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«إن املفهوم الذي تتبناه وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية
يعتبر التنمية شأنا مشتركا بني احلكومة واملؤسسات العمومية واملجتمع املدني،
ومسؤولية مقتسمة بني جميع مكونات املجتمع ،إذ ال تنمية حقيقية دون دميقراطية
تشاركية ،جتعل من العمل اجلمعوي فعال اجتماعيا أساسيا ،ومرتكزا صلبا لبلورة
مسار التنمية الدميقراطية بكل املجتمعات ،وقد أضحى هذا العمل في املغرب ،من
خالل الدستور اجلديد ،حقا مدنيا ميارس كرافد رئيس من الروافد الداعمة لدولة احلق
القانون.
وانطالقا من التجربة التي راكمها القطب االجتماعي في مجال الشراكة
مع اجلمعيات ،ومتاشيا مع مذكرة السيد الوزير األول الصادرة بتاريخ  27يونيو
 2003بشأن الشراكة بني الدولة واجلمعيات ،وأيضا التوصيات املتضمنة في تقريري
املجلس األعلى للحسابات واملفتشية العامة للمالية بخصوص تدبير ملف الشراكة،
وفي إطار أجرأة مضامني البرنامج احلكومي الذي نص على «إقرار معايير شفافة
لتمويل برامج اجلمعيات وإقرار آليات ملنع اجلمع بني التمويالت ،واعتماد طلب
العروض في مجال دعم املشاريع» ،وتنفيذا الستراتيجية القطب االجتماعي (،)4+4
فقد أصدرت وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية في السنة املالية
احلالية إعالنا عن طلب تقدمي مشاريع جمعيات املجتمع املدني لتمويلها من
طرف القطب االجتماعي ،وفق معايير محددة في مسطرة التمويل والكفيلة
بتحقيق التوازن ،أهمها:
•تنوع مواضيع االشتغال ومالءمتها مع مجاالت تدخل القطب االجتماعي
•تنوع الفئات املستهدفة مع حتديد دقيق لها

•تنوع مجاالت التدخل ترابيا والتمثيلية داخل كل جهة

وقد هم هذا اإلعالن جميع عماالت وأقاليم اململكة دون متييز ،وتوصلت
الوزارة من مندوبيات مؤسسة التعاون الوطني بثمامنائة وأربعة وستني مشروعا
( )864بتكلفة إجمالية قدرها مائتان وثالثة وثالثون مليونا وثمامنائة وسبعة وسبعون
ألف وخمسمائة وتسعة وخمسني درهم ( ،)233.877.559همت كل مجاالت
تدخل القطب االجتماعي.
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ويعكس هذا الرقم االهتمام واإلقبال الكبير الذي أبداه النسيج اجلمعوي بهذه
املبادرة رغم تزامن اإلعالن عنها مع العطلة الصيفية وشهر رمضان املعظم .كما
يترجم هذا الكم الهائل من املشاريع الدينامية اجلمعوية املهمة التي تعرفها مختلف
أقاليم وعماالت اململكة.
وقد خضعت هذه املشاريع إلى تقييم أولي داخل اللجن احمللية بحكم معرفتها
بالنسيج اجلمعوي احمللي قبل إحالتها على اللجنة التقنية باإلدارة املركزية التي
عكفت على تقييمها ،متوخية في ذلك الدقة والشفافية الالزمتني .ليتم عرض
املشاريع املنتقاة ،في مرحلة ثالثة ،على جلنة اإلشراف املشكلة من مديري الوزارة
إلبداء رأيها .وتوجت هذه العملية باختيار مائتني خمسة وعشرون مشروعا ()225
بغالف مالي يقدر بحوالي خمسة وستون مليون درهم (.)65.000.000
ونحن إذ جندد التأكيد على التزامنا باملساهمة في تعزيز الشفافية واملسؤولية مع
االلتقائية والشراكة والتعاون بني الدولة وجمعيات املجتمع املدني ،كلنا أمل وإميان
وثقة في حتقيق مغرب التضامن واملساواة والعدالة االجتماعية.
والله املوفق خلير هذا الوطن».
مقتطف من كلمة ال�سيدة ب�سيمة احلقاوي
وزيرة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية
مبنا�سبة حفل توقيع ال�رشاكة مع جمعيات املجتمع املدين
م�ساء الثالثاء  13نونرب 2012
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دليل مساطر
الشراكة مع اجلمعيات
الذي قدم في اللقاء التواصلي الثاني مع جمعيات املجتمع
املدني املنظم في  26يونيو  2012بالرباط
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السيدة بسيمة احلقاوي تتفقد عمل اللجنة التقنية املكلفة بانتقاء املشاريع

جانب من املشاركني في فعاليات اللقاء التواصلي الثاني
الذي نظمته وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية مع اجلمعيات
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تقـديـم
لقد عرفت السياسات االجتماعية بالمغرب تحوالت عديدة ميزت التطورات التي لحقت بهذا
الملف ،والصعوبات والتراجعات التي اعترضته .وهكذا ،فمن سياسة تقوم على التدخل في كل الميادين قصد
تأهيل مختلف مناحي الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية ،وإحداث شبكات أمان تعنى بشكل مباشر
بالمسألة االجتماعية ،كاإلنعاش الوطني والتعاون الوطني وصندوق المقاصة...الخ ،انتقل المغرب ،تحت
تأثير اإلكراهات المالية وتوالي سنوات الجفاف وضعف ميزان األداءات ،إلى تقليص النفقات العمومية،
خصوصا بالنسبة للقطاعات االجتماعية الحيوية كالتعليم والصحة والتشغيل وصندوق الموازنة ،وذلك
للمحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية.
ومنذ بداية تسعينيات القرن المنصرم ،أصبح المغرب يولي اهتماما خاصا لقضايا التنمية االجتماعية
والبشرية .ويتجلى هذا االهتمام في النسبة المهمة المخصصة للقطاعات االجتماعية من الميزانية العامة
للدولة .كما أصبحت سياسة التنمية االجتماعية تعتمد البنية المفاهيمية التي نادى بها برنامج األمم المتحدة
للتنمية ،والتي تعتبر مفهوم التنمية البشرية مرتبطا باإلنسان كصانع وكهدف لها في نفس الوقت ،فكما
أن التنمية البشرية مرتبطة بالوضع السياسي لإلنسان المتمثل في الديمقراطية ،فقد أضحت مرتبطة كذلك
بوضعه االقتصادي واالجتماعي والبيئي.
إلى جانب دور العمل الحكومي ،عرفت هذه الحقبة كذلك تنامي دينامية جمعيات المجتمع المدني التي
ولجت بقوة مجاالت التنمية االجتماعية المحلية وأصبحت فاعال ال محيد عنه في مسلسل التنمية .ومع
تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإعطاء المجتمع المدني دورا أساسيا في أجهزة الحكامة اإلقليمية
والمحلية ،ازدادت أهمية الجمعيات .وقد جاء الدستور الجديد ،وكذا البرنامج الحكومي ،ليكرس من جديد
هذا التوجه من خالل الدعوة إلى تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الجمعيات ،وإحداث هيئة استشارية في
ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية.
وبالموازاة مع ذلك ،عرفت تدخالت وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية تطورات في
طبيعتها وفلسفتها ،فمن برامج تروم المساعدة وتقديم الدعم لمبادرات المجتمع المدني ،أصبحت الوزارة
تنتهج سياسة اجتماعية أكثر اندماجا ترمي إلى الحد من تداعيات المشاكل االجتماعية في كل أبعادها على
الفئات االجتماعية المعوزة .ولترجمة هذه البرامج على أرض الواقع ،تبنت نهج الشراكة مع فعاليات
المجتمع المدني كاختيار استراتيجي يفسح المجال للجمعيات لالنخراط في صيرورة التنمية االجتماعية،
ويجعل منها آلية من آليات سياسة القرب.
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وسعيا وراء إضفاء الوضوح والشفافية وتخليق العالقات التشاركية ،وانطالقا من التجربة التي راكمها
القطب االجتماعي في مجال الشراكة مع الجمعيات ،وتماشيا مع مذكرة السيد الوزير األول رقم 07/2003
بتاريخ  27يونيو  2003بشأن الشراكة بين الدولة والجمعيات ،وكذا التوصيات المتضمنة في تقريري
المجلس األعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية بخصوص تدبير ملف الشراكة ،وفي إطار أجرأة
مضامين البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل البرلمان بتاريخ  26يناير  ،2012والذي نص في
موضوع الشراكة مع الجمعيات على ضرورة “إقرار معايير شفافة لتمويل برامج الجمعيات ،وإقرار آليات
لمنع الجمع بين التمويالت ،واعتماد طلب العروض في مجال دعم المشاريع” ،أعدت وزارة التضامن
والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية ،بتنسيق مع مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية االجتماعية ،هذا
الدليل بغية توحيد طريقة تدبير الشراكة على مستوى القطب االجتماعي ،وكمساهمة منها في إضافة لبنة
أخرى في مسار العمل الجمعوي نحو مهنية واحترافية قمينتين بالرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها
المجتمع المدني إلى الفئات االجتماعية.
ويهم هذا الدليل تدبير الشراكات الخاصة بالمشاريع التنموية المحلية ،المحمولة من طرف الجمعيات،
والتي ترمي إلى الحد من الخصاص االجتماعي الذي يتم رصده على المستوى المحلي.
ويستثنى من المسطرة المتضمنة في هذا الدليل الشراكات الخاصة بـ:
 التدبير المفوض الخاص بالجمعيات التي تؤمن خدمة داخل البنيات التابعة للقطب االجتماعي ،الذييخضع لدفاتر تحمالت تعد لهذا الغرض؛
 -المشاريع الجمعوية الخاضعة لمساطر خاصة بمختلف مكونات القطب االجتماعي.
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املجاالت الـمدعمة من طرف القطب االجتماعي
يمكن للجمعيات أن تقدم طلباتها للحصول على دعم مشاريعها في إحدى المجاالت التالية:
•دعم ومواكبة الفاعلني التنمويني

o oتقوية قدرات الفاعلين وأطر الجمعيات العاملة في مجاالت اختصاص مكونات
القطب االجتماعي؛
o oالنهوض بالمبادرات الجمعوية.
•تقوية وتنمية التكفل بالغري
o oتقديم خدمات ومعينات للفئات في وضعية هشاشة؛
o oإحداث مؤسسات القرب؛
o oإحداث وحدات اإلسعاف االجتماعي المتنقل ومواكبتها وتعزيز خدماتها.
•مناه�ضة
o
o
o

جميع �أ�شكال التمييز والعنف والإق�صاء
oوضع ومأسسة آليات اليقظة والتبليغ والتكفل بضحايا العنف؛
oوضع مراكز جهوية للرصد واليقظة؛
oالولوج العادل والمنصف للخدمات والفضاءات.

•الإدماج االجتماعي عرب التمكني االقت�صادي
o oدعم البرامج واألنشطة المدرة للدخل؛
o oدعم المقاولة النسائية.

•خلق تكاف�ؤ الفر�ص
o oتقوية فرص الولوج لمجاالت التربية والتكوين والصحة لألشخاص في
وضعية إعاقة؛
o oالعمل على تقوية فرص الولوج إلى مواقع القرار دون تمييز.

