجمعية.

اﳌﱪﻣﺠﺔ
اﳌﻔﺘﺤﺼﺔ

اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت

اﳌﺸﺎرﻳﻊ

 1.3مجاالت رصف الدعم
توزعت النفقات املتعلقة باملشاريع املمولة ما بني أجور املستخدمني واملشرتيات بنسب تختلف من مجال آلخر
كام ييل:

13

اﻷﺟﻮر
اﳌﺸﱰﻳﺎت

اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

اﳌﺴﻨﻮن

اﻹﻋﺎﻗﺔ

اﳌﺮأة

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

 2.3احرتام بنود االتفاقيات
أهم املالحظات املتعلقة باحرتام بنود اإلتفاقيات التي تم إبرامها بني الوزارة والجمعيات تتمثل يف ما ييل:
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الطفولة

املسنون

املرأة

اإلعاقة

غياب تقرير مفصل عن استعامل املنحة

% 61

% 56

% 40

% 56

غياب تقرير عن استعامل الشطر األول من املنحة

% 66

% 44

% 40

% 53

عدم فتح حساب بنيك خاص باملرشوع

% 79

% 81

% 53

% 81

عدم أداء النفقات بواسطة شيكات إسمية غري قابلة
للتظهري

% 39

% 74

% 48

% 64

 3.3الـمشتـريات
يف ما ييل أهم املالحظات التي تم تسجيلها يف مجال املشرتيات التي تم اقتناؤها يف إطار املشاريع املمولة:
الطفولة

املسنون

املرأة

اإلعاقة

غياب ثالثة عروض لألمثان

% 50

% 42

% 53

% 48

غياب محارض انتقاء العروض

% 53

% 42

% 55

% 50

غياب سندات الطلب

% 51

% 46

% 52

% 48

غياب سندات استالم املشرتيات

% 51

% 41

% 54

% 49

نقص يف صحةالفواتري

% 45

% 38

% 31

% 21

قصور يف األداء بواسطة شيكات إسمية

% 43

% 41

% 35

% 23

غياب كشوفات الحسابات البنكية

% 46

% 46

% 39

% 31

 4.3أداء األجور
يف ما ييل أهم املالحظات التي تم الوقوف عليها واملتعلقة بأداء أجور املستخدمني يف إطار املشاريع املمولة:
الطفولة

املسنون

املرأة

اإلعاقة

غياب مساطر االنتقاء

% 78

% 77

% 55

% 62

غياب عقود مكتوبة

% 75

% 77

% 57

% 54

غياب شواهد أجرة مصادق عليها

% 73

% 81

% 49

% 45

قصور يف االداء بواسطة شيكات إسمية

% 56

% 76

% 31

% 26

وجود اختالف مع الكشوفات البنكية

% 58

% 76

% 30

% 24

عدم الترصيح باألجراء

% 70

% 77

% 53

% 39

 5.3تدبري املعدات
يعاين تدبري املعدات املقتناة يف إطار املشاريع املمولة من نواقص تتمثل باألساس يف عدم الرتميز وغياب جرد
مادي دائم.
15

 6.3تدبري املشاريع
تم تسجيل نقص كبري يف إملام الجمعيات بتقنيات وآليات تدبري املشاريع حيث لوحظ لدى أغلبها عدم استعامل
مناهج التخطيط للمشاريع وغياب تقارير لتتبع سريها باإلضافة إىل قصور يف تبادل وتقاسم املعلومات بني
مختلف املتدخلني.

 7.3إنجاز املشاريع
متكن مكتب الدراسات املكلف بافتحاص املشاريع املمولة من طرف الوزارة من الوقوف عىل عدم إنجاز 15
مرشوعا.
ومن أجل اإلحاطة بهذه الوضعية ،قامت الوزارة ،أثناء إنجاز هذا التقرير ،بزيارات ميدانية لهاته املشاريع من
أجل اإلطالع عىل واقعها و املراحل التي وصلت إليها ،وقد أسفرت هذه العملية عام ييل:
• اإلنجاز الكيل لسبعة ( )7مشاريع بدعم مايل إجاميل قدره  1.875.070.00درهام:
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الجمعية الحاملة
للمرشوع

املرشوع

مبلغ الدعم
بالدرهم

املدينة

تجهيز املركب الجهوي للرتويض الطبي
بوجدة

250 000.00

وجدة

الجمعية املغربية
للتخطيط العائيل (فرع
الجهة الرشقية)

اإلعالم والتحسيس من أجل تطبيق
أحسن ملدونة األرسة

28 870.00

ورزازات

النسيج الجمعوي للتنمية
القروية

إحداث جناح الستقبال األشخاص
املسنني بدون عائل

357 500.00

العيون

الجمعية الخريية اإلسالمية
بالعيون

دعم مركز اإلستامع الوطني للنساء
والفتيات ضحايا العنف

129 000.00

الدار
البيضاء

الجمعية املغربية ملناهضة
العنف ضد النساء

إحداث مصلحة لإلسعاف االجتامعي
املتنقل بالرباط

334 700.00

الرباط

الجمعية املحمدية للرعاية
االجتامعية

تنمية قدرات املرأة القروية يف املجال
السيايس

15 000.00

الداخلة

جمعية جيل الغد للدفاع
عن حقوق الطفل

بناء مدرسة جمعاتية بجامعة موالي
بوعزة

760 000.00

خنيفرة

جمعية مبادرات للتنمية
القروية

مالحظة

تجدر اإلشارة إىل أنه
تم تغيري املستفيدين
من املسنني إىل
الفتيات

• إنجاز جزيئ ملشـروع واحـد من ثـالث مكونــات وصل الدعــم املايل للمكون غري املنجز مبلــغ 480.000.00
درهام:
املرشوع
محاربة التسول مبدينة
آسفي :
• اقتناء سيارتني
• تهيئة املقر اإلجتامعي
• تشغيل  5عاملني
اجتامعيني ملدة سنتني

مبلغ الدعم
بالدرهم

املدينة

الجمعية الحاملة
للمرشوع

1 400 000.00
520 000.00
400 000.00

آسفي

جمعية الرب
واإلحسان

480 000.00

مالحظة
تم اقتناء السيارتني
وتهيئة املقر
اإلجتامعي بينام مل
يتم تشغيل خمس
عاملني اجتامعيني
كام هو منصوص
عليه يف اإلتفاقية

• عدم إنجاز خمسة ( ) 5مشاريع بدعم مايل قدره  1.999.000.00درهام ،طلبت الجمعيات الحاملة لها مهلة
من أجل إمتامها:
مبلغ الدعم
بالدرهم

