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ــات املجتمــع  ــاح عــىل جمعي ــدة يف مجــال االنفت ــدان الرائ ــرب املغــرب مــن البل يعت
ــة التــي  ــورة وصياغــة السياســات العمومي ــا يف بل املــدين، ســواء مــن حيــث إرشاكه
ــة، أو مــن حيــث متكينهــا مــن املســاهمة  تــرشف عليهــا مختلــف مؤسســات الدول
ــة  ــاريع تنموي ــج ومش ــات إىل برام ــات واملخطط ــذه السياس ــة ه ــة يف ترجم الفعلي
لفائــدة مختلــف رشائــح املجتمــع مــن نســاء وأطفــال يف أوضــاع صعبــة وأشــخاص 

ــة. ــة إعاق مســنني وأشــخاص يف وضعي
وانســجاما مــع هــذا التوجــه، الــذي أكــده دســتور املغــرب لســنة 2011 مبــا أعطــاه 
مــن صالحيــات وأدوار لجمعيــات املجتمــع املــدين، فقــد خصــت مكونــات القطــب 
ــة  ــاواة والتنمي ــن واملس ــب وزارة األرسة والتضام ــم، إىل جان ــي تض ــي، الت االجتامع
ــدى الخمــس  ــة، عــىل م ــة االجتامعي ــة التنمي ــي ووكال ــاون الوطن ــة، التع االجتامعي
ســنوات املاضيــة، الرشاكــة مــع الجمعيــات بعنايــة خاصــة، متثلــت يف وضــع آليــات 
الحكامــة الرضوريــة لتدبــري هــذه العالقــة، وتحديــد رشوط ومعايــري التمويــل 
ــن  ــات م ــة متكــني الجمعي ــك بغي ــادئ الشــفافية والوضــوح، وذل ــا مب ــت فيه روعي

ــا هــذا القطــاع. ــي يقدمه ــة الت ــوج املتكافــئ للدعومــات العمومي الول
وقــد شــكلت ســنة 2016 فرصــة إضافيــة لتأكيــد هــذا الخيــار، مــن خــالل اإلضافــات 
ــم  ــط أه ــم بس ــي ت ــات، والت ــع الجمعي ــة م ــج الرشاك ــا برنام ــي عرفه ــة الت النوعي
ــنة  ــذ س ــنويا من ــا س ــىل نرشه ــوزارة ع ــت ال ــي دأب ــة الت ــذه الوثيق ــا يف ه عنارصه

.2012

بسيمة الحقاوي
وزيرة األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية
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يف إطــار التوجــه املعتمــد مــن طــرف وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة 
االجتامعيــة منــذ ســنة 2012، والقــايض بإخضــاع الرشاكــة مــع جمعيــات املجتمــع 
املــدين ملبــدأ اإلعــالن املفتــوح لتقديــم طلبــات دعــم مشــاريع الجمعيــات، كــام هــو 
منصــوص عليــه يف الربنامــج الحكومــي املصــادق عليــه مــن طــرف الربملــان بتاريخ 26 
ينايــر 2012، قامــت الــوزارة ووكالــة التنميــة االجتامعيــة بإصــدار اإلعــالن الســنوي 
لتقديــم طلبــات دعــم مشــاريع الجمعيــات برســم ســنة 2016، يف الفــرتة املمتــدة 
مــن 15 يوليــوز إىل غايــة 20 أكتوبــر 2016 والتــي تــم متديدهــا إىل 21 نونــرب 2016 

نظــرا لتزامــن هــذه املرحلــة مــع فــرتة االنتخابــات الترشيعيــة.
ويف إطــار تعزيــز الوضــوح والشــفافية وتخليــق العالقــات التشــاركية بــني مختلــف 
مكونــات القطــب االجتامعــي والجمعيــات الفاعلــة يف املجــاالت التــي تهــم تدخالته، 
ومــن أجــل الرفــع مــن املردوديــة االجتامعيــة للدعومــات العموميــة املقدمــة 
للجمعيــات، عرفــت هــذه الســنة ترســيخ الخيــار الــذي تــم اعتــامده خــالل الســنة 
املاضيــة، بتعزيــز الرشاكــة مــع وكالــة التنميــة االجتامعيــة مــن أجــل تفعيــل برنامــج 