ال يمكن أن يخصص مبلغ الدعم المقدم من طرف القطب االجتماعي لتغطية المصاريف الخارجة عن
نطاق المشروع والمحددة مسبقا في التفصيل المالي الملحق باالتفاقية المبرمة مع الجمعية.
ويستثنى من ذلك ،المصاريف الخاصة بـ:
•المساهمة في إنجاز الخبرة المحاسباتية للمشروع في حدود  4000,00درهم على أكثر
تقدير؛
•المصاريف المتعلقة بتسيير المشروع لتغطية النفقات غير المنصوص عليها في التفصيل المالي
للمشروع ،الملحق باتفاقية الشراكة ،والتي يجب أن ترتبط بشكل مباشر بالتنفيذ الميداني
للمشروع من مثل مصاريف التنقل ،أو صرف تعويضات تحفيزية للعاملين على إنجاز المشروع،
أو اقتناء تجهيزات لفائدة الجمعية (حاسوب ،ناسخة ،)... ،إلخ.
وفي كل الحاالت تعتبر المعايير التالية في احتساب مبلغ التسيير الممكن تخصيصه للمشروع.
قيمة مبلغ الدعم المقدم من الوزارة

النسبة المخصصة للتسيير

أقل من  300.000,00درهم

% 10

من  300 000,00إلى  500 000,00درهم

% 08

أكثر من  500 000,00درهم

% 06
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�آليات تدبري ملف ال�شراكة
جلنة الإ�رشاف ،وتتكون من المديرين باإلدارة المركزية للوزارة ومدراء المؤسسات العمومية تحت
الوصاية للقطب االجتماعي أو من يمثلهم .ويمكن ،عند االقتضاء ،إضافة أشخاص للجنة بقرار من
السيدة الوزيرة .وتناط بهذه اللجنة مهمة:
•اإلشراف على اإلعالن عن طلب تقديم المشاريع؛
•المصادقة على المشاريع قبل عرضها على أنظار السيدة الوزيرة من أجل المصادقة النهائية؛
•اإلشراف على عملية تتبع إنجاز المشاريع؛
•البت في المشاريع التي يعترض إنجازها بعض الصعوبات؛
•اإلشراف على إعداد التقرير السنوي الخاص بالشراكة الذي يحال على أنظار رئاسة الحكومة
طبقا لمقتضيات دورية السيد الوزير األول  7/2003بعد المصادقة عليه من طرف السيدة
الوزيرة.
يترأس هذه اللجنة مدير المديرية التي سيوكل لها تدبير ملف الشراكة مع الجمعيات أو من يفوض له
حين غيابه .ويتم إحداث هذه اللجنة بقرار من السيدة الوزيرة.
اللجنة التقنية ،وتضم ممثلين اثنين عن كل مديرية ،ويعهد لها بـ:
•إعداد اإلعالن عن طلب تقديم مشاريع؛
•انتقاء المشاريع وإحالتها على لجنة اإلشراف للبت النهائي فيها.
ويرأس هذه اللجنة رئيس قسم الشراكة ،أو من يفوضه أثناء غيابه.
جلن االنتقاء املحلية ،وتتكون من:
•المندوب اإلقليمي للتعاون الوطني ،رئيسا؛
•المنسق الجهوي لوكالة التنمية االجتماعية أو من يمثله؛
•رئيس قسم العمل االجتماعي بالعمالة أو اإلقليم المعني أو من يمثله.
ويعهد لهذه اللجن بـ:
•دراسة قبلية لطلبات الدعم وإبداء الرأي بشأنها؛
•إعداد محاضر انتقاء المشاريع عند قبولها المبدئي ،أو محضر تبرير رفض المشاريع ،احتماال.
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الوثائق ال�ضرورية لتقدمي طلب احل�صول على الدعم
يتكون ملف طلب الحصول على الدعم من الوثائق التالية:
امللف الإداري:
•القانون األساسي للجمعية ،يحمل خاتم الجمعية مكتوب فيه :نسخة مشهود بمطابقتها لألصل؛
•النظام الداخلي في حالة وجوده؛
•محضر الجمع العام التأسيسي للجمعية ،يحمل خاتم الجمعية مكتوب فيه :نسخة مشهود بمطابقتها
لألصل؛
•محضر الجمع العام الخاص بتجديد المكتب المسير للجمعية ،يحمل خاتم الجمعية مكتوب فيه:
نسخة مشهود بمطابقتها لألصل؛
•نسخة من آخر وصل لإليداع النهائي لدى السلطات المحلية ،تحمل خاتم الجمعية مكتوب فيه:
نسخة مشهود بمطابقتها لألصل؛
•الئحة أعضاء مكتب الجمعية ،تحمل خاتم الجمعية مكتوب فيه :نسخة مشهود بمطابقتها
لألصل؛
•آخر تقرير أدبي ومالي حول أنشطة الجمعية؛
•بطاقة معلومات حول الجمعية ( الملحق رقم .)2
امللف اخلا�ص بامل�رشوع:
•طلب الدعم موجه إلى الوزارة التي تحيله الحقا على مكونات القطب االجتماعي المعنية؛
•نسخة من محضر اجتماع المكتب المسير للجمعية الذي تقرر خالله تقديم المشروع؛
•بطاقة معلومات حول المشروع (الملحق رقم )3؛
•التفصيل المالي لميزانية المشروع؛
•شيك بنكي باسم الجمعية ( )Spécimenأو نسخة من وثيقة التعريف البنكي يتم اإلدالء بها
بعد الموافقة النهائية على المشروع.

12

املعـايري املعتمدة يف انتقاء امل�شاريع
تنقسم المعايير التي ستعتمد إلى قسمين:

 .1شروط يعتبر توفرها ضروريا للقبول المبدئي لطلبات الدعم
بالنسبة للجمعيات:
•عدم وجود اتفاقية شراكة سارية المفعول مع أحد مكونات القطب االجتماعي؛
•انسجام طبيعة نشاط الجمعية مع مجاالت تدخل القطب االجتماعي.

بالنسبة للمشاريع
•مالءمة المشروع موضوع الدعم مع مجاالت تدخل القطب االجتماعي؛
•التحديد الدقيق للفئات المستهدفة من المشروع.

 .2معايير تمكن من تقييم المشاريع وترتيبها (بطاقة تقييم المشاريع في الملحق رقم )5
بالنسبة للجمعيات:
•مستوى ومجال تدخل الجمعية (محلي ،جهوي ،وطني  /قروي ،شبه حضري ،حضري)؛
•هيكلة وتنظيم الجمعية (احترام مواعيد انعقاد الجموع العامة ،الجدولة الزمنية لالجتماعات،
كيفية إتخاذ القرارات)... ،؛
•قدرة الجمعية على تدبير المشروع (الموارد المالية والبشرية ،التجربة المتراكمة،
اللوجستيك)...؛
•توفر الجمعية على مقر الحتضان المشروع إذا كانت طبيعته تقتضي ذلك؛
•منجزات الجمعية خالل الثالث سنوات األخيرة.

بالنسبة للمشاريع:
•التقائية المشروع مع برامج عمومية أخرى؛
•وجود شركاء مؤسساتيين من خارج القطب االجتماعي؛
•نسبة مساهمة الجمعية وباقي الشركاء في المشروع ،مع مدى ضمان استدامة المشروع؛
•احترام مقاربة النوع؛
•احترام البعد البيئي.

خالل انتقاء المشاريع ،ستؤخذ بعين االعتبار المعايير التالية ،الكفيلة بتحقيق التوازن بين:
•مختلف مواضيع االشتغال؛
•مختلف الفئات المستهدفة؛
•مختلف مجاالت التدخل (البعد الترابي) :تمثيل كل الجهات ،مع استفادة أكبر عدد من العماالت
واألقاليم داخل الجهة الواحدة.
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م�سار تدبري ملفات ال�شراكة
يتحدد مسار تدبير ملف الشراكة مع الجمعيات كالتالي:

 . 1طلب تقديم المشاريع:
•إعداد اإلعالن عن طلب تقديم المشاريع؛
•إصدار اإلعالن عن طلب تقديم المشاريع؛
•إيداع طلبات الدعم:
o oملف كامل لدى المندوبيات اإلقليمية للتعاون الوطني مقابل وصل باإليداع يسلم في
الحين) انظر النموذج في المرفقات(؛
o oملف مختصر لدى الوزارة :بطاقة المشروع ،ووصل اإليداع لدى مندوبيات التعاون
الوطني.

 . 2انتقاء المشاريع وإبرام اتفاقيات الشراكة:
•دراسة قبلية لطلبات الدعم من طرف اللجن المحلية ،وتعبئة بطاقات تقييم المشاريع (الملحق
رقم  )5وإحالتها على لجنة اإلشراف ،مرفوقة بمحاضر لجن االنتقاء ،أو ما يبرر عدم قبول
المشاريع ،احتماال؛
•إحالة طلبات الدعم على المديريات المعنية التي تقوم بدراسة الملفات وتعبئة بطاقات تقييم
المشاريع؛
•عرض الملفات على اللجنة التقنية التي تقوم بـ:
o oالمصادقة على بطاقات تقييم المشاريع؛
o oتحديد الئحة المشاريع المنتقاة؛
•عرض المشاريع المنتقاة على لجنة اإلشراف التي تحدد الئحة المشاريع المقترح دعمها؛
•رفع تقرير إلى السيدة الوزيرة للمصادقة النهائية على المشاريع التي سيتم دعمها؛
•إحالة الئحة المشاريع المصادق عليها على:
o oمكونات القطب االجتماعي ،كل حسب مجال تدخله ،إلعداد اتفاقيات الشراكة؛
o oلجن االنتقاء المحلية إلعداد محاضر االنتقاء المنصوص عليها في دورية السيد
الوزير األول رقم07/2003.
•نشر الئحة المشاريع التي تم قبولها بكل الوسائل المتوفرة لدى مكونات القطب االجتماعي،
وإشعار الجمعيات التي لم تقبل مشاريعها كتابيا مع توضيح أسباب عدم القبول؛
•عرض االتفاقيات على الجمعيات ثم على اإلدارة المركزية للقطب االجتماعي (السيدة الوزيرة أو
السيد مدير التعاون الوطني أو السيد المدير العام لوكالة التنمية االجتماعية) ،حسب االختصاص،
من أجل المصادقة والتوقيع.
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 .3صرف مبلغ الدعم للجمعية:
•إحالة نسخة أصلية من كل اتفاقية مرفقة بالوثائق الضرورية ،قصد التأشير عليها من طرف
المصالح المختصة بوزارة االقتصاد والمالية ،على:
o oمديرية الموارد البشرية والشؤون العامة والميزانية ،بالنسبة للمشاريع التي
ستمولها الوزارة؛
o oالتعاون الوطني ووكالة التنمية االجتماعية بالنسبة للمشاريع الممولة من طرف
كل منهما.
•موافاة الجمعية الشريكة بنسخة أصلية من االتفاقية بعد التأشير عليها؛
•تحويل الشطر األول من مبلغ الدعم للجمعية من طرف مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة
والميزانية ،مع إشعار المديريات المعنية ،وكذا الجمعيات بذلك ،عبر الوسائل المتاحة لمكونات
القطب االجتماعي؛
•تحويل الشطر الثاني من مبلغ الدعم للجمعية بعد مصادقة مصالح الوزارة على:
 o oالتقارير األدبية والمالية المعدة من طرف الجمعيات حول صرف الشطر األول من
مبلغ الدعم ،مصادق عليها من طرف ائتمانية Fiduciaire؛
o oتقارير التتبع المعدة من طرف مكونات القطب االجتماعي على المستوى المركزي
والمحلي.
•في حالة عدم المصادقة على تقرير أحد أشطر الدعم ،يتم إشعار الجمعية بذلك ومطالبتها
باستكمال الوثائق المطلوبة.
ويطبق نفس اإلجراء على كل أشطر الدعم.