املدينة

إحداث ورشة للخزف

49 000.00

فاس

دعم برنامج محاربة التسول

650 000.00

إنجاز مركب للتكوين الريايض

500 000.00

طنجة
الدار
البيضاء

تجهيز دار الطالبة بتايناست

50 000.00

تازة

دعم برنامج محاربة التسول

750 000.00

العيون

املرشوع

الجمعية الحاملة للمرشوع
الجمعية الجهوية ملرافقة املرىض
النفسانيني لجهة فاس بوملان
جمعية التضامن للعمل اإلحساين
املنظمة الوطنية للمعاقني» إدماج»
الجمعية الخريية اإلسالمية لدار الطالب
والطالبة
جمعية التضامن والرعاية االجتامعية

• عدم إنجاز مرشوعني بدعم مايل قدره  640.000.00درهام عربت الجمعيتني املعنيتني بهام عن استعدادهام
إلرجاع مبلغ الدعم:
املرشوع
تنظيم مخيم صيفي ألطفال
العائالت ضحايا خروقات
حقوق اإلنسان
دعم القدرات التدبريية
والتسيريية للوحدة

الجمعية الحاملة
للمرشوع

مالحظة

مبلغ الدعم
بالدرهم
40 000.00

الدار البيضاء

املنتدى املغريب
للحقيقة واإلنصاف

تم تنظيم املخيم
بتمويل آخر

600 000.00

مراكش

جمعية دعم وحدة
حامية الطفل

أنشطة الجمعية
متوقفة

املدينة
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. 4نتائج تقييم املشاريع
من أجل تقييم املشاريع املمولة من طرف الوزارة ،تم اإلعتامد عىل املعايري الخمسة التالية:

اﻟﻮﺟﺎﻫﺔ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ

اﻹﺳﺘﺪاﻣﺔ
اﻷﺛــﺮ

ويف ما ييل خالصات التقييم الذي تم القيام به حسب كل معيار مع التذكري بالتعريف املعتمد بالنسبة لكل
واحد منها:

 1.4معيار الوجاهة
يتعلق األمر بتقييم مدى:
• موافقة أهداف املرشوع النتظارات املستفيدين؛
• انسجام أهداف املرشوع مع توجهات الوزارة؛
• مالءمة اإلجراءات املربمجة إلنجاز املرشوع.
تستجيب املشاريع املمولة يف عمومها بشكل متوسط إىل حسن النتظارات الفئات املستهدفة .كام أنها تندرج
إجامال ضمن اسرتاتيجية وتوجهات الوزارة ،باإلضافة إىل أن اإلجراءات املربمجة إلنجازها تعترب يف العموم مالمئة
إذا ما استثنينا نسبيا تلك املتعلقة باألشخاص املسنني.

 2.4معيار الفعالية
يتعلق األمر بتقييم مدى:
• بلوغ أهداف املرشوع؛
• تلبية حاجيات الفئات املستهدفة.
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متكنت املشاريع املنجزة يف العموم من بلوغ أهدافها بشكل متوسط إىل حسن؛ كام متكنت أيضا من تلبية
حاجيات الفئات املستهدفة إذا ما استثنينا نسبيا تلك املتعلقة باألطفال واألشخاص املسنني.

 3.4معيار النجاعة
يهدف هذا املعيار إىل تقييم مدى:
• مالءمة ميزانية املرشوع إلنجاز األهداف املسطرة؛
• جودة طريقة تدبري املرشوع للموارد املتوفرة؛
• التناسب بني النتائج الفعلية واإلمكانيات املرصودة.
تعترب امليزانية املرصودة للمشاريع يف العموم مالمئة لبلوغ األهداف املسطرة؛ كام أن طريقة تدبري املوارد املتوفرة
هي متوسطة إىل حسنة؛ غري أن نجاعة املشاريع تواجه اإلكراهات التالية:
• غياب مراجع موحدة تحدد معايري الخدمات املقدمة؛
• عدم كفاية املوارد املالية الذاتية لبعض الجمعيات؛
• عدم احرتام آجال تنفيذ املشاريع؛
• غياب آليات لتتبع وتقييم املشاريع.

 4.4معيار األثر
يتعلق األمر بتقييم مدى انعكاس املرشوع عىل الفئات املستهدفة ،وهي العملية التي عرفت الصعوبات التالية:
• غياب بعض املستفيدين خالل عملية التقييم؛
• عدم توفر الوثائق املتعلقة باملشاريع وغياب مؤرشات؛
• صعوبة التفريق بني األثر الذي أحدثه متويل الوزارة واألثر الناتج عن متويالت أخرى.
ويف ما ييل ملخص ألهم اإلنعكاسات التي أحدثتها املشاريع املمولة من طرف الوزارة مع التذكري بأنها تختلف
من جمعية ألخرى:

مجال الطفولة
• تحسني ظروف عيش األطفال (السكن ،التغذية ،العالجات الطبية).......؛
• تقوية قدرات األطفال يف عدة ميادين (محو األمية ،التكوين التأهييل) ،مام سهل من إدماجهم مهنيا،
واجتامعيا؛
• تحسن األداء الدرايس لألطفال بفضل أنشطة الدعم املقدمة؛
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• انخراط مختلف األطراف املعنية (سلطات محلية ،منتخبني ،مجتمع مدين ،أرسة )....من خالل أنشطة
تحسيسية وتكوينية؛
• وضع آليات للتنسيق والتدخل من أجل تعزيز حقوق األطفال (وحدات حامية األطفال).

مجال املسنني
• تحسني ظروف عيش األشخاص املسنني:
• التكفل؛
• االستامع والتوجيه؛
• املساعدة القانونية؛
• الدعم النفيس والطبي؛
• املرافقة اإلدارية...
• انخراط مختلف األطراف املعنية عرب تبني مناهج ومقاربات تشاركية للتحسيس بحقوق األشخاص املسنني؛
• تقوية قدرات الجمعيات.

مجال املرأة
• تحسني ظروف النساء والفتيات:
• اإلستقبال واإلنصات؛
• املرافقة والتوجيه؛
• املساعدة القضائية والنفسية والطبية واالجتامعية...
• انخراط مختلف الفاعلني املحليني من خالل أنشطة تحسيسية وتكوينية؛
• تقوية قدرات النساء (محو األمية والتكوين وأنشطة مدرة للدخل ،)...مام ساهم يف اندماجهن اقتصاديا
واجتامعيا؛
• تحسيس املجتمع املدين؛
• إنجاز دراسات وإصدارات متعلقة باملرأة.