الرشاكــة مــع الجمعيــات وجعلــه أكــرث قربــا مــن حاجيــات الفئــات املســتهدفة.
ومتيــز برنامــج الرشاكــة مــع الجمعيــات هــذه الســنة بإدخــال مجموعــة مــن 

التعديــالت همــت باألســاس:
توسيع مجاالت الدعم لتشمل مثاين مجاالت هي كاآليت:. 1

دعم مراكز االستقبال واالستامع والتوجيه للنساء ضحايا العنف؛
دعم مبادرات الجمعيات بخصوص إذكاء الوعي يف مجال النهوض بحقوق 

األشخاص يف وضعية إعاقة؛
دعم مراكز الوساطة األرسية؛

اإلدماج االجتامعي عرب التمكني االقتصادي للنساء؛
النهوض باألطفال يف وضعية الشارع؛

الرتبية الوالدية؛
اإلرشاد األرسي؛

الوسط  داخل  للمسنني  االجتامعية  واملساعدة  التكفل  خدمات  توفري 
األرسي.
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وضــع دفاتــر تحمــالت شــملت هــذه الســنة ســتة مجــاالت، والتــي حــددت . 2
ــع  ــرشاكات م ــرام ال ــم وإب ــن الدع ــتفادة م ــة رشوط االس ــرث دق ــكل أك بش

ــة يف هــذه املجــاالت. ــات العامل الجمعي
ــري . 3 ــات تدب ــة متحــور حــول آلي ــوزارة والوكال ــه ال ــاء تواصــيل نظمت ــد لق عق

برنامــج الرشاكــة مــع الجمعيــات وتوضيــح دفاتــر التحمــالت، كــام كان 
فرصــة للوقــوف عــىل إكراهــات النســخة الســابقة مــن الربنامــج مــن أجــل 

ــة. ــخة الحالي ــالل النس ــا خ ــىل تجاوزه ــل ع العم
تنظيــم زيــارات ميدانيــة للمشــاريع املنتقــاة، وذلــك بهــدف الوقــوف عــن . 4

كثــب عــىل املعطيــات املتعلقــة باملشــاريع املقدمــة، ومــدى احرتامهــا 
لــرشوط ومعايــري االنتقــاء، حيــث تــم لهــذا الغــرض تعيــني 76 إطــارا عــىل 

ــزي. ــتوى املرك ــىل املس ــل ع ــق عم ــوي، وفري ــتوى الجه املس
ــة . 5 ــة لوكال ــقيات الجهوي ــف املنس ــالل تكلي ــن خ ــداين، م ــع املي ــز التتب تعزي

التنميــة االجتامعيــة مبهمــة اإلرشاف عــىل عمليــة تنفيــذ املشــاريع مــن 
ــاذ  ــع العمــل عــىل اتخ ــه، م ــاق علي ــم االتف ــا ت ــق م ــات وف طــرف الجمعي
اإلجــراءات الالزمــة لتجــاوز الصعوبــات والعراقيــل التــي قــد تؤثــر ســلبا عــىل 
ــكل مــن  ــة ل ــح املركزي ــع املصال ــام م ــك يف تنســيق ت إنجــاز املشــاريع، وذل

ــة.  ــوزارة والوكال ال
تخصيــص مراكــز االســتامع والتوجيــه للنســاء ضحايــا العنــف، واملراكــز . 6

ــة،  ــة املقبل ــات تغطــي الســنوات الثالث ــة باتفاقي الخاصــة بالوســاطة األرسي
ــز  ــن املراك ــوع م ــذا الن ــىل ه ــة ع ــات املرشف ــني الجمعي ــدف متك ــك به وذل
ــة  ــة لدميوم ــل الرضوري ــائل العم ــن وس ــل، وم ــن التموي ــد أدىن م ــن ح م