 . 4تنفيذ المشاريع وتتبع إنجازها:
•التتبع الميداني للمشاريع على النحو التالي:
o oبالنسبة للمشاريع الممولة في إطار ميزانية الوزارة :يتم التتبع من طرف ممثلي
اإلدارة الترابية لكل من التعاون الوطني ووكالة التنمية االجتماعية ،وعند االقتضاء،
تقوم مصالح الوزارة بزيارات ميدانية للمشاريع؛
o oبالنسبة للمشاريع الممولة في إطار ميزانية التعاون الوطني ووكالة التنمية
االجتماعية :يتم التتبع مركزيا ومحليا من طرف كل منهما ،كل فيما يخصه ،حسب
مساطرهما الداخلية.
•إعداد تقارير دورية من طرف كل مكونات القطب االجتماعي ،كل فيما يخصه ،حول مدى التقدم
في إنجاز المشاريع تعرض على لجنة اإلشراف قبل أن ترفع إلى السيدة الوزيرة؛
•إعداد التقرير النهائي من طرف الجمعية المستفيدة من الدعم فور االنتهاء من إنجاز
المشروع؛
•في حالة تعذر تنفيذ االتفاقية ،يتم تفعيل اإلجراءات المسطرية والقانونية الجاري بها العمل.
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 . 5تقييم المشاريع وافتحاصها:
•اعتماد واستغالل نظام معلوماتي موحد خاص بتدبير المشاريع المدعمة من طرف الوزارة؛
•إجراء افتحاص خارجي سنوي للوقوف على مدى احترام الجمعيات لبنود االتفاقية؛
•رفع تقرير سنوي إلى رئاسة الحكومة حول الشراكة بين القطب االجتماعي والجمعيات في أجل
ال يتعدى  31مارس من كل سنة .
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التدبيـر املالـي واملحا�سباتي للم�شروع
يتعين على الجمعية ما يلي:
•فتح حساب بنكي خاص بالمشروع تتم عبره كل عمليات التحصيل والصرف؛
•التعامل بالشيك في جميع المعامالت والعمليات المتعلقة بالمشروع .ويتعين على الجمعية
االحتفاظ ،بالنسبة لكل عملية متعلقة بالمشروع ،بالوثائق المحاسبية األصلية التالية:
o oطلبات عروض األثمان؛
o oعروض األثمان؛
o oسندات الطلب؛
o oالفواتير؛
o oوصوالت التسليم؛
o oنسخ الشيكات؛
o oكشوفات الحساب البنكي ،المشار إليه أعاله؛
o oالسجل المحاسبي؛
o oسجل جرد التجهيزات التي تم اقتناؤها في إطار المشروع.
•جرد التجهيزات التي تم اقتناؤها في إطار المشروع (الملحق رقم .)6
تطبق هذه اإلجراءات بالنسبة لمجموع الدعم المقدم من طرف مكونات القطب االجتماعي ،بما
فيها المصاريف الخاصة بالتسيير ومصاريف إنجاز الخبرة المحاسباتية للمشروع.
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مالحق الدليل
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امللحق رقم 1
مكونات ملف ال�شراكة مع اجلمعيات
•اتفاقية الشراكة
•محضر االنتقاء
•الملف القانوني للجمعية (جميع الوثائق مصادق عليها)
•شيك بنكي باسم الجمعية ()Spécimen
•التقريرين األدبي والمالي آلخر جمع عام للجمعية
•وثيقة إدارية تثبت توفر الجمعية على مقر إليواء المشروع عند االقتضاء
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امللحق رقم 2
بطاقـة معلومـات حول اجلمعية
 - 1معلومات خا�صة باجلمعية
•اسم الجمعية:
o oبالعربية:

o oبالفرنسية:
•تاريخ التأسيس:
ٌ
صالحية مكتب الجمعية :
•مدة
•آخر تاريخ لتجديد مكتب الجمعية:
•عنوان الجمعية:
•الهـاتـف:
•الفاكـس:
•البريد اإللكتروني:
•رقم الهوية البنكية(: )RIB
•المدينة/الوكالة البنكية:
•هل الجمعية عضو في شبكة جمعوية؟ ما إسمها؟
•هل للجمعية فروع :نعم ¨ ال ¨ عددها............. :
•عدد المنخرطين:
o oذكور:
o oإناث:

 - 2معلومات حول رئي�س اجلمعية
•اإلسم الكامل:
•رقم بطاقة التعريف الوطنية:
•العنوان:
•رقم الهاتف:
o oالثابت:
o oالمحمول:
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•الفاكس:
•البريد اإللكتروني:

 - 3جماالت �أن�شطة اجلمعية
o oميادين تدخل الجمعية:
o oالنشاط الرئيسي للجمعية:
o oالتوزيع المجالي للتدخل:
		

قروي ¨ شبه حضري ¨ حضري ¨

o oمستوى تدخل الجمعية:
محلي¨ جهوي¨ وطني ¨

� - 4أهم �إجنازات اجلمعية (�أهم خم�سة �أن�شطة للجمعية)
النشاط

التاريخ

المكان

عدد المستفيدين
ذكور

الشركاء

إناث

 - 5هل �سبق للجمعية �أن ا�ستفادت من دعم مايل؟
الجهة المانحة

اسم المشروع

فترة إنجاز المشروع
تاريخ الشروع تاريخ االنتهاء

مبلغ الدعم

 - 6هل للجمعية م�رشوع يف طور الإجناز مع �أحد مكونات القطب االجتماعي؟
الجهة المانحة

اسم المشروع

فترة إنجاز المشروع
تاريخ الشروع
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تاريخ االنتهاء

مبلغ الدعم

 - 7التدبري الإداري للجمعية
هل تعقد الجمعية جموعها العامة ف ي اآلجال المحددة؟
هل تتوفر الجمعية على نظام داخلي؟
هل يتم تداول المسؤولية داخل الجمعية؟
هل توجد التقارير ومحاضر االجتماعات؟
هل تقارير ومحاضر الجمعية في متناول األعضاء؟
هل تتوفر الجمعية على أرشيف؟
هل تتوفر الجمعية على سجل المراسالت؟
هل تتوفر الجمعية على تقارير حصيلة أنشطتها التي تمت خالل السنوات السابقة؟
هل تتوفر الجمعية على سجل المنخرطين؟

نعم ¨ ال ¨
نعم ¨ ال ¨
نعم ¨ ال ¨
نعم ¨ ال ¨
نعم ¨ ال ¨
نعم ¨ ال ¨
نعم ¨ ال ¨
نعم ¨ ال ¨
نعم ¨ ال ¨

 - 8التدبري املايل للجمعية
هل تتوفر الجمعية على سجل محاسباتي؟
هل يتم تحضير الميزانية التوقعية سنويا؟
هل تقوم الجمعية بافتحاص حساباتها من طرف خبير في المحاسبة؟
هل تفصل الجمعية بين محاسبتها ومحاسبة المشاريع التي تنجزها في
إطار الشراكات؟

نعم ¨ ال ¨
نعم ¨ ال ¨
نعم ¨ ال ¨
نعم ¨ ال ¨

 - 9املوارد الب�رشية العاملة باجلمعية
الموارد البشرية

اإلناث

المتطوعون
األجراء

العدد

الذكور

 - 10متثيلية املر�أة داخل اجلمعية
نسبة النساء داخل المكتب المسير للجمعية
هل توجد نساء في مراكز القرار داخل الجمعية؟

% .............
نعم ¨ ال ¨

 - 11التوا�صل الداخلي
هل تنظم الجمعية لقاءات تواصلية منتظمة مع المنخرطين؟
هل تقوم الجمعية بتعميم المحاضر وتقارير األنشطة؟
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نعم ¨ ال ¨
نعم ¨ ال ¨

 - 12التوا�صل اخلارجي
هل تتوفر الجمعية على خطة للتواصل الخارجي؟ نعم ¨ ال ¨
في حالة الجواب بنعم ،تذكر هذه الوسائل :
		
o oموقع إلكتروني

ال q

		
نعم q

		
o oنشرة

		
نعم q

ال q

		
o oلقاءات

		
نعمq

ال q

o oوسائل أخرى( :مع تحديدها)
...................o o
...................o o
...................o o
�أنا املوقع �أ�سفله ،ب�صفتي رئي�سا للجمعية،
�أ�شهد ب�صحة املعلومات الواردة يف هذه البطاقة
توقيع الرئي�س وخامت اجلمعية
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امللحق رقم 3
بطاقة معلومات حول امل�شروع
 - 1املجال الذي يهمه امل�رشوع.................................................................... :

 - 2ا�سم امل�رشوع...................................................................................... :

 - 3توطني امل�رشوع:

•الجهة:
•العمالة/اإلقليم:
•الجماعة الحضرية/القروية:

 - 4امل�سـ�ؤول عن امل�رشوع:

•االسم الكامل:
•رقم الهاتف:
•العنوان:
•البريد اإللكتروني:
•المهمة التي يشغلها داخل الجمعية........................................................ :

 - 5حتديد امل�شاكل �أو احلاجيات التي تربر امل�رشوع:
•............
•............
•............

 - 6الهدف العام للم�رشوع:

•..................................................................................................
..................................................................................................

 - 7الأهداف اخلا�صة للم�رشوع:
•............
•............
•............

 - 8النتائج املتوخاة:
•............
•............
•............

24

 - 9الفئات امل�ستهدفة:
•............
•............
•............

 - 10مكونات امل�رشوع ومدة الإجناز:
مدة اإلنجاز

مكونات المشروع

 - 11املوارد الب�رشية املكلفة بتدبري امل�رشوع:
االسم

المؤهالت

المهمة

 - 12ال�رشكاء وم�ساهماتهم:
الشريك

طبيعة المساهمة

قيمتها المالية
(حسب اإلمكان)

أحد مكونات القطب االجتماعي
الجمعية
آخرون

نسبتها من
ميزانية
المشروع

 - 13تدبري وتتبع وتقييم امل�رشوع�( :آليات احلكامة)
•............
•............
•............

 - 14التف�صيل املايل للم�رشوع:
مكونات المشروع

سعر الوحدة
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العنوان

امللحق رقم 4
منوذج و�صل بالإيداع
و�صل� 1إيداع طلب دعم م�رشوع بر�سم ال�سنة املالية 2012

رقم........................ :2

طبقا لمقتضيات البرنامج الحكومي المصادق عليه من طرف البرلمان بتاريخ  26يناير ،2012
وتطبيقا لمقتضيات دورية السيد الوزير األول  7/2003المتعلقة بالشراكة بين الدولة والجمعيات،
وعمال بمضمون دليل الشراكة مع الجمعيات ،الذي اعتمدته مكونات القطب االجتماعي خالل غشت ،2012
وتبعا للنداء من أجل دعم المشاريع التنموية الذي أعلنت عنه وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية
االجتماعية،
يشهد السيد المندوب اإلقليمي للتعاون الوطني بـ ....................................................................
أن الجمعية المسماة ....................................................................................................
...........................................................................................................................
قد أودعت بتاريخه ملفا لطلب الدعم المالي للمشروع المسمى..................................................... :
...........................................................................................................................

حرر بـ  ......................................بتاريخ

..........................................

التوقيع والخاتم

 - 1ترسل نسخة من هذا الوصل ،وجوبا ،إلى العناوين اإللكترونية التاليةpartenariatong@yahoo.fr :وdds.partenariat@gmail.com
 - 2يعطى الرقم بشكل تسلسلي بحسب تواريخ إيداع الطلبات
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امللحق رقم 5
بطاقة تقييم امل�شروع
اسم الجمعيـة....................... :
اسم المشروع....................... :
المعايير

المعايير المقترحة الختيار المشاريع

سلم
التقييم

قدرات وخبرة الجمعية ( 20نقطة)

قدرات وخبرة الجمعية
( 20نقطة)

1 .1التدبير اإلداري والمالي

1-6

2 .2الموارد البشرية

1-5

3 .3الخبرة المكتسبة

1-6

4 .4التواصل الداخلي والخارجي

1-3

المشروع ( 100نقطة)
.1
.2
 .1المبــررات العـامـة
للمشـروع ( 16نقطة)

.3
.4

1هل تم تحديد المشكل والحاجيات
بدقة؟
2هل أهداف المشروع تستهدف
بوضوح المشكل المطروح؟
3هل األنشطة المتوقعة والفئة
المستهدفة في إطار المشروع تتالءم
مع النتائج المتوخاة؟
4هل تمت مراعاة مقاربة النوع
والمقاربة الحقوقية والبيئية في
المشروع؟

1-4
1-4
1-4
1-4

المجموع الجزئي
1 .1هل نجح المشروع في تعبئة فاعلين
 .2الشراكة المؤسساتية والتنمية
آخرين؟
التشاركية ( 08نقاط)
2 .2هل تم تحديد أدوار الشركاء؟
المجموع الجزئي
1 .1هل يلبي المشروع حاجيات الفئة
المستهدفة ويقترح حلوال بصفة
 .3تملك المشروع والمشاركة
تشاركية معها؟
الجماعاتية ( 08نقاط)
2 .2هل الفئة المستفيدة لها دور حيوي في
إنجاز أو تتبع المشروع؟
المجموع الجزئي
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1-4
1-4
1-4
1-4