مجال اإلعاقة
• التكفل مبصاريف متدرس حوايل  6000مستفيد من األطفال املعوزين يف وضعية إعاقة خالل  4سنوات؛
• إحداث وتجهيز عدة مراكز خاصة باألشخاص يف وضعية إعاقة؛
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• استقبال وتأطري األطفال مام ساهم يف تحسن ملحوظ عىل عدة مستويات (تربوية واجتامعية
وصحية)...؛
• مواكبة و تأطري األرس مام مكنها من اإلنخراط بشكل أفضل يف مسلسل تأهيل واندماج أطفالها يف الحياة
اليومية؛
• تقوية انخراط مختلف الفاعلني (جمعيات ومصالح خارجية وسلطة محلية ومهنيني وأرس وإعالم
وقطاع خاص ،)....عرب أنشطة تحسيسية وتكوينية ساهمت يف إحداث حركية يف مجال النهوض بحقوق
األشخاص يف وضعية إعاقة.

مجال تقوية القدرات ومحاربة الفقر
• الرفع من القدرات املؤسساتية للجمعيات؛
• تحسني الوضعية العامة للشبكات ،خاصة عىل مستوى التنظيم والتسيري؛
• تحسني ظروف عيش املتسولني ،خاصة يف ما يتعلق بالنظافة والصحة والحامية؛
• إنعاش التشغيل الذايت واإلدماج السوسيو اقتصادي لبعض الفئات الهشة ،عرب متويل مشاريع مدرة
للدخل.

 5.4معيار االستدامة
يهدف هذا املعيار إىل تقييم مدى استمرار نتائج املرشوع بعد توقف التمويل ،حيث لوحظ أن استدامة العديد
من املشاريع تبقى هشة ومهددة ألسباب عديدة ،منها بالخصوص:
• ضعف املوارد املالية والبرشية التي تتوفر عليها نسبة كبرية من الجمعيات؛
• االعتبار الضعيف لبعد اإلستدامة خالل إعداد املرشوع.
وبالتايل تبقى املساهمة املالية للوزارة جد منتظرة من طرف جل الجمعيات من أجل ضامن استدامة مشاريعها.
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 .5التوصيات
أسفرت عملية افتحاص وتقييم املشاريع املمولة من طرف الوزارة عن مجموعة من التوصيات الهادفة إىل الرفع
من فعالية املساطر املعتمدة يف انتقاء املشاريع ودعم الجمعيات .ويف ما ييل ملخص ألهمها حسب كل مرحلة :

 1.5اإلطار العام
• إعداد اسرتاتيجية للتنمية االجتامعية وتحديد آليات تنفيذها يف مجال الرشاكة مع الجمعيات:
• إنجاز تشخيص اسرتاتيجي للواقع؛
• تحديد مجاالت وانتظارات الرشاكة وسبل تنزيلها؛
• تحسني االلتقائية عرب تعبئة مختلف املتدخلني حول أهداف موحدة ومتقاسمة.
• وضع نظام معلومايت مندمج مُيكّن من:
• إنشاء وتحيني قاعدة معطيات خاصة بالجمعيات؛
• إنجاز واجهة إلكرتونية من أجل تدبري مندمج ملختلف مراحل مسلسل الدعم؛
• توفري مؤرشات لتتبع املشاريع.
• إعادة النظر يف نظام األرشفة وتوثيق املشاريع عرب :
• صياغة ميثاق لألرشيف؛
• إعداد ملف منوذجي لرتتيب وثائق املرشوع؛
• تهيئة مكان مالئم ومؤمن لحفظ األرشيف؛
• دراسة إمكانية رقمنة الوثائق واستعامل املعلوميات يف تدبري األرشيف.

 2.5مرحلة االنتقاء
• إدراج األولويات املحلية ضمن معايري انتقاء املشاريع؛
• تحسني معايري االنتقاء ورشوط منح الدعم عرب:
• مراعاة مؤهالت وقدرات الجمعيات عند تحديد مبلغ الدعم؛
• الرتكيز عىل املشاريع ذات الوقع الكبري عىل املستفيدين؛
• إلزامية إنجاز دراسة الجدوى بالنسبة للمشاريع الكبرية.
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• تحسني طرق اشتغال لجن اإلنتقاء عرب:
• إعداد قبيل لنامذج أدوات العمل :سلم التنقيط والتقييم...؛
• إخبار الجمعيات بأسباب عدم قبول مشاريعها.
• االنتقال من منطق «الدعم» إىل منطق «الرشاكة»:
• إعداد دفاتر تحمالت واضحة؛
• تحديد املعايري التقنية واملالية للمشاريع املتكررة؛
• ترشيد مسلسل تدبري الرشاكات عن طريق:
• التخطيط الجيد لطلبات املشاريع؛
• النرش الواسع لدفاتر التحمالت؛
• تجريد املسلسل من الصبغة املادية؛
• إعداد دفاتر تحمالت مرنة ومبسطة بالنسبة للمشاريع اإلبداعية.
• وضع نظام رشاكة مالئم للمشاريع املتعددة السنوات؛
• الرقي بدليل املساطر إىل درجة مرجع للرشاكة مع تحديد دور واختصاصات مختلف املتدخلني؛
• دعم ومواكبة الجمعيات:
• تكوين وتأطري الجمعيات؛
• دعم تشبيك الجمعيات؛
• تطوير البنيات التنظيمية للجمعيات؛
• دعم الجمعيات النموذجية؛
• التعريف بأفضل النامذج.
• النهوض بثقافة الحكامة الجيدة داخل الجمعيات؛
• تطوير مفهوم املقاولة االجتامعية بالنسبة للجمعيات.

 3.5مرحلة التعاقد
• إعداد اتفاقية منوذجية لكل املشاريع املندرجة يف نفس الربنامج تتضمن أهدافا مرقمة:
• الساكنة املستهدفة؛
• عدد املستفيدين؛
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• جرد للعمليات. ...
• التحديد الشامل واملكتوب لعنارص التعاقد:
• األهداف؛
• املسؤوليات؛
• اآلجال؛
• طرق رصف الدفعات؛
• فتح حساب خاص؛
• حاالت اللجوء إىل طلبات العروض؛
• إجراءات ترشيد تكاليف التسيري.
• تعزيز املبادئ التالية:
• املساواة يف معالجة امللفات؛
• اإللتزام بالتمويل املشرتك؛
• منع الجمع بني املنح ورجعيتها واإلستفادة الذاتية منها؛
• تسليم نسخة موقعة من االتفاقية.
• تأطري املناولة (الجزئية أو الكلية) للمشاريع؛
• نرش الئحة املنح املقدمة؛
• تعزيز المركزية مسلسل التعاقد كليا أو جزئيا ،باملوازاة مع مرشوع الجهوية املوسعة.