النقطة الممنوحة

1 .1هل اإلمكانات المادية والبشرية
المقترحة كافية ومناسبة لتنفيذ
األنشطة المتوقعة؟
2 .2هل خطة العمل والجدول الزمني
 .4الجدوى التقنية ( 12نقطة)
واضحين ومجديين؟
3 .3هل هناك انسجام بين أهداف المشروع
وتجربة الجمعية ومجال تدخلها؟
المجموع الجزئي
 .5التركيبة المالية للمشروع
( 12نقطة)

 .6التدبير والتتبع والتقييم
( 12نقطة)

1 .1هل العالقة بين التكاليف التقديرية
والنتائج المنتظرة منطقية ارتباطا
بعدد المستفيدين؟
2 .2هل النفقات المقترحة مدققة بما
يكفي؟
3 .3هل مساهمات باقي الشركاء كافية
لتغطية تكلفة المشروع؟
المجموع الجزئي
1 .1هل تم حصر آليات تدبير المشروع
؟
2 .2هل تم تحديد دور كل متدخل بشكل
واضح؟
3 .3هل يتضمن المشروع مؤشرات كفيلة
بقياس نتائجه وتقييمه؟

المجموع الجزئي
1 .1هل المشروع كفيل بإحداث تغييرات
لدى الفئات المستهدفة (السلوكات،
الحالة السوسيو اقتصادية)...،؟
 .7األثر واالستدامة ) (12نقطة
2 .2هل المشروع كفيل بإحداث تغييرات
مستديمة في محيطه؟
3 .3هل هناك استمرارية للمشروع بعد
انتهاء الفترة التي يغطيها الدعم؟
المجموع

المجموع العام 120 :نقطة
مالحظات:

توقيعات أعضاء اللجنة المشرفة على دراسة المشروع
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1-4
1-4
1-4

1-4
1-4
1-4

1-4
1-4
1-4

1-4
1-4
1-4

امللحق رقم 6
منوذج �سجل النفقات
التاريخ

نوعية النفقات

المبلغ

30

رقم الشيك

الرصيد المتوفر

امللحق رقم 7
منوذج رمز جرد التجهيزات املقتناة يف �إطار امل�شروع

رقم الشراكة
رقم الجرد /......... :السنة
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امللحق رقم 8
منوذج اتفاقية ال�شراكة

اتفاقية ال�رشاكة
بني
وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية
و
جمعية
..............................

ال�سنة املالية ............
اتفاقية رقم.............:
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الديباجة

استرشادا بالتوجيهات السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس ،نصره هللا ،الداعية إلى ترسيخ الشراكة
الفاعلة بين الدولة وفعاليات المجتمع المدني من أجل النهوض بأوضاع الفئات االجتماعية في وضعية
صعبة؛
وإيمانا من وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية بأهمية الشراكة كخيار استراتيجي بينها
وبين الجمعيات في تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى محاربة الفقر ،والهشاشة واإلقصاء االجتماعي ،وكذا
النهوض بأوضاع المرأة والطفولة واألشخاص في وضعية إعاقة والمسنين؛
واستنادا إلى أحكام الظهير الشريف رقم  1.02.206الصادر في  12من جمادى األولى 23( 1423
يوليوز  )2002بتنفيذ القانون رقم  75.00المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم  1.58.376الصادر
في  15نونبر  1958بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ،وال سيما الفصل السادس منه؛
وتنفيذا لدورية السيد الوزير األول رقم  7/2003بتاريخ  27يونيو  ،2003المنظمة لعالقات الشراكة بين
الدولة والجمعيات؛
واعتبارا للرغبة المعبر عنها من الطرفين/األطراف؛
تم االتفـاق على ما يلي:

املادة الأوىل :

الباب الأول
�أحكــام عـــامة

يقصد بعبارة “الوزارة” في مفهوم هذه االتفاقية وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية الكائن
مقرها بـ ،47 :شارع بن سينا أكدال ،الرباط ،والممثلة بالسيدة بسيمة الحقاوي ،وزيرة التضامن والمرأة
واألسرة والتنمية االجتماعية.
ويقصد بعبارة “الجمعية” جمعية ………….الكائنة بـ ..........ممثلة بالسيد)ة(  ............بصفته ممثال
قانونيا للجمعية.

املادة الثانية:

يعمل الطرفان ،كل حسب اإلمكانيات المادية والبشرية والتقنية المتوفرة لديه ،على تفعيل البرامج االجتماعية
التضامنية الخاصة بالفئات الفقيرة وتلك التي تعاني من التهميش واإلقصاء ،والتي تندرج في إطار اختصاصات
وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية.

املادة الثالثة:

لتحقيق موضوع االتفاقية ،يعمل الطرفان على تحسين األوضاع المعيشية للفئات الهشة عن طريق إنجاز
مشروع.........................المحددة خصائصه التقنية والمالية في الملحق رقم  3رفقته في مدة قدرها
 .................ابتداء من تاريخ التوصل بالشطر األول من الدعم.

املادة الرابعة:

يهدف المشروع المشار إليه أعاله إلى:
 ......................... ......................... .................................................. -
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املادة اخلام�سة :التزامات الوزارة

الباب الثاين
التزامات الأطراف

تلتزم الوزارة بتقديم دعم مالي قدره (باألرقام) درهم (بالحروف) درهم ،لفائدة الجمعية قصد إنجاز المشروع
المشار إليه في المادة الثالثة.

املادة ال�ساد�سة:

 تقوم الوزارة ،بعد التوقيع على االتفاقية والتأشير عليها من طرف المصالح المختصة بوزارة االقتصادوالمالية ،باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحويل الشطر األول من مبلغ الدعم الذي يمثل خمسين بالمائة ()50%
إلى الحساب البنكي المخصص من طرف الجمعية للمشروع المشار إليه في المادة الثالثة؛
 يتم دفع الشطر الثاني من مبلغ الدعم ،الذي يمثل خمسين بالمائة ) (50%المتبقية منه ،بعد مصادقة الوزارةعلى تقرير إنجاز الشطر األول المعد من طرف الجمعية والمتضمن لما يلي:
ooالجانب المرتبط بأنشطة المشروع؛
ooالجانب المالي المكون من تقرير مفصل مدعم بنسخ من الوثائق المحاسباتية تحمل خاتم الجمعية
ومصادق عليه من طرف محاسب معتمد ) (Comptable Agréeأو خبير محاسباتي
).(Expert Comptable

املادة ال�سابعة:

تعمل الوزارة على المساهمة في الدعم المؤسساتي للجمعية ،والسيما للمشرفين على إدارة الجمعية من خالل
تمكينهم من المشاركة في الدورات التكوينية المنظمة من طرفها لهذه الغاية.

املادة الثامنة:

توقيع الطرفين على اتفاقية الشراكة ال يلزم الوزارة بتحويل مبلغ الدعم إلى الحساب البنكي للجمعية إال بعد
استكمال هذه األخيرة لكل الوثائق المشار إليها في الملحق رقم .1

املادة التا�سعة :التزامات اجلمعية ال�رشيكة

تلتزم الجمعية بصرف الدعم المقدم لها من طرف الوزارة إلنجاز المشروع المبينة خصائصه التقنية والمالية
في الملف المكون من:
وثيقة المشروع؛التفصيل المالي للمشروع؛شهادة مدة إنجاز المشروع.وفي حالة تعذر ذلك ،تطبق مقتضيات المادة  18بعده.

املادة العا�رشة:

عالوة على االلتزامات المنصوص عليها في القرار الصادر في  31يناير  1959المحدد لشروط وكيفية
التنظيم المالي والمحسباتي للجمعيات التي تتلقى مساعدات دورية من الدولة ،تلتزم الجمعية بما يلي:
 فتح حساب خاص بمبلغ الدعم موضوع االتفاقية ،وتتم عن طريق هذا الحساب جميع عمليات التحصيلواألداء المرتبطة بالمشروع؛
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احترام إجراءات التوقيع الخاصة بالحساب البنكي وفق ما هو منصوص عليها في قانونها األساسي؛ القيام بجميع عمليات الصرف بواسطة شيك اسمي غير قابل للتظهير (،)endossable Non Nominatifوذلك ضمانا وحفاظا على دقة الحسابات؛
 مسك المحاسبة الخاصة بالصفقات أو الشراءات ،وكذا بالوثائق التي تثبت صحة كافة العملياتالمحاسبية؛
مسك سجل خاص بجرد التجهيزات والمعدات المقتناة في إطار الدعم المالي موضوع هذه االتفاقية؛التدخل لدى السلطات المحلية للحصول على التراخيص الالزمة؛رفع تقارير دورية عن سير المشروع المدعم للمصالح المختصة بالوزارة؛-االلتزام بدليل المساطر المعد من طرف القطب االجتماعي.

املادة احلادية ع�رش:

تلتزم الجمعية باتباع قواعد المنافسة في اختيار الممونين أو المقاولين إلنجاز المشروع بأقل تكلفة ممكنة مع
مراعاة معايير الجودة.

املادة الثانية ع�رش:

تلتزم الجمعية بموافاة الوزارة بالوثائق التالية:
 تقرير حول كيفية صرف الشطر األول طبقا لمقتضيات المادة الخامسة معزز بوثائق اإلثبات المحاسباتيةتحمل خاتم الجمعية مصادق عليه من طرف خبير محاسباتي أو ائتمانية (عروض األثمان ،سندات الطلب
واالستالم ،نسخ الشيكات ،الفواتير) في أجل ال يتعدى شهرا واحدا من إنجاز المرحلة األولى من المشروع؛
 تقرير حول صرف الشطر الثاني من مبلغ الدعم ،بنفس مواصفات تقرير الشطر األول ،في أجل ال يتعدىشهرا واحدا بعد االنتهاء من إنجاز المشروع؛
 تقرير نهائي حول سير المشروع ،موضوع االتفاقية ،يوضح النتائج المحققة واألهداف التي تم التوصلإليها ،ويبرز مدى انعكاساتها على المستفيدين ،وكذا الصعوبات والعراقيل التي واجهت المشروع ،وتبعث
النسخة األصلية من التقرير للوزارة في أجل ال يتعدى شهرا بعد االنتهاء من إنجاز المشروع.

املادة الثالثة ع�رش:

يجب على الجمعية أن تقدم إلى المجلس األعلى للحسابات ،طبقا للمادة  87من القانون رقم  99-63المتعلق
بمدونة المحاكم المالية ،الحسابات المتعلقة باستخدام الدعم مرفقة بالوثائق المثبتة لذلك.

املادة الرابعة ع�رش:

 تلتزم الجمعية باحترام نظامها األساسي عن طريق عقد جمعها العام العادي في موعده القانوني .وإذا تزامنتنفيذ االتفاقية مع الجمع العام العادي أو االستثنائي للجمعية ،يستمر الشخص المسؤول عن تنفيذ المشروع في
مواصلة مهام اإلشراف عليه إلى غاية تجديد تكليفه أو تعيين خلف له من طرف المكتب الجديد؛
 تلتزم الجمعية بإشعار الوزارة بالئحة أعضاء المكتب الجديد؛ -احترام إجراءات التوقيع الخاصة بالحساب البنكي وفق ما هو منصـوص عليه في قانونها األسـاسي.
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املادة اخلام�سة ع�رش:
تلتزم الجمعية بعدم الجمع بين تمويالت من جهات مانحة أخرى لتغطية نفس النفقات المتعلقة بمكونات
المشروع الممولة من طرف الوزارة.

املادة ال�ساد�سة ع�رش:

الباب الثالث
�أحكام ختامية

كل العمليات اإلدارية والمالية المنجزة من طرف الجمعية المتعلقة بصرف مبلغ الدعم تخضع لمراقبة مصالح
الوزارة المختصة ومصالح وزارة االقتصاد والمالية ،طبقا للقانون الجاري به العمل.

املادة ال�سابعة ع�رش:

يمكن للوزارة ،أو لمن تنتدبه لهذا الغرض ،القيام بزيارات ميدانية لتتبع وتقييم المشروع موضوع هذه
االتفاقية ،وكذا إجراء افتحاص مالي وتدقيق للحسابات حول أي من أنشطة هذه االتفاقية.

املادة الثامنة ع�رش:

يحق للوزارة استرجاع مبلغ الدعم المقدم للجمعية ،كليا أو جزئيا ،وذلك في الحاالت التالية:
فسخ االتفاقية من طرف الوزارة كما هو مبين في المادة  21بعده؛استحالة تنفيذ المشروع؛إذا ما صرف مبلغ الدعم أو جزء منه خالفا لما تنص عليه هذه االتفاقية؛إذا ما وظفت التجهيزات والمعدات المقتناة ألهداف خارجة عن نطاق المشروع.كما يمكن للوزارة ،في حالة ثبوت التباسات أو ثغرات في حسابات الجمعية أو إخالالت بالتزاماتها األساسية،
أن تلجأ للمحكمة المختصة بالرباط ومتابعة المسؤولين عنها.

املادة التا�سعة ع�رش:

ال يمكن للجمعية إدخال أي تعديل على مكونات المشروع ،إال بعد طلب يبرر دوافع التعديل وبعد الموافقة
الكتابية للوزارة.
كل تعديل في المشروع يكون موضوع ملحق تعديلي لالتفاقية يوقعه الطرفان.

املادة الع�رشون:

إذا تم إنجاز المشروع كامال وبقي فائض مالي ،فال يسمح للجمعية باستعماله إال بعد تقديم طلب يبين مجاالت
الصرف المقترحة ،وبعد موافقة كتابية من قبل الوزارة.

املادة احلادية والع�رشون:

تلتزم الجمعية بالحضور في األنشطة التي تستدعى إليها من قبل الوزارة.

املادة الثانية والع�رشون:

في حالة وقوع خالف بين الطرفين ،تتم تسويته بالتراضي داخل لجنة ثنائية خاصة بالتصفية المالية واإلدارية
لمبلغ الدعم بالطرق الودية .وفي حالة تعذر ذلك ،يعرض النزاع على المحكمة المختصة بالرباط.
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املادة الثالثة والع�رشون:

تحتفظ الوزارة بحق فسخ هذه االتفاقية من جانب واحد في الحاالت التالية:
حل الجمعية؛عدم احترام الجمعية اللتزاماتها المحددة في هذه االتفاقية؛وجود صعوبة قانونية أو موضوعية لتنفيذ االتفاقية؛-عند تغييب الفئات المستهدفة من الدعم كما تم االتفاق عليه.

املادة الرابعة والع�رشون:

تحمل هذه االتفاقية رقم ،.............ويجب على الجمعية التذكير به في كافة المراسالت الموجهة للوزارة،
والخاصة بالمشروع.

املادة اخلام�سة والع�رشون:

يشرع في تنفيذ هذا المشروع فور توصل الجمعية بالشطر األول من المساهمة المالية المخصصة له من قبل
الوزارة.

املادة ال�ساد�سة والع�رشون:

تعمل الجمعية على إشهار هذه االتفاقية بكل الوسائل المتاحة لديها ،والسيما إلصاقها بالمقرات والمراكز
التابعة لها.
تلتزم الجمعية بوضع اسم وشعار الوزارة في واجهة المشروع موضوع الدعم ،وفي جميع الوثائق المرتبطة،
مع اإلشارة إلى أن إنجازه يتم في إطار شراكة وتعاون مع القطب االجتماعي ،وفي حالة وجود شركاء آخرين
ال مانع من أن يشار إليهم.

املادة ال�سابعة والع�رشون:

يمكن ألحد الطرفين إنهاء مفعول سريان هذه االتفاقية ،بناء على أسباب موضوعية ،وبعد إشعار كتابي مسبق
للطرف اآلخر في أجل ثالثة أشهر على األقل ،مع مراعاة المصلحة العامة في ذلك.

املادة الثامنة والع�رشون:

تصبح هذه االتفاقية سارية المفعول بعد التأشير عليها من طرف مصالح وزارة االقتصاد والمالية ،وإال يتم
فسخها تلقائيا.
وحرر في الرباط بتاريخ  ..........في نظيرين باللغة العربية لهما نفس الحجية.

عن جمعية

عن وزارة التضامن والمرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية
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حصيلة عملية انتقاء
مشاريع اجلمعيات
برسم السنة املالية 2012
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بعد اإلعالن عن طلب تقديم مشاريع جمعيات المجتمع المدني لتمويلها من طرف القطب
االجتماعي سارعت الجمعيات لتقديم مشاريعها .وبعد تجميع الطلبات ،تم إخضاعها لعملية
انتقاء وفق آليات ومعايير منصوص عليها في دليل مساطر الشراكة مع الجمعيات.
وهذه حصيلة هذا المسار باألرقام:

السيدة بسيمة احلقاوي تتفقد عمل اللجنة التقنية الـمكلفة بانتقاء الـمشاريع
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توزيع امل�شاريع ح�سب اجلهات
بعد حذف امللفات املرفو�ضة حمليا �أو غري الكاملة
الجهة

عدد الطلبات عدد المشاريع المعروضة على اللجنة التقنية نسبة القبول األولي

سوس ماسة درعة

115

35

30,43%

مكناس تافياللت

82

57

69,51%

الرباط سال زمور زعير

80

65

81,25%

الشرقية

72

53

73,61%

الدار البيضاء الكبرى

67

39

58,21%

مراكش تانسيفت الحوز
العيون بوجدور الساقية
الحمراء
طنجة تطوان

62

36

58,06%

58

28

48,28%

57

22

38,60%

دكالـة عبـــدة

53

23

43,40%

كلميم السمارة

52

20

38,46%

الشاوية ورديغة

38

30

78,95%

تادلة أزيالل

37

15

40,54%

تازة-تاونات-الحسيمة

35

31

88,57%

فاس بولمان

28

11

39,29%

الغرب شراردة بني حسن

20

10

50,00%

واد الذهب لكويرة

8

7

87,50%

482

55,79%

المجموع

864

40

توزيع امل�شاريع ح�سب اجلهات
بعد قرار اللجنة التقنية
الجهة

الملفات المدروسة

عدم الموافقة الموافقة بتحفظ

الموافقة النهائية

مراكش تانسيفت الحوز

35

8

1

26

مكناس تافياللت

57

28

3

26

سوس ماسة درعة

65

36

4

25

الرباط سال زمور زعير

53

30

1

22

الشرقية

39

18

21

كلميم السمارة

36

11

4

21

تازة-تاونات-الحسيمة

28

12

1

15

طنجة تطوان

22

9

13

تادلة أزيالل

23

13

10

الدار البيضاء الكبرى

20

11

1

8

الشاوية ورديغة

30

21

1

8

الغرب شراردة بني حسن

15

6

1

8

دكالـة عبـــدة

31

24

1

6

فاس بولمان

11

4

1

6

العيون بوجدور الساقية الحمراء

10

5

5

واد الذهب لكويرة

7

5

2

المجموع

482

241

41

19

222

توزيع امل�شاريع ح�سب اجلهات
بعد حذف امللفات املتعلقة باتفاقية �سارية املفعول
عدد االتفاقية سارية المفعول

الجهة

الملفات الموافق عليها

مراكش تانسيفت الحوز

26

26

سوس ماسة درعة

25

25

مكناس تافياللت

26

كلميم السمارة

21

2

العدد الصافي

24
21

الرباط سال زمور زعير

22

3

19

الشرقية

21

2

19

تازة-تاونات-الحسيمة

15

1

14

طنجة تطوان

13

تادلة أزيالل

10

الدار البيضاء الكبرى

8

8

الشاوية ورديغة

8

8

الغرب شراردة بني حسن

8

8

فاس بولمان

6

6

العيون بوجدور الساقية الحمراء

5

5

13
1

9

دكالـة عبـــدة

6

1

5

واد الذهب لكويرة

2

1

1

المجموع

222

11

211

القيمة المالية

59 319 244,94

2 761 750,00

56 557 494,94
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توزيع امل�شاريع ح�سب جماالت الدعم
مجال الدعم

العدد

تقديم خدمات ومعينات للفئات في وضعية صعبة

82

دعم البرامج واألنشطة المدرة للدخل

57

تقوية قدرات أطر الجمعيات العاملة في مجاالت اختصاص القطب االجتماعي

24

دعم وتأهيل مؤسسات الرعاية االجتماعية

21

إحداث ودعم مراكز اليقظة والتبليغ والتكفل بضحايا العنف

15

دعم المقاولة النسائية

5

تقوية قدرات النساء للولوج إلى مواقع القرار دون تمييز

4

الدعم المؤسساتي للشبكات الجمعوية

3

المجموع

211

توزيع امل�شاريع ح�سب جماالت التدخل
طبيعة المشروع

العدد

المبالغ المالية

النسبة

أنشطة مدرة للدخل

45

993,00 665 10

19%

اإلعاقة

37

970,90 069 11

20%

المرأة

29

928,80 264 7

13%

الطفولة

27

766,00 239 8

15%

تقوية القدرات

26

596,64 895 5

10%

الرعاية االجتماعية

20

803,60 912 6

12%

مختلفات

17

584,00 753 3

7%

األسرة

8

852,00 064 2

4%

المسنون

2

000,00 690

1%

المجموع

211

56 557 494,94

100%
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احل�صيلة النهائية للم�شاريع املقبولة ح�سب اجلهات
الجهة

الملفات المقبولة

النسبة

سوس ماسة درعة

28

16%

مكناس تافياللت

26

15%

كلميم السمارة

19

11%

الرباط سال زمور زعير

17

10%

الشرقية

15

9%

تازة-تاونات-الحسيمة

15

9%

مراكش تانسيفت الحوز

12

7%

الشاوية ورديغة

8

5%

طنجة تطوان

7

4%

تادلة أزيالل

7

4%

دكالـة عبـــدة

6

3%

الغرب شراردة بني حسن

5

3%

الدار البيضاء الكبرى

4

2%

العيون بوجدور الساقية الحمراء

3

2%

فاس بولمان

2

1%

واد الذهب لكويرة

1

1%

المجموع

175

100%
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احل�صيلة النهائية للم�شاريع املقبولة ح�سب جماالت الدعم
مجال الدعم

العدد

النسبة

تقديم خدمات ومعينات للفئات في وضعية صعبة

63

36%

دعم البرامج واألنشطة المدرة للدخل

49

28%

دعم وتأهيل مؤسسات الرعاية االجتماعية

24

14%

إحداث ودعم مراكز اليقظة والتبليغ والتكفل بضحايا العنف

15

9%

تقوية قدرات أطر الجمعيات العاملة في مجاالت اختصاص القطب االجتماعي

11

6%

دعم المقاولة النسائية

7

4%

تقوية قدرات النساء للولوج إلى مواقع القرار دون تمييز

4

2%

الدعم المؤسساتي للشبكات الجمعوية

2

1%

المجموع

175

100%
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احل�صيلة النهائية للم�شاريع املقبولة ح�سب جماالت التدخل
مجال التدخل
المرأة

العدد

النسبة

43

25%

أنشطة مدرة للدخل

41

23%

الطفولة

26

15%

الرعاية االجتماعية

25

14%

اإلعاقة

16

9%

تقوية القدرات

12

7%

األسرة

9

5%

المسنون

3

2%

المجموع

175

100%
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إضافة إلى :
•  37اتفاقية تخص تمدرس األطفال في وضعية إعاقة ،والتي تستفيد جمعياتها من دعم سنوي بانتظام
بقيمة مالية تقدر بـ 15مليون درهم
•  13اتفاقية تهم مجال الطفولة ،في إطار برنامج خاص يستهدف جهات طنجة تطوان ،وسوس ماسة
ودرعة والشرق بقيمة مالية تقدر بـ 5مليون درهم