 4.5مرحلةاإلنجاز والتتبع والتقييم
• تقوية آليات تتبع وتقييم املشاريع املمولة عن طريق:
• تحديد برنامج عمل لجنة التتبع (االختصاصات ،مواعيد اإلجتامعات ،التقارير)....؛
• معاينة املشاريع عرب زيارات منتظمة بتعاون مع اإلدارة املحلية؛
• االفتحاص الداخيل والخارجي املنتظم للمشاريع خالل إنجازها ومبارشة بعد انتهائها؛
• نرش التقرير السنوي للرشاكة املوجه لرئاسة الحكومة.
• تقوية قدرات أعضاء لجنة التتبع وإمدادهم بالوسائل الالزمة؛
• إجراء تقييامت متعددة السنوات لجهة أو مجال معني واستثامر نتائجه يف إعادة توجيه عمل الوزارة؛
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• وضع نظام لإلخبار واإلنذار يساعد عىل:
• إخبار الوزارة مبدى تقدم إنجاز املشاريع؛
• التتبع املستمر الحرتام اإللتزامات املتعهد بها؛
• التحديد الرسيع ألسباب التأخرات واستباق حلول لها؛
• القيام يف الوقت املناسب باإلجراءات الالزمة لتدارك وضعية املشاريع املتعرثة؛
• اسرتجاع املنح املتعلقة باملشاريع غري املنجزة.
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الئحة الجمعيات الحاملة للمشاريع املمولة
من طرف الوزارة

الئحة الجمعيات الحاملة للمشاريع املمولة ما بني  2008و2011
مجال الدعم  :اإلعاقة
عدد الجمعيات 140 :
عدد املشاريع 318 :
الجهة
الشاوية ورديغة
دكالة عبدة

فاس بوملان

الغرب رشاردة بني
حسني

كلميم السامرة

املدينة

إسم الجمعية

جمعية دعم برنامج التأهيل املجتمعي
سطات
الجديدة الجمعية اإلقليمية لحامية الشؤون االجتامعية
الجمعية املغربية لألطفال الصم بالجنوب
آسفي
جمعية "بسمة" لألطفال املعاقني ذهنيا
مؤسسة األمري موالي عبد الله لرعاية األطفال املعاقني
منتدى الصم
جمعية الرجاء آلباء وأصدقاء األطفال ذوي
االضطرابات النفسية الحادة
فاس
جمعية "التواصل" لألشخاص ذوي االحتياجات
الخاصة
املنتدى املغريب لألشخاص الصم
الجمعية الجهوية ملواكبة املرىض عقليا
جمعية التضامن يف خدمة املعاقني
ميسور
جمعية الوئام-اإلنصاف لألطفال املعاقني
ودادية السالم للتنمية والتضامن للمعاقني
جمعية األخوين للمعاقني بالغرب
القنيطرة
فضاء التواصل والرتبية والثقافة والبيئة والتنمية
جمعية كرامة للمعاقني بالغرب
الجمعية املغربية حياة أفضل
سيدي قاسم جمعية زكوتة لحامية املعاقني واملعوزين
السامرة الجمعية املغربية لألشخاص املعاقني
جمعية تحدي اإلعاقة
كلميم
تضامن األطفال ذوي االحتياجات الخاصة
االتحاد اإلقليمي لجمعيات األشخاص يف وضعية
طاطا
إعاقة

عدد
املشاريع
7
1
4
4
4
1
1
4
1
2
1
3
2
1
1
1
3
1
1
2
1
2
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الدار
البيضاء
الدار البيضاء الكربى

املحمدية

العيون بوجدور
الساقية الحمراء
30

العيون

الجمعية املغربية لنظام الكالم امللمح
مساعدة األطفال املعاقني ذهنيا ( SOSالتوحد)
جمعية الفداء لألطفال املعاقني ذهنيا
الوحدة املغربية للمكفوفني
اليرس-املغرب-لرتبية وتأهيل املعاقني ذوي الثاليث
الصبغي 21
دعم األطفال التوحديني واألرسة
جمعية سواعد الخري لألشخاص املعاقني
مركز أمل إلدماج األشخاص املعاقني
الحسنية للمعاقني
األخوة الوطنية للتنمية البرشية
جمعية إدماج التوحدي
جمعية األطفال الصم وتنمية نظام الكالم امللمح
جمعية آباء األطفال ذوي ثاليث الصبغي " 21اليرس"
جمعية آباء وأصدقاء األطفال املعاقني ذهنيا
الجمعية املغربية للمرأة املعاقة
الجمعية املغربية لدعم الطفل التوحدي
الجمعية املغربية لألطفال الصم
الجمعية الوطنية إدماج لألشخاص املعاقني
الجمعية املغربية ملستقبل غري املندمجني مدرسيا
الجمعية الوطنية إلدماج ذوي الثاليث الصبغي
املنظمة الوطنية للمعاقني "إدماج"
جمعية دعم برنامج التأهيل املجتمعي
قرية األطفال "»SOS
جمعية التضامن للطفل املعاق ذهنيا
الجمعية املحمدية للطفولة والصحة
منظمة حامية املعاق
جمعية التواصل للمعاق لعني حرودة
جمعية دعم األشخاص املعاقني
جمعية الجنوب لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
الجمعية املغربية للمعاقني والطفولة املحرومة
جمعية آباء وأصدقاء أطفال "القمر"
جمعية مساندة األشخاص املعاقني

3
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
3
4
2
2
4
1
3
3
1
1
2
4
5
1
3
1
1
1
1
1

بن جرير
مراكش تانسيفت
الحوز

مراكش

آزرو

مكناس تافياللت

مكناس

ميدلت
بركان
الرشقية

وادي الذهب لكويرة

وجدة
الداخلة

املجمع الجهوي لتأهيل وإدماج املعاقني
الجمعية الوطنية إلدماج ذوي الثاليث الصبغي 21
جمعية أبناؤنا آلباء وأولياء األطفال واألشخاص ذوي
الثاليث الصبغي 21
جمعية الكتبية للمعاقني
الجمعية الوطنية إلدماج ذوي الثاليث الصبغي 21
جمعية دعم برنامج التأهيل املجتمعي
جمعية صلة وصل لإلعاقة
الجمعية اإلقليمية لألعامل االجتامعية والخريية
جمعية الفتح ملساعدة األطفال الصم
جمعية اإلسامعيلية للمعاقني جسديا
جمعية آباء وأصدقاء مركز "اآلفاق"
جمعية أطلس للنهوض بتشغيل الشخص املعاق
الجمعية املغربية لألطفال ذوي الثاليث الصبغي 21
جمعية أصدقاء املعاق بالعامل القروي
جمعية البدر ألشخاص املعاقني
جمعية التواصل لألطفال املعاقني ذهنيا
جمعية الشباب املعاق وأصدقاؤهم
جمعية ابن رشد لألشخاص املعاقني
الجمعية املغربية للتنظيم العائيل
جمعية صفاء للمعاقني
جمعية رائد املسرية الخرضاء للمكفوفني واملعاقني

1
1
4
1
2
1
2
1
4
6
4
1
4
1
2
2
3
1
1
4
4
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الخميسات