احل�صيلة الإجمالية للم�شاريع املدعومة
ح�سب طبيعة امل�شروع
مجال الدعم

العدد

النسبة

اإلعاقة

53

23%

المرأة

43

19%

أنشطة مدرة للدخل

41

18%

الطفولة

39

17%

الرعاية االجتماعية

25

11%

تقوية القدرات

12

5%

األسرة

9

4%

المسنين

3

1%

المجموع

225

100%
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الئحة اجلمعيات املستفيدة
في إطار دعم املشاريع
موزعة حسب اجلهات

48

49

الجهة

الدار البيضاء الكبرى

طنجة تطوان

فاس بوملان

اسم الجمعية

اإلقليم

موالي رشيد

اسم المشروع

جمعية آية للتنمية المستدامة

أنفا

أنفا

ابن مسيك

العرائش

مبلغ الدعم
الممنوح
71 864,00

جمعية األمانة للتنمية االجتماعية
جمعية أمل لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة
الذهنية
جمعية اتحاد المرأة المغربية
اجلمعية اخليرية اإلسالمية تطفت

العرائش

املضيق

شفشاون

شفشاون

100 000,00
التكوين
مركز االستماع والتوجيه واإلرشاد القانوني
والدعم التقني
دعم التمدرس باملناطق اجلبلية إلقليم
العرائش

جمعية احملحاص للتنمية البشرية
جمعية نساء املستقبل احمللية الثقافية والعمل
االجتماعي
جمعية حماية األسرة املغربية
جمعية زينب للتنمية والتكافل االجتماعي

تطوان

مشروع آية للتضامن والتأهيل
التكوين في مجال صيانة الحواسيب وفنون
الطباعة

192 000,00
116 200,00
400 000,00
مركز اخلدمات االجتماعية والتربوية
ومناهضة العنف والتهميش
املستقبل لدعم األنشطة املدرة للدخل بدوار
ليونش
دعم مركز أجناد لإلرشاد األسري -مركز
اليقظة والتتبع والتكفل بضحايا العنف
إحداث مركز زينب حملاربة اإلقصاء االجتماعي
بحي ظهر بن عياد

جمعية االنبعاث النسوي

372 800,00
170 000,00
151 000,00
821 836,00
449 600,00

تعزيز العمل مع الرجال والنساء جلميع
الفئات العمرية ملناهضة العنف املوجه ضد
املرأة

137 740,00

85 000,00

تطوان

صفرو

صفرو

االحتاد الوطني النسائي املغربي املنظري
جمعية إبداعات نسائية
املركز التربوي لألطفال في وضعية هشة

إمتام جتهيزات ورشة احللويات
مركز إبداعات لالستماع والتوجيه القانوني
جتهيز قاعة متعددة التخصصات

112 100,00
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الجهة

تازة تاونات الحسيمة

اإلقليم

تاونات

تاونات

جرسيف

اسم الجمعية

اسم المشروع

مبلغ الدعم
الممنوح
124 000,00
600 000,00

اقتناء آالت لنسج الزرابي التقليدية

286 800,00
100 000,00
505 600,00

182 790,00

466 000,00

210 450,00

195 400,00

560 630,00

212 733,00
91 800,00
191 696,00

44 000,00

بناء مرقد وتجهيزه
اقتناء مسخنين ماء شمسي ولوازمه

تكوين وتأهيل وتقوية برامج تنموية مشتركة
جمعية القوابعة للتنمية والتضامن
لفائدة الجمعيات بدائرة تيسة
مشروع األعشاب الطبية والعطرية
جمعية نساء المبادرة للتنمية واألعمال الخيرية
إدماج المرأة في النسيج االجتماعي من خالل
جمعية أمل الصفصفات للثقافة والتنمية بالجماعة
نشاط مدر للدخل وذلك باقتناء أغنام ذات
القروية تادرت
جودة عالية

جرسيف

جرسيف

تازة
تازة
تازة

تازة

الحسيمة

الحسيمة

الحسيمة

جرسيف

جمعية المركز للتنمية والتعاون بالجماعة القروية
مزكيتام
الجمعية الخيرية اإلسالمية مزكيتام
الجمعية الخيرية اإلسالمية لدار المسنين
الجمعية الخيرية اإلسالمية دارالفتاة تاهلة
الشروق
العصبة المغربية لحماية الطفولة
جمعية شبكة نساء تازة
جمعية رؤى لالهتمام باألسرة
جمعية األمل للتنمية النسائية ببني يطفت
شبكة األمل لإلغاثة والتنمية المستدامة

الحسيمة

الحسيمة

جمعية المنال للتنشيط النسائي
الجمعية المغربية للتكافل االجتماعي والتربوي
والبيئة

إحداث نادي الفتاة دار الفتاة تاهلة
دعم القدرات
تنمية قدرات الطفل التربوية والمعلوماتية
قافلة من أجل المصاحبة وتهيىء النساء
الحوامل بالعالم القروي للوضع
خدمات اجتماعية ونفسية لفائدة أطفال في
وضعية صعبة
االستئناس المهني للخياطة والطرز
العمل على تقوية فرص الولوج الى مراكز
القرار دون تمييز
دعم ورشة الحالقة والتجميل
مشروع الطبخ والحلويات لفائدة  300مرأة
قروية
421 200,00
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الجهة

الرباط سال زمور زعير

اإلقليم

الرباط
الرباط

الرباط

اسم الجمعية

الرباط

الرباط

الرباط

جمعية أوراش التنمية بالمغرب
جمعية الضفة للتربية والتنمية المستدامة
الجامعة الملكية المغربية الرياضية لألشخاص
المعاقين
مؤسسة بسمة للتنمية االجتماعية
جمعية جنات إليواء مرضى السرطان
الجمعية المغربية لتربية الشبيبة

عمالة سال
عمالة سال

عمالة سال

عمالة سال

الخميسات
تمارة
تمارة
تمارة

الرباط

الرباط
الرباط

صوت المرأة األمازيعية
جمعية الشروق للتربية والتنمية
مركز الوفاق لالستشارة األسرية «منظمة تجديد
الوعي النسائي»
جمعية المحيط األطلسي للتنمية البشرية للمرأة
جمعية أملي للعمل االجتماعي
رابطة األمل للطفولة المغربية
جمعية أمل
جمعية دعم برنامج التأهيل المجتمعي
جمعية السالم لإلنماء االجتماعي
جمعية نادي الوفاق لرياضة األشخاص المعاقين
الجمعية المغربية لكفالة اليتيم والعمل الخيري

اسم المشروع

مبلغ الدعم
الممنوح
140 000,00
163 600,00
تنشيط المسنين
مركز االستماع «نداء» لنساء ضحايا العنف
الولوج إلى الممارسة الرياضية لذوي
االحتياجات الخاصة
تقوية قدرات جمعيات التنمية االجتماعية
بجهة الرباط سال زمور زعير
مركز جنات لالستماع والدعم والتضامن
واإليواء المؤقت لمريضات السرطان
المعنفات
مركزي زهور طراغا ومحمد السماللي
للتعلم المجتمعي
مبادرة لمحاربة األمية القانونية
مركز الشروق للتبليغ والتكفل بالنساء
طريق النجاح

202 000,00

280 000,00

250 000,00

147 500,00

437 600,00

600 000,00

159 660,00
171 800,00
284 000,00
334 100,00
200 000,00

مركز متعدد الوظائف
التكوين والتأهيل المندمج لفائدة المرأة
الحملة الوطنية الثانية ضد االستغالل الجنسي
لألطفال
المناصفة العادلة من أجل التدبير األمثل
للشأن المحلي
تجهيز المركز الطبي التربوي
كفالة وإدماج أسرة اليتيم
مركز الوفاق للتأهيل الرياضي للمعاقين
عربات تجارية متنقلة
1 000 000,00
300 740,00
278 250,00
800 000,00
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الجهة

كلميم السمارة

اسم الجمعية
جمعية التضامن مع األطفال ذوي الحاجات الخاصة

اإلقليم

كلميم

كلميم
كلميم

كلميم

طانطان

السمارة

طاطا
طاطا
طاطا
طاطا
السمارة
السمارة
السمارة
السمارة
السمارة

طاطا

كلميم

كلميم
كلميم

جمعية أمهات األطفال المعاقين
جمعية تزرزيت النسوية للتنمية إفران أ.ص
جمعية عائشة للتنمية عن قرب واالهتمام بالبيئة
جماعة القصابي
جمعية الهالل للرياضة والتنمية والتعاون تغجيجت
العصبة المغربية لحماية الطفولة
فضاء الجنوب بويزكارن
الجمعية الخيرية اإلسالمية دار الطالب والطالبة فم
الحصن
جمعية تيتماتين النسوية فم الحصن
الجمعية الخيرية اإلسالمية دار الطالب والطالبة أقا
جمعية أصدقاء النخلة للتنمية والمحافظة على البيئة
جمعية نساء أم العلق للتضامن والتنمية االجتماعية
جمعية العودة للبيئة والتنمية
جمعية امكالة للبيئة والتنمية
الفدرالية الوطنية لدعم اإلصالحات والمبادرات
العصبة المغربية لحماية الطفولة
جمعية األمل للصم والبكم
جمعية بئر لحلو لحماية المياه والغابات والثروة
الحيوانية
جمعية الوطية للتنمية االجتماعية

اسم المشروع

مبلغ الدعم
الممنوح
دعم الحق في اإلدماج المدرسي واالجتماعي
لألطفال في وضعية إعاقة
احتضان األطفال المعاقين المعوزين
التوعية والتحسيس بمقتضيات مدونة األسرة
تنمية وتثمين الدجاج البلدي بالعالم القروي

60 500,00
20 000,00
70 000,00
242 490,00
100 000,00
275 000,00
200 000,00

تجهيز روض األطفال
تجهيز وتسيير مركز المرأة في وضعية صعبة
مبادرات محلية لدعم قدرات النسيج الجمعوي
الجهوي وتعزيز الحكامة المحلية
تأهيل مؤسسة الرعاية االجتماعية
تجهيز مركز للغزل التقليدي
تأهيل مؤسسة الرعاية االجتماعية
تنمية دخل النساء القرويات
تجهيز نادي نسوي
التعليم األولي لألطفال في وضعية الهشاشة
تجهيز ورشة لصناعة الحلويات لفائدة النساء
دعم مؤهالت الفاعلين المحليين
وسيلة نقل األطفال
وسيلة نقل األطفال
مشروع تمويل الحفالت
بناء وتجهيز قاعة للرياضة واأللعاب

207 360,00
53 750,00
241 295,00
500 000,00
85 000,00
55 400,00
135 000,00
123 000,00
400 000,00
300 000,00
160 000,00
748 840,00
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الجهة

الشاوية ورديغة

دكالـة عبـــدة

اإلقليم

خريبكة

خريبكة

سطات

سطات
سطات

سطات

سطات

سطات

آسفي

آسفي

اليوسفية

اسم الجمعية

اسم المشروع

الدعم المؤسساتي للشبكات الجمعوية

المركز اإلقليمي لالستماع والتوجيه
جمعية المبادرة النسائية
والمواكبة للنساء ضحايا العنف
تجهيز قاعتين للترويض الطبي والعالج
جمعية نادي المستقبل لرياضة األشخاص المعاقين
الطبيعي للمعاقين
جمعية فتح لرعاية حفظ القرآن واألعمال
فتح لدعم المنتجات المحلية ورعاية الطفولة
االجتماعية والثقافية والرياضية
تجهيز وتسيير روض األطفال
جمعية التضامن للتنمية البشرية بكيسر
إنجاز دار الفتاة القروية
جمعية اإلنارة للتنمية والبيئة والتعاون اوالد سعيد
مخبزة عصرية ألمهات األطفال ذوي
جمعية أمل الغد للمرأة والطفل بالبروج
االحتياجات الخاصة
إحداث ملحقة لمركز الشاوية ورديغة إلدماج
جمعية الوسام للثقافة والتنمية االجتماعية
األطفال في وضعية صعبة
تأهيل مؤسسة الرعايـة االجتماعية دار
الجمعية الخيرية دار الطالب مشرع بن عبو
االطالب والطالبـة مشـرع بن عبو
إحداث مركز متعدد االختصاصات لفائدة
جمعية أمل للتنمية والتربية على المواطنة
النساء في وضعية صعبة
تربية األبقار لفائدة النساء األرامل الفقيرات
جمعية المستقبل للتنمية
واألمهات العازبات