الرباط سال زمور زعري

32

الرباط

جمعية دعم برنامج التأهيل املجتمعي
مركز املنار لألطفال املعاقني ذهنيا
جمعية مفاتيح النور للموسيقى
الجمعية املغربية ملساندة ومساعدة األطفال ذو
صعوبة النطق
الجمعية املغربية للمعاقني جسديا
املنظمة العلوية للمكفوفني باملغرب
جمعية العدوتني للموسيقى
جمعية الكوثر لدعم ذوي االحتياجات الخاصة
جمعية املستقبل لرتبية وتأهيل ذوي االحتياجات
الخاصة
جمعية كسا لحنينة
تحالف التوحد
جمعية آباء وأصدقاء أطفال مركز "األمل"
جمعية آباء وأصدقاء األشخاص املعاقني ذهنيا
"هدف"
جمعية البرشى آلباء وأصدقاء األطفال والشباب ذوي
العجز الحريك الدماغي
فضاء الحياة للتأهيل االجتامعي
جمعية أمل صلة وصل
الجامعة امللكية لرياضة األشخاص املعاقني
مؤسسة لال أسامء للصم
جمعية handifilm
جمعية آباء وأصدقاء األشخاص املعاقني ذهنيا لوالية
الرباط -هدف-
الجمعية املغربية للتوحد واالضطرابات ذات الصلة
الجمعية املغربية لدعم ومساعدة املعاقني ذهنيا
الجمعية املغربية للوقاية من العمى
الجمعية املغربية لدعم األطفال غري املندمجني
جمعية آباء وأولياء األطفال ذوي الثاليث الصبغي21
جمعية بينوكيو
جمعية األوملبياد الخاص

1
5
4
2
3
2
2
2
10
2
1
4
1
2
2
3
3
5
1
3
1
4
1
2
1
2
2

الرباط سال زمور زعري

سوس ماسة درعة

تادلة أزيالل

جمعية اليرس لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة
جمعية يد يف يد ملساعدة األطفال الصم والبكم
باملغرب
جمعية النور لألشخاص ذوي العجز الحريك الدماغي
جمعية األمل لألشخاص ذوي العجز الحريك
جمعية "اليرسى" لدعم وإدماج التوحديني
الجهاز املغريب للتعليم االبتدايئ
جمعية التالميذ واملعاقني ذهنيا
سال
مؤسسة تدبري مركز محمد السادس للمعاقني
رياضة املعاقني النرص
جمعية إدماج لألطفال ذوي الثاليث الصبغي 21
جمعية أباء وأصدقاء األطفال الذهانيني
الجمعية املغربية لآلالت التعويضية والتقوميية
الجمعية املغربية إلدماج املكفوفني
جمعية دعم برنامج التأهيل املجتمعي
سال الجديدة جمعية آباء وأصدقاء األطفال الذهانيني
جمعية آباء وأصدقاء األطفال املعاقني ذهنيا بسوس
جمعية الطفولة املعاقة
أكادير
الجمعية املغربية الرياضية لسوس
جمعية تيناغوزين لألطفال التوحديني وغري املندمجني
سيدي إفني جمعية ضياء لحامية املعاق
جمعية تحدي اإلعاقة
تيزنيت
جمعية األمل للمعاقني
جمعية الكرامة لتأهيل وإدماج األشخاص ذوي
بني مالل
االحتياجات الخاصة
الفقيه بن
جمعية رضا إلدماج الطفل التوحدي واملعاق ذهنيا
صالح

4
4
1
3
2
1
1
3
1
2
4
1
1
1
1
3
4
1
1
1
4
1
1
2
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شفشاون

طنجة
طنجة تطوان

تطوان

الحسيمة
تازة الحسيمة تاونات
تازة

34

جمعية دعم برنامج التأهيل املجتمعي
جمعية بسمة لإلدماج االجتامعي
جمعية العون واإلغاثة
جمعية الشباب التوحدي
حضانة طنجة
معهد لالمريم لألطفال التوحديني
جمعية دعم برنامج التأهيل املجتمعي
جمعية حنان لحامية األطفال املعاقني
جمعية الحاممة البيضاء لحامية الشباب املعاق
جمعية لويس برايل للمكفوفني بتطوان
النسيج الجمعوي العامل يف مجال اإلعاقة بشامل
املغرب
جمعية آباء وأولياء األشخاص ذوي االحتياجات
الخاصة
جمعية آباء وأولياء األشخاص ذوي االحتياجات
الخاصة
جمعية آباء وأصدقاء األشخاص املعاقني ذهنيا

2
4
3
4
1
7
1
4
4
1
1
1
3
1

الئحة الجمعيات الحاملة للمشاريع املمولة ما بني  2008و2011
مجال الدعم :
عدد الجمعيات :
عدد املشاريع :

تقوية قدرات جمعيات محاربة الفقر والهشاشة
121
173

الجهة

املدينة

الشاوية ورديغة

أيب الجعد

دكالة عبدة

فاس بوملان

الغرب رشاردة بني
احسني

إسم الجمعية
شبكة بال حدود للجمعيات

جمعية أمل للتنمية القروية
الجديدة شبكة الجمعيات غري الحكومية لدكالة
جمعية الخري واإلحسان
آسفي
النسيج الجمعوي القروي لقيادة البخايت
لحرش من أجل التنمية
بوملان
مؤسسة روح فاس
قافلة نور للصداقة من أجل التنمية االجتامعية
ملتقى مبادرات التواصل واإلعالم والتوثيق
فاس
شبكة الفضاء املدين بفاس
الفضاء املغريب للدميقراطية واملعارصة
الوزارة/وكالة التنمية االجتامعية/اللجنة اإلقليمية
للتنمية البرشية/مجلس العاملة
النسيج الجمعوي املحيل مليسور
ميسور
الجمعية الخريية لتسيري املركز املتعدد االختصاصات
صفرو
النسيج الجمعوي إلقليم صفرو
جمعية تواصل للتنمية
القنيطرة االتحاد الجهوي لجمعيات التنمية
الوزارة/وكالة التنمية االجتامعية/اللجنة اإلقليمية
سيدي قاسم
للتنمية البرشية
سيدي
آفاق للتنمية
سليامن

عدد
املشاريع
1
1
3
1
1
1
2
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1