اليوسفية

اليوسفية

الجديدة

الفيدرالية الوطنية لجمعيات أبناء قدماء المقاومين
وأعضاء جيش التحرير
جمعية منار زيمة للشباب والمرأة والطفولة
والتنمية البشرية
جمعية الطياميم للتنمية والتعاون
جمعية المبادرة النسوية للتنمية البشرية

ورشة لتمكين النساء والفتيات في وضعية
اجتماعية صعبة
تتمين المنتوج المحلي كسكس
مركز أحمر الستماع التوجيه القانوني
واإلرشاد األسري والتكفل بالنساء ضحايا
العنف

مبلغ الدعم
الممنوح
156 000,00
201 125,00
104 700,00
130 000,00
104 500,00
185 000,00
308 380,00
756 100,00
122 500,00
466 600,00
155 000,00
276 000,00
262 200,00
106 000,00
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سوس ماسة درعة

تنمل لتسيير النقل المدرسي ببوطروش

سيدي إفني

سيدي إفني

سيدي إفني

سيدي إفني

سيدي إفني

سيدي إفني

سيدي إفني

سيدي إفني

تيزنيت

زاكورة

زاكورة

زاكورة

جمعية الخير لتسيير ورعاية دار الطالب والطالبة بوطروش

االنطالق للعمل الثقافي

شراء حافلتين للنقل المدرسي

المستقبل لتنمية االقتصاد االجتماعي
الجمعية الخيرية اإلسالمية امي نفاست
اؤف للتنمية والتعاون
الجمعية الخيرية اإلسالمية لدار الطالب تيغيرت
جمعية الخير لتسيير ورعاية دار الطالب تيوغزة
الجمعية الخيرية اإلسالمية سيدي احساين اوعلي ميرغت
جمعية بلسم لكفالة اليتيم
تكيت للتنمية االقتصادية واالجتماعية لدوار تكيت
دار األمومة امحاميد الغزالن

بناء وتجهيز قاعة متعددة االستعماالت

بناء فضاء جمعوي

350 000,00
صناعة وتسويق الزرابي التقليدية
توسيع مؤسسة الرعاية دار الطالب والطالبة امي
نفاست «بناء مرقد للنوم»
تجهيز مركز محاربة األمية والتكوين في عدة حرف تقليدية
توسيع وتهيئة مقر دارالطالب
توسعة مؤسسة الرعاية اإلجتماعية «بناء مراقد ومرافق
صحية»
توسيع دار الطالبة ميرغت
تثمين منتوج الزرارع
تربية أغنام الدمان لفائدة  45امرأة قروية
اإلدماج السوسيو اقتصادي لنساء جماعة المحاميد

200 000,00
12 800,00
166 666,00
89 976,00
397 244,60
860 000,00
1 000 000,00
142 000,00
190 000,00
200 000,00
456 606,00

تارودانت

تارودانت

تارودانت

تارودانت
جمعية مستقبل تكليان للتنمية االجتماعية والثقافية والرياضية
جمعية آيت عمر أكادير للتنمية والتعاون
الجمعية الخيرية اإلسالمية المركب االجتماعي بآيت ايعزة

تنغير

تنغير

تنغير

جمعية نماء للتنمية والتضامن

تأهيل المركب االجتماعي آيت ايعزة

جمعية واحة تيزي للتنمية واألعمال االجتماعية
جمعية الماء الصالح للشرب والتنمية
جمعية تودغى ألبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

مخبزة نماء العصرية
تجهيز قاعة الطرز والخياطة باآلالت
تقوية قدرات الجمعيات االجتماعية التنموية
خلق ورشة لتعبئة التمر وإنتاج عصيرها
بناء روض األطفال
مركز التكوين الحرفي

تنغير

تنغير

197 100,00
100 000,00
69 120,00
63 660,00
326 900,00
150 000,00
399 600,00

جمعية أمليل للتنمية والبيئة

تنغير

تنغير

أكادير

أكادير

جمعية تسكى امزاورو للتنمية

جمعية المبادرة للتنمية والمواطنة

المصابيح االقتصادية للتالميذ في العالم القروي

الجمعية التنموية العدوان
الجمعية الخيرية دار الطالبة أمسمرير
جمعية األطفال اإلنطوائيين بالجنوب

مركز التربية والتكوين في مجال الخياطة والنسيج التقليدي

تهييئ وتجهيز وحدة إلنتاج زيت أركان

85 000,00

تجهيز فضاء تربوي متعدد االستعماالت
توسيع بناية دار الطالبة أمسمير (الشطر الثاني)
دعم وتقوية القدرات التربوية لألطفال اإلنطوائين

520 800,00
85 990,00
427 000,00
280 000,00
245 640,00

تكوين المربيين و اآلباء في ميدان التوحد
تقوية وتجهيز مركز الرعاية االجتماعية دار األطفال

جمعية شمس لألطفال اإلنطوائين
جمعية التكافل بآيت ملول

أكادير

أكادير

208 300,00
533 013,00

ورزازات

تجهيز ورشة نسج الزرابي الووزكيتية

جمعية تكظيفت للثقافة والتنمية الشاملة

111 300,00
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الجهة

الشرقية

اسم الجمعية

اإلقليم

الناظور

وجدة

اسم المشروع

جمعية مكتب الدراسات للتنمية المحلية
جمعية مناهل الخير

مبلغ الدعم
الممنوح
455 000,00

130 000,00

100 000,00

120 000,00

150 000,00

100 000,00
100 000,00
399 450,00

550 000,00

280 000,00

697 000,00

تأسيس ودعم تعاونية شبابية للتسويق المتنقل
للسمك الطري
وقاية األطفال في وضعية الهشاشة من
التشرد واالنحراف
تقديم خدمات والمعونات للفئات في وضعية
صعبة
تقوية قدرات الفاعلين المحليين

وجدة

149 600,00
شراء دراجات ثالثية العجالت لفائدة الشباب

جمعية الوفاء للتنمية االجتماعية

فجيج

فجيج

فجيج

فجيج

بناء وتجهيز فضاء الترويض والترويح على
األشخاص المسنين
إحداث وتجهيز روض األطفال بالجماعة
تجهيز روض األطفال
تأهيل دار الطالبة عين الزهرة
إحداث ثالثة رياض لألطفال بالجماعة
القروية أوالد بوبكر

298 730,00

الدريوش
الدريوش
الدريوش

الدريوش

الدريوش

الدريوش

جرادة

جرادة

تقوية قدرات الفاعلين المحليين

شبكة حقوق األشخاص في وضعية إعاقة
جمعية بين سواري للتنمية القروية واالجتماعية
بوعنان
جمعية عين الشواطر للتنمية االجتماعية والثقافية
والرياضية
جمعية جناح الرحمة لألعمال االجتماعية
لألشخاص المسنين
جمعية امعمران الحوض السقوي
جمعية اعوادن
جمعية اإلخالص للثقافة والرياضة بعين الزهرة
جمعية الصداقة للتنمية والبيئة والثقافة
جمعية ثاويزا لدعم مركز التربية والتكوين بن
الطيب
أفراس للتنمية والبيئة والثقافة بتفرسيت
جمعية جرادة للتعليم والتربية ودعم التنمية
جمعية كفايت للثقافة والتنمية

55 000,00

تأهيل مركز التربية والتكوين بن الطيب
تأهيل وتجهيز مركز متعدد االختصاصات
بتفرسيت
دعم طاقة االستقبال والتنشيط للفضاء الطفل
والمرأة بحي طارق بن زياد بحاسي بالل
تثمين وتطوير منتوجات المنشأة المحلية
بقرية كفايت

530 000,00
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الجهة

تادلة أزيالل

العيون بوجدور الساقية
الحمراء

اإلقليم

بني مالل

اسم المشروع
مشروع إنتاج تعبئة وتسويق الكسكس
الدعم المؤسساتي للجمعيات
تربية النحل وإنتاج العسل
مشروع حواء إلنتاج الخبز والحلويات
تربية وإنتاج الدجاج البلدي وتسويقه
دعم قدرات النساء
مشروع فضاء المنتوجات المحلية

جمعية تافطويت آيت يعقوب للتنمية والتضامن
دير القصيبة
النسيج الجمعوي التنموي
جمعية سمنيد للتنمية االجتماعية
جمعية المنار للمرأة والطفل والتنمية ابزو
جمعية واورينت للتنمية والتعاون
جمعية األلفة للمرأة والطفل
جمعية الخلفية للتنمية القروية

اسم الجمعية

مبلغ الدعم
الممنوح
300 000,00
255 550,00
135 320,00
520 000,00
306 000,00
140 600,00
100 000,00

جمعية مساندة األشخاص المعاقين

العيون

العيون

سيدي قاسم

سيدي قاسم

سيدي قاسم

أزيالل
أزيالل
أزيالل
أزيالل
الفقيه بن
صالح
الفقيه بن
صالح
طرفاية

220 000,00

جمعية رواحل الصحراء
جمعية ديوان إلنصاف المرأة
جمعية أطفالنا
جمعية األطلس للتنمية
جمعية إثري للتنمية والبيئة

77 040,00

تكوين الفتاة والمرأة في مجال الخياطة
فضاءحماية الطفولة وتأهيل المرأة

300 000,00

104 520,00

300 000,00

168 000,00

226 736,00

دعم تمدرس األطفال في وضعية إعاقة ذهنية
التكوين والتأطير في مجال تنمية المرأة
واألسرة
تربية الماعز وإنتاج الحليب
تزويد المركب االجتماعي لألطفال المتخلى
عنهم بمعدات الطاقة الشمسية وتجهيز قاعة
متعددة الوظائف وحفر بئر
تجهيز قاعة الترويض الطبي واقتناء لوحات
الطاقة الشمسية بالمركز االجتماعي لذوي
االحتياجات الخاصة
تجهيز ورشات الخياطة والحالقة وحضانة
لألطفال بالمركب االجتماعي للقرب

سيدي سليمان

القنيطرة

جمعية التفوق للرياضة البدنية واألعمال
االجتماعية
جمعية التضامن دار بلعامري
237 500,00
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مكناس تافياللت

198 000,00
إنتاج الكسكس باألعشاب الطبية
المواكبة االجتماعية لوضع الطفل في المناطق الجبلية

جمعية التضامن النسائي لألعشاب الطبية والعطرية -الحمام-
جمعية أسديري نشران والوساطة االجتماعية
الجمعية الخيرية اإلسالمية آيت إسحاق

خنيفرة

خنيفرة

خنيفرة

خنيفرة

خنيفرة

خنيفرة

خنيفرة

تأهيل القدرات السوسيوتربوية لدار الطالب آيت إسحاق

جمعية المباركيين للتنمية والبيئة والمياه سيدي امبارك المركز
جمعية تواصل للصم بمريرت
جمعية تومثين للتنمية والتكوين

89 830,00
دعم إحداث دار التلميذ القروي بالمدرسة الجمعاتية بسيدي امبارك
المركز
تكوين وتأهيل األشخاص الصم

جمعية خريجات مراكز التربية والتكوين للتنمية القروية بتيغزى

154 000,00

1 000 000,00
83 432,00
توسيع مشروع مدر للدخل في مجال صنع الحلويات والفطائر

خنيفرة

خنيفرة

استكمال تجهيز وبناء بعض مرافق مركز المرأة القروية بتيغزى

جمعية تيغزى أطلس للتنمية
جمعية األطلس للتنمية البشرية

خنيفرة

198 612,00
بناء مرقد خاص بالذكور بالمركب االجتماعي دار الطالبة والطالب
تيغزى جماعة الحمام
فضاء المرأة لإلنتاج والتسويق