35

بن سليامن

الدار
البيضاء
الدار البيضاء الكربى

املحمدية
كلميم
كلميم السامرة

طانطان
طاطا

العيون بوجدور
الساقية الحمراء

36

العيون

مبادرة حرة
جمعية إتقان
الشعلة للرتبية والثقافة
املنتدى املغريب للحقيقة والعدالة
منتدى سلم بدون حدود
مؤسسة التمويل بالنيت
شبكة أمل بن امسيك للتنمية
الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية
الوزارة/وكالة التنمية االجتامعية/اللجنة اإلقليمية
للتنمية البرشية
النسيج الجمعوي للتضامن االجتامعي
شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية
فضاء التنمية والدميقراطية للجنوب
جمعية األعامل االجتامعية إلقليم طانطان
شبكة الجنوب للصناعة التقليدية واالقتصاد
االجتامعي والتضامني
الفضاء الجمعوي بني فم لحصن طاطا
جمعية تكامت ادعم السياحة الواحاتية والتنمية
القروية
الجمعية الخريية اإلسالمية
جمعية األمرية لال حسناء للمعاقني
جمعية الساقية الحمراء للحامية االجتامعية
جمعية الساحل لألعامل االجتامعية
جمعية التضامن والعمل االجتامعي
الوزارة/وكالة التنمية االجتامعية/اللجنة اإلقليمية
للتنمية البرشية
جمعية الطلح للامء والبيئة والتنمية البرشية

1
1
3
1
1
1
2
1
2
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

شيشاوة
قلعة
الرساغنة
مراكش تانسيفت
الحوز

الصويرة

مراكش
عني اللوح
الرشيدية
مكناس تافياللت

إفران

خنيفرة

الرشقية

وادي الذهب لكويرة

عني الشعري
فكيك
جرادة
تالسينت
الداخلة
وادي
الذهب

الوزارة/وكالة التنمية االجتامعية/اللجنة اإلقليمية
للتنمية البرشية
جمعية الهناء
سيدي عبد الرحامن إلدماج املتسولني
ملتقى الجمعيات للتنمية
جمعية الوادي األخرض للثقافة والتنمية
أصدقاء شباب الصحراء املغربية للتنمية والتواصل
مركز التنمية لجهة تانسيفت
الفضاء اإلقليمي لجمعيات التنمية بالحوز
الوزارة /وكالة التنمية االجتامعية/اللجنة اإلقليمية
للتنمية البرشية
الجمعية املغربية لتنمية العامل القروي
شبكة الجمعيات التنموية لواحات الجنوب الغريب
الرشيدية
الجامعة الوطنية لدعم اإلصالحات واملبادرات املحلية
جمعية مبادرات للتنمية القروية موالي بوعزة
الوزارة/وكالة التنمية االجتامعية/اللجنة اإلقليمية
للتنمية البرشية
شبكة الجمعيات التنموية آيت سكوكو امريرت
تقليت للتنمية القروية والبيئة امريرت
اتحاد منتدى التضامن الجمعوي الجنوب الغريب
شبكة تييس لجمعيات فكيك
املجموعة املغربية للتطوع
جمعية إتران للتنمية والبيئة
شبكة نساء الخليج لجهة وادي الذهب لكويرة
اتحاد نساء وادي الذهب لكويرة
الوزارة/وكالة التنمية االجتامعية/اللجنة اإلقليمية
للتنمية البرشية

1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
3
1
3
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
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عني عتيق

الرباط-سال-زمور-زعري

الرباط

سال
تيفلت

38

جمعية أصدقاء املركب االجتامعي لعني عتيق
مؤسسة محمد الخامس للتضامن
جمعية مرسح الحال
جمعية تنمية العامل القروي
جمعية بدائل
امللتقى الجمعوي
تحالف الجمعيات العاملة يف مجال إعاقة التوحد
باملغرب
التحالف من أجل النهوض بحقوق األشخاص يف
وضعية إعاقة
الفضاء الجمعوي
الجامعة املغربية لجمعيات دعم ضعاف الكيل
وزراعة األعضاء
منتدى الزهراء للمرأة املغربية
تجمع الدراسات والبحث حول املتوسط
الجمعية املغربية لدعم التمدرس
الجمعية املحمدية للعمل االجتامعي
حركة الشبيبة ألورومتوسطية
جمعية األعامل االجتامعية لوزارة التضامن
منظمة الكشاف املغريب
الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان
الشبكة األمازيغية من أجل املواطنة
شبكة املغرب (املجلس الدويل للعمل االجتامعي)
الشبكة املغربية لالقتصاد االجتامعي والتضامني
جمعية الريف للتضامن والتنمية
جمعية تاركا
اتحاد العمل النسايئ
اتحاد املنظامت املغربية الرتبوية
سال املستقبل
جمعية تنمية العامل القروي

1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
3
1
1
3
1
2
1
2
1
1
3
1
1
1
2
1
1

أكادير
إنزكان

سوس ماسة درعة

ورززات
تارودانت

تزنيت
زاكورة
تادلة أزيالل

أزيالل
بني مالل
العرائش

طنجة تطوان

طنجة

تطوان

اكودار انقاذ املتسولني بأكادير
جمعية الثقافة والرتبية بواسطة السمعي البرصي
شبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي
شبكة جمعيات للمرأة والطفل يف حاجة سوس
النسيج اإلقليمي التحاد جمعيات إنزكان آيت ملول
انزكان
النسيج الجمعوي لتنمية ورزازات
النسيج الجمعوي
جامعة انتي أطلس لجمعيات التنمية املحلية
منتدى املبادرات املحلية
الهجرة والتنمية تلوين
الدشرية تزنيت
الوزارة/وكالة التنمية االجتامعية/اللجنة اإلقليمية
للتنمية البرشية
اتحاد جمعيات تنمية املن تفروت تزنيت
النسيج الجمعوي للتنمية والدميقراطية
الوزارة/وكالة التنمية االجتامعية/اللجنة اإلقليمية
للتنمية البرشية
النسيج الجمعوي للتنمية
شبكة جمعيات تادلة أزيالل
شبكة جمعيات التنمية
األمل للتنمية الثقافية واالجتامعية
التضامن واألعامل الخريية
منتدى جمعيات شامل املغرب
شبكة املواطنة
شبكة العمل املدين
شبكة الجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة بشامل
املغرب

1
1
3
3
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
3
2
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تازة الحسيمة تاونات

الحسيمة
غفساي
تاونات

40

الجمعية املغربية للتضامن االجتامعي والرتبوي
والبيئة
شبكة األمل لإلنقاذ والتنمية املستدامة
شبكة الجمعيات العاملة يف املنتزه الوطني للحسيمة
النسيج الجمعوي للتنمية باودكا
األلفية الثالثة للتنمية االجتامعية

1
2
1
1
2

الئحة الجمعيات الحاملة للمشاريع املمولة ما بني  2008و2011
مجال الدعم  :املرأة
عدد الجمعيات 132 :
عدد املشاريع 286 :
الجهة

املدينة

الشاوية ورديغة

خريبكة

إسم الجمعية
مبادرات نسائية

الجديدة جمعية سناء النسائية
دكالة عبدة

آسفي
سيدي بنور
بوملان

فاس بوملان

فاس
صفرو

عدد
املشاريع
5
2

الجمعية النسائية ملناهضة العنف ضد املرأة

5

رابطة آسفي العاملية

1

أم قاسم املورادية

1

جمعية الشدادنة للتنمية القروية والعمل االجتامعي

1

األحرش للتنمية
جمعية مبادرات للدفاع عن حقوق املرأة
جمعية فاس سايس
مركز حقوق الناس
فضاء  ISISللنساء والتنمية
فضاء التنمية املستدامة
ألفة للتنمية والتضامن النسايئ

1
4
1
7
2
4
1
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نساء تقدميات
الرابطة املغربية للتعليم األسايس ومحو األمية
زناتة للتنمية
الغد املرشق
أمل الحركة النسائية من أجل حياة أفضل
الجمعية املغربية للدفاع عن حقوق املرأة
التامسك
آية لألرسة والتضامن
جمعية أطباء أمراض النساء للقطاع الخاص
فيدرالية الرابطة الدميقراطية لحقوق املرأة
النساء أرباب املقاوالت
مؤسسة يطو إلسكان وإعادة تأهيل النساء
محاربة السيدا
مدينتي
املغربية ملحاربة العنف ضد النساء
التضامن النسوي
اتحاد املرأة املغربية

1
6
5
2
4
1
1
1
1
2
2
2
1
1
4
4
4

االتحاد الوطني لنساء املغرب

5

جمعية شمل لألرسة والطفل
القنيطرة الجمعية املغربية للتنمية القروية
قدماء تالميذ ثانوية موالي عبد الله الرشيف
وزان
سيدي قاسم مؤسسة حد كورت للثقافة والتنمية
جمعية النور لحامية شؤون األرامل واأليتام
أسا
اإلحسان ملحاربة الفقر والتسول
كلميم
الرابطة الدميقراطية لحقوق النساء

1
1
1
1
1
4
3

الدار البيضاء الكربى
الدار
البيضاء

الغرب رشاردة
بني حسن

كلميم السامرة

42

العيون بوجدور
الساقية الحمراء

العيون

ابن جرير
قلعة
الرساغنة
الصويرة
مراكش تانسيفت
الحوز

مراكش
تاحناوت
أرفود
الرشيدية
خنيفرة

مكناس تافياللت
مكناس

جمعية املرأة املواطنة للتنمية البرشية
النساء الشابات املقاوالت
النهضة للتعاون النسوي
جمعية النور لحامية شؤون األرامل
جوهرة الصحراء للمرأة والطفل
املغربية ملساعدة اليتامى والنساء األرامل واملطلقات
الساقية الحمراء لتطوير النساء
اتحاد العمل النسايئ
االتحاد الوطني لنساء املغرب
حركة تويزة
املغربية لتنظيم األرسة

1
1
1
1
4
1
1
3
4
2
4

مركز حقوق الناس

2

جمعية الوادي األخرض للثقافة للتنمية
األمان لتنمية املرأة
النخيل للمرأة والطفل
جمعية وداد للمرأة والطفل
الجمعية الخريية دار الحوز
املغربية لتنظيم األرسة
النسائية الحوزية للصناعة التقليدية
الجيل الجديد للتنمية
األلفية الثالثة للتنمية وحامية الطفولة
فركلة لتنمية العمل النسايئ
أم البنني للعناية باألرسة
مبادرات للتنمية القروية -موالي بوعزة
جمعية واد رسو لتنمية التعاون وحامية البيئة
فضاء النساء للدعم والتأهيل
مبادرات للدفاع عن حقوق النساء
طموح نسايئ
بتول لرعا ية الفتاة واألرسة
زهور للعدالة االجتامعية و التنمية املستدامة

1
1
5
1
1
1
1
1
3
4
2
1
2
1
2
3
1
1
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جرسيف
الجهة الرشقية

واد الذهب لكويرة

44

جرادة
الناظور
وجدة
تاوريرت

الداخلة

أدرار للتنمية االجتامعية
إعادة تأهيل املرأة والطفل
جمعية أزرايك للتنمية والتعاون -كنفودة
االتحاد الوطني لنساء املغرب
وجدة عني غزال
أمل للتنمية والثقافة والبيئة
النسائية للتنمية املستدامة
العهد الجديد للتنمية والتعاون -بري كندوز
األمل االجتامعي لحامية املرأة والطفولة
أطفالنا للتضامن والعمل االجتامعي
جيل الغد للدفاع عن حقوق الطفل
اتحاد العمل النسايئ

1
1
2
1
7
1
3
1
1
3
1
1

املستشارات الجامعيات

الرباط سال زمور زعري

سوس ماسة درعة

تادلة أزيالل

الخميسات فضاء بالدي
املنتدى النسايئ للتنمية والتضامن
كارفور
أوملاس
حامية األرسة املغربية
عمل النساء القانونيات
الضفة للرتبية والتنمية املستدامة
مركز صفاء لإلرشاد ودعم األرسة والشباب
رشوق للرتبية والتنمية
الدميقراطية لنساء املغرب
فيدرالية الرابطة الدميقراطية لحقوق املرأة
الرباط
الجمع املؤنث
جسور كارفور للنساء املغربيات
الرابطة الدميقراطية لحقوق النساء
املغربية لدعم املرأة ربة األرسة املحتاجة
الوطنية لتنمية الكفاءات وقدرات املرأة
اتحاد العمل النسايئ
نساء التلة
الرماين
مركز الوئام لإلرشاد األرسي
سال
أمل األرسي
متارة
نساء الجنوب
أكادير
جمعية أوكسيجني
جمعية أصداء للتضامن والتنمية
ورزازات الرابطة الدميقراطية للدفاع عن حقوق النساء
سيدي إفني التضامن النسايئ للتنمية االجتامعية
منتدى بني زويل للتنمية والتواصل
زاكورة
صفاء
انصات النساء ضحايا العنف والنساء العازبات
بني مالل رابطة املقاولني الشباب

1
1
1
1
3
1
4
1
4
3
1
1
1
1
1
1
9
1
4
2
4
3
2
1
1
2
1
5
1
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أصيلة

طنجة تطوان

تازة الحسيمة تاونات

46

املغربية للمبدعات املعارصات

حامية األرسة املغربية
شفشاون السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص
القرص الكبري جمعية العوسج لحامية املرأة والطفل
أيادي متضامنة
العرائش شبكة جمعيات التنمية ()RADEV
آمنة لحامية النساء ضحايا العنف
كرامة لتنمية املرأة
طنجة
البحث النسايئ للتنمية والتعاون
جمعية أمل النسائية
السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص
تطوان
البحث النسايئ للتنمية والتعاون
جمعية أصوات النسائية
مركز االستامع والتوجيه
األمل لتنمية النساء ببنياتفيت
املنال إلنعاش املرأة
الحسيمة منتدى املرأة بالريف
االتحاد الوطني لنساء املغرب
النور للتنمية البيئية ومحاربة األمية
غفساي
كارفور ملبادرات التنمية
التضامن والحامية االجتامعية لألشخاص املعاقني
تاونات
والفقراء املصابني بأمراض مستعصية
تفعيل املبادرات
تازة
الخريية اإلسالمية دار الطالب