جمعية الفجر للتدبير المنزلي والتنمية

خنيفرة

150 150,00
1 000 000,00
311 660,00
283 410,00

دعم مشروع مدر للدخل في مجال الطبخ مالحلويات قصد التمكين
من اإلدماج االجتماعي واالقتصادي للمرأة

الحاجب

ميدلت

جمعية دار الطالبة حي لحسن أكوراي

الحاجب

الرشيدية

الرشيدية

الرشيدية

الرشيدية

الرشيدية

الرشيدية

الرشيدية

ميدلت

مكناس

مكناس

مكناس

مكناس

جمعية البديل للتربية والتكافل والتنمية االجتماعية

جمعية النخيل للتنمية والبيئة

جمعية الشقائق

إحداث قاعة متعددة الوسائط

جمعية الهدى للتنمية والثقافة والتضامن

فضاء الفتح للتربية والتخييم
جمعية واحة األطفال ذوي اإلعاقة الحركية
جمعية أم البنين للعناية باألسرة
شبكة تفويت للدفاع عن حقوق المرأة بالجنوب الشرقي
جمعية شمس ألسر وأصدقاء األطفال في وضعية إعاقة
جمعية أصدقاء الشعب المغربي
جمعية تيزي نسالمت للتنمية والتربية أنفكو تونفيت
جمعية إسالن للتنمية المستدامة بترغيت
جمعية مبادرات للنهوض بحقوق النساء
جمعية قريتي
جمعية مساعدة األطفال المعاقين

دعم األنشطة المدرة للدخل في مجال التدبير المنزلي

تربية النحل

تجهيز وتأهيل مركز االستماع واإلرشاد

78 132,00
تجهيز روضين لألطفال بحيين هامشيين
وحدة إلعداد الخبز والكسكس والحلويات

أحسن لتنمية قدرات الجمعية في كفالة ورعاية الطفل اليتيم بجهة
مكناس تافيالت
تأهيل العمل اإلجتماعي وولوج الخدمات الموجهة لألطفال في
وضعية إعاقة
مركز أمان للتكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف
وضع ومأسسة آليات اليقظة والتبليغ والتكفل بضحايا العنف
خلق فضاء لتربية وتكوين األطفال ذوي الثالثي الصبغي 21
الخياطة والفصالة والنسيج
تربية الماعز
دعم مراكز االستماع واإلرشاد القانوني من أجل تقديم خدمات جيدة
للنساء ضحايا العنف
تجهيز قسم التعليم األولي وحديقة لألطفال
تنمية اإلدماج االجتماعي لألطفال المعاقين

123 600,00
110 500,00
318 439,00
297 650,00
200 000,00
332 900,00
420 800,00
327 900,00
204 100,00
141 632,00
134 720,00
300 000,00
87 900,00
50 410,00
39 010,00
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الجهة

مراكش تانسيفت الحوز

واد الذهب لكويرة

اسم الجمعية

اإلقليم

الحوز

الحوز

الحوز

الحوز

الحوز

الجمعية الخيرية اإلسالمية دار الطالبة زرقطن
جمعية تيويزي للتنمية و البيئة
الجمعية الخيرية لدار الطالبة تيديلي مسفيوة
جمعية أصدقاء المركز االستشفائي الجامعي
محمد السادس مراكش
جمعية تفراوت للتنمية بدوار إكيس

مراكش

مراكش

الصويرة

الصويرة

الوادي األخضر للتنمية
جمعية تسيير دار المواطن
الجمعية المغربية لكفالة اليتيم
جمعية التفاؤل لنساء مراكش الحمراء

مراكش

جمعية السبيل للثقافة والتربية
الجمعية المغربية إيفولكي للتنمية والتعاون
القروي

جمعية  kecpsmilingالمغرب

شيشاوة

شيشاوة

الداخلة

جمعية الواحة لحماية األم والطفل

عدد المشاريع

المبلغ اإلجمالي للدعم

اسم المشروع
بناء قاعة متعددة االختصاصات
بناء دار الفتاة القروية المتمدرسة
طلب دعم مالي للشراكة في توسيع دار
الطالبة بمركز الجماعة القروية لتديلي
مسفيوة
طلب دعم لبناء وحدة إيواء المركب
المدرسي المندمج بامدسن بالجماعة القروية
زرقطن
إحداث ورشة صناعة الزرابي والمنتوجات
اليدوية التقليدية
دعم القدرات التدبيرية للجمعيات المحلية
مركز إشعاع للتنمية الثقافية
مشروع األمل للدعم المدرسي
تأهيل المرأة لولوج سوق الشغل
إعادة اإلدماج العائلى المدرسي و المهني
لألطفال في الشارع
السبيل للفتاة القروية
تمويل مشروع لدعم الخدمات الطبية للفئات
في وضعية هشاشة
مركز التوجيه واالستشارة لفائدة النساء
المعنفات

175
46597309,60

مبلغ الدعم
الممنوح
201 312,00
500 000,00
250 000,00
1 000 000,00
125 000,00
185 020,00
210 800,00
129 500,00
49 400,00
256 060,00
694 440,00
500 000,00
50 000,00

الئحة اجلمعيات املستفيدة
في إطار برنامج خاص بالطفولة
موزعة حسب اجلهات الثالث احملددة
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الجهة

طنجة تطوان

الجهة الشرقية

سوس ماسة درعة

اسم الجمعية
أحالم

اإلقليم

طنجة

طنجة

القصر الكبير

آمنة للدفاع عن النساء واألطفال
ضحايا العنف
الزيتونة للتربية وتنمية التضامن
النسائي

المبلغ (درهم)
500 000,00
375 661,00

اسم المشروع
وقاية األطفال في وضعية صعبة والمرشحين للهجرة السرية بجهة
طنجة -تطوان
مقاربة مندمجة لتحسين حماية األطفال ضحايا العنف الجنسي

طنجة

وجدة

تاوريرت

وجدة

حماية الطفل من جميع أشكال العنف

روابط الصداقة
التعاون للتنمية والثقافة
دعم المرأة في وضعية صعبة
وجدة عين الغزال 2000
المستقبل للتعليم األولي والتنمية

تارودانت

تارودانت

أكادير إداوتنان

أكادير

302 820,00
برنامج حماية القاصرين في وضعية هشاشة وتحسين ظروف
مراكز الحماية االجتماعية
التحسيس بقضايا العنف في المدارس
رعاية ودعم األطفال في وضعية صعبة
تقوية قدرات العاملين المحليين في مجال حماية الطفولة
مشروع نور تحسين الخدمات لتفعيل برنامج الدعم النفسي واالجتماعي
بدار الطالب أسلي.

التعاون والتنمية

الطفولة المعاقة
أهلي
إنصاف
الجمعية المغربية لقرى األطفال
المسعفين

499 928,00
480 300,00
379 900,00
499 250,00
352 000,00

مناهضة العنف ضد فتيات وأطفال األحياء الهامشية والقروية.

حقوق الطفل :النهوض بحقوق األطفال المحرومين من أسرهم
بالمغرب وتفعيلها ،بمن فيهم األطفال في وضعية إعاقة
تحسين ظروف المساعدة والحماية والتكفل باألطفال في وضعية
صعبة بتارودانت
تثمين تجربة القضاء على تشغيل الطفالت الخادمات
النهوض بحقوق الطفل وحمايتها على مستوى جهة سوس ماسة
درعة

جماعة إيسلي وجدة
أنكاد
حاسي بالل
–لعوينات  --جرادة

499 716,00
498 285,00
471 500,00
387 000,00
493 500,00

المبلغ اإلجمالي للدعم

5 921 736,00

الئحة اجلمعيات املستفيدة
في إطار دعم متدرس األطفال
في وضعية إعاقة
موزعة حسب اجلهات
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الجهة

الشاوية وريغة

فاس بولمان

الشراردة بني احسن

الدار البيضاء الكبرى

كلميم السمارة
العيون بوجدور
الساقيةالحمراء

المبلغ السنوي
871.200.00
554.400.00
217.800.0
72.600.00
123.200.00
369.600.00
2.583.900,00
366.300.00
279.000.00
1.401.400,00
126.000.00
600.000.00
145.200.00
100.000.00
107.800.00
88.000.00

الجمعية/المركز
جمعية دعم برنامج التأهيل المجتمعي
مؤسسة األمير موالي عبد هللا لرعاية األطفال المعاقين
جمعية «بسمة» لألطفال المعاقين ذهنيا
جمعية التواصل لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
جمعية الوئام واإلنصاف لألطفال المعاقين ذهنيا
الجمعية المغربية لحياة أفضل
جمعية آباء وأصدقاء األطفال المعاقين ذهنيا
الجمعية الوطنية إلدماج األشخاص في وضعية إعاقة
« أناييس»
الجمعية الوطنية إلدماج الثالثي الصبغي 21
الجمعية المغربية لألطفال الصم
جمعية األطفال الصم ونظام الكالم الملمح بالمغرب
جمعية اإلحســـان
جمعية التضامن للطفل المعاق ذهنيا
الجمعية الوطنية لرعاية الصم بعين السبع
جمعية تحدي اإلعاقة
جمعية مساندة األشخاص المعاقين

اإلقليم
سطات
فاس
فاس
فاس
القنيطرة
القنيطرة
الدار البيضاء
الدار البيضاء
الدار البيضاء
الدار البيضاء
الدار البيضاء
الدار البيضاء
المحمدية
الدار البيضاء
كلميم
العيون
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الجهة

الشرقية

وادي الذهب لكويرة

الرباط سال زمور زعير

المبلغ السنوي
207.900.00
105.600.00
90.000.00
198.000.00
156.600.00
564.300.00

الجمعية/المركز
جمعية «صفاء» للمعاقين ذهنيا
جمعية الشبيبة لألشخاص ذوي اإلعاقة وأصدقاؤها
ودادية السالم والتنمية والتضامن للمعاقين
جمعية فضاء التوحد
جمعية رائد المسيرة الخضراء للمكفوفين والمعاقين
جمعية «المنار» للمعاقين ذهنيا

اإلقليم
وجدة
وجدة
الدريوش
وجدة
الداخلة
الرباط

137.500.00

الرباط
الرباط
الرباط

سال

الرباط

الرباط

316.800.00

جمعية آباء وأصدقاء األشخاص المعاقين ذهنيا لوالية الرباط
وسال «هدف»
جمعية اليد في اليد لتأهيل األشخاص المعاقين الصم والبكم
بالمغرب
جمعية المستقبل لتربية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة
جمعية »البشرى» آلباء وأصدقاء األطفال والشباب الحاملين
لإلعاقة الحركية الدماغية
جمعية الكوثر لدعم ذوي االحتياجات الخاصة
فضاء الحياة للتأهيل االجتماعي

130.900.00
66.000.00
59.400.00
142.500.00
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الجهة

سوس ماسة درعة

تادلة أزيالل

طنجة تطوان

مكناس تافياللت

المبلغ السنوي
196.000,00
247.500,00
180.000,00
90.000,00
88.000,00
1.197.000,00
660.000,00
165.000,00
158.400,00

الجمعية/المركز
جمعية تحدي اإلعاقة
جمعية الطفولة المعاقة
جمعية تيناغوزين لألطفال االنطوائيين وغير المندمجين
جمعية آفاق
جمعية «رضا» إلدماج الطفل التوحدي والمعاق ذهنيا
جمعية آباء وأصدقاء أطفال معهد األميرة لال مريم لألطفال
االنطوائيين
جمعية «حنان» لرعاية األطفال المعاقين
جمعية العون واإلغاثة
جمعية الفتح لمساعدة األطفال القليلي السمع

اإلقليم
تزنيت
أكادير
أكادير
ورزازات
الفقيه بن صالح
طنجة
تطوان
طنجة
مكناس

المبلغ اإلجمالي للدعم

13.163.800,00

السيدة بسيمة احلقاوي توقع اتفاقية الشراكة مع إحدى اجلمعيات املستفيدة من الدعم

صورة تذكارية ملمثلي اجلمعيات املستفيدة من دعم وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية
مع السيدة بسيمة احلقاوي خالل حفل توقيع الشراكة مع اجلمعيات الذي نظم  13نونبر 2012
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