4
3
1
1
3
1
4
3
1
2
6
1
1
4
1
1
1
3
1
2
1
4
1

الئحة الجمعيات الحاملة للمشاريع املمولة ما بني  2008و2011
مجال الدعم :
عدد الجمعيات :
عدد املشاريع :

الطفولة و األرسة واألشخاص املسنون
95
131

الجهة

املدينة

إسم الجمعية

الشاوية ورديغة
دكالة عبدة

أيب الجعد
آسفي

جمعية أمل ملتقاعدي التعليم أيب الجعد
جمعية الكرم لحامية األطفال يف وضعية صعبة
جمعية متقاعدي التعليم بفاس
الجمعية الوطنية لعلم النفس يف خدمة املجتمع
مركز حقوق الناس
فيدرالية الجمعيات الوطنية ملتقاعدي املغرب
الفيدرالية الوطنية لجمعيات املتقاعدين واألشخاص
املسنني باملغرب

فاس بوملان

فاس

القنيطرة
الغرب رشاردة بني
حسن

عدد
املشاريع
1
1
1
1
1
1
1

جمعية شمل لألرسة والطفل

1

الجمعية الخريية لدار األشخاص املسنني سيدي قاسم

1

سيدي قاسم مؤسسة حد كورت للثقافة والتنمية

1

47

علم الشيخوخة أمل
منظمة تجديد الوعي النسايئ
جمعية دعم وحدة حامية الطفولة
الوكالة الدولية للتنمية االقتصادية واالجتامعية
جمعية دعم مصلحة اإلسعاف االجتامعي املتنقل
جمعية التحدي للتنمية
بيتي
رضع املغرب
نادي العرص الذهبي
نادي اليونسكو لالتصال الثقايف واالجتامعي
جمعية حوار لحي العنق
املعهد الوطني للتضامن مع النساء يف محنة
املنتدى املغريب للحقيقة واإلنصاف
التضامن النسوي
 SOSقرى االطفال
االتحاد الوطني لنساء املغرب

3
1
2
1
4
1
1
1
3
1
2
1
1
1
3
1

املحمدية

اتحاد جمعيات املتقاعدين واألشخاص املسنني

2

العيون

جمعية األرسة والتنمية

1

الدار
البيضاء
الدار البيضاء الكربى

العيون بوجدور
الساقية الحمراء
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آيت أورير
الصويرة

مراكش
مراكش تانسيفت
الحوز
تاحناوت
آزرو
إفران
مكناس تافياللت
خنيفرة

مكناس
الجهة الرشقية

الناظور

نادي السالم للمتقاعدين
دعم املركز االجتامعي "ابتسامة"
الكرم
جمعية تحالف للتضامن مع البالغني ستني سنة فام
فوق
النخيل للمرأة والطفل
جمعية دعم وحدة حامية الطفولة
جمعية التوامة لتكوين وتأهيل املرأة القروية
جمعية وداد للمرأة والطفل
دار الرب واإلحسان
جمعية املتقاعدين و األشخاص املسنني مبراكش
الفضاء الجمعوي الحوز ،آيت أورير ،جامعة آيت
فاسكا
الفدرالية الوطنية لدعم اإلصالح واملبادرات املحلية
الفدرالية الوطنية ملساندة اإلصالحات واملبادرات
املحلية
أمل للتنمية املستدامة
جمعية واد رسو لتنمية التعاون وحامية البيئة
الخريية اإلسالمية
الخريية اإلسالمية كهف النسور
العصبة املغربية لحامية الطفولة
األمل ملتقاعدي التعليم مبكناس
دعم املركب االجتامعي ابتسامة
حركة الطفولة الشعبية

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
3
2
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طنجة تطوان

50

متقاعدي القطاع العام والخاص
أصيال
شفشاون حامية األرسة املغربية
القرص الكبري جمعية األعامل االجتامعية لألشخاص املسنني
واملتقاعدين
الوحدة للمتقاعدين
آمنة لحامية النساء ضحايا العنف
طنجة
دعم وحدة حامية الطفولة
حضانة طنجة
املغربية للمتقاعدين واألشخاص املسنني
تطوان

1
1
1
1
1
1
1
1

الرباط
الرباط سال زمور زعري

سال

فضاء حامية األشخاص املسنني
الفدرالية العامة للمتقاعدين
الجمعية املغربية للمتقاعدين
جمعية أصدقاء العصبة املغربية لحامية الطفولة
الجمعية املغربية ملساعدة األطفال يف وضعية هشة
جمعية ما تقيش والدي
جمعية تسيري املركز االجتامعي لألشخاص املسنني
حي النهضة
أطلس للتنمية يف الوسط القروي
ورش الشبيبة باملغرب
التحالف ضد االعتداء الجنيس عىل األطفال
أصدقاء العصبة املغربية لحامية الطفولة
فدرالية الجمعيات الوطنية ملتقاعدي املغرب
مؤسسة رشق-غرب
منتدى التضامن لحامية املتقاعدين واألشخاص
املسنني
جمعية إيل لحامية الفتاة
العصبة املغربية لحامية الطفولة
الجمعية املغربية لدعم التمدرس
الجمعية املحمدية للعمل االجتامعي
حركة الشباب األورو متوسطي
املرصد الوطني لحقوق الطفل
منظمة الطالئع -أطفال املغرب
ربيع األرسة للتنمية
الريف للتضامن والتنمية
 SOSسكري
االتحاد الوطني لنساء املغرب
الوصل للتنمية والتعاون
الوفاء للتضامن والتعاون
املكتب الوطني لجمعيات املتقاعدين واألشخاص
املسنني باملغرب

1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
8
3
1
1
1
1
1
1
1
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أكادير

أكادير
إنزكان

52

سوس ماسة درعة

ورزازات

تادلة أزيالل

تزنيت
زاكورة
بني مالل

جمعية املتقاعدين
بسمة للمتقاعدين
جمعية تزانني لألطفال املتخىل عنهم
جمعية كسيمة للمتقاعدين واألشخاص املسنني
جمعية أصداء للتضامن والتنمية
جمعية املشعل للتنمية والرتبية
النسيج الجمعوي للتنمية لورزازات

1
1
2
1
1
1
1

جمعية أكرض نتسكدلت للتنمية والتعاون
جمعية قطر الندى للمرأة والطفل
جمعية كرازة للتنمية القروية

1
1
1