واســتمرارية خدماتهــا. 
وبعــد اإلعــالن عــن طلــب عــروض املشــاريع، برســم هــذه الســنة، قامــت الجمعيــات 
ــة  ــة التنمي ــة لوكال ــقيات الجهوي ــدى املنس ــا ل ــه 680 مرشوع ــا مجموع ــداع م بإي
االجتامعيــة، انطلقــت بعدهــا عمليــات االنتقــاء عــىل املســتويني املحــيل واملركــزي، 
وكانــت النتيجــة النهائيــة أن متــت املوافقــة عــىل متويــل 200 مرشوعــا مببلــغ إجــاميل 

قــدره  70, 21.328.399درهــم.
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مبلغ الدعم املمنوح (بالدرهم)عدد املشاريعالجهة
151.791.450,00طنجة تطوان الحسيمة

242.951.570,00الرشق
191.875.180,00فاس مكناس

293.576.379,75الرباط سال القنيطرة
10942.600,00بني مالل خنيفرة

111.499.200,00الدار البيضاء سطات
252.342.595,00مراكش آسفي

172.107.184,00درعة تافياللت
131.313.935,95سوس ماسة

14943.200,00كلميم واد نون
131.071.605,00العيون الساقية الحمراء

10913.500,00الداخلة وادي الذهب
20021.328.399,70املجموع
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مبلغ الدعم
(بالدرهم) عدد املشاريع املجال

2.705.414,95 25 اإلدماج اإلجتامعي عرب التمكني االقتصادي 
للنساء

1.168.367,75 20 اإلرشاد األرسي
2.112.822,00 33 الرتبية الوالدية
886.080,00 11 النهوض باألطفال يف وضعية الشارع

2.439.420,00 27 توفري خدمات التكافل واملساعدة االجتامعية 
للمسنني داخل الوسط األرسي

2.900.145,00 41
دعم مبادرات الجمعيات بخصوص إذكاء الوعي 

يف مجال النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية 
إعاقة

2.622.600,00 14 دعم مراكز الوساطة األرسية

6.493.550,00 29 دعم مراكز االستامع والتوجيه واملواكبة لفائدة 
للنساء ضحايا العنف

21.328.399,70 200 املجموع
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1. مجال دعم مراكز االستامع للنساء والفتيات ضحايا العنف

2. مجال دعم مراكز الوساطة األرسية
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ــة للمســنني داخــل  ــل واملســاعدة االجتامعي ــات التكف ــري خدم 3. مجــال توف
ــط األرسي الوس

4. مجال النهوض باألطفال يف وضعية الشارع
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5. مجال الرتبية الوالدية

6. مجال اإلرشاد األرسي
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7. مجال مبادرات بخصوص إذكاء الوعي يف مجال اإلعاقة

8. مجال اإلدماج عرب التمكني االقتصادي





�~Z,�b;þoL<þ�e=`>oB<�Ė`:Ĉj`,�b=`Q<þ�bVZMF<þ
2016�bX2�}2o,�ā`ZQWE<þę��X5�<þ�ėę`QC<þ



20



21

عدد طبيعة الرشاكة
الجمعيات

مبلغ الدعم
( بالدرهم)

804106.631.000,00الجمعيات املرشفة عىل دور الطالبة والطالب
4014.539.000,00الجمعيات املرشفة عىل دور املسنني

رعايــة  مؤسســات  عــىل  املرشفــة  الجمعيــات 
عنهــم املتخــىل  3111.536.000,00األطفــال 

(دار  األطفــال  دور  عــىل  املرشفــة  الجمعيــات 
الفتــاة) دار  217.437.000,00األطفــال، 

الجمعيــات املرشفــة عــىل مؤسســات التكفــل 
71.570.000,00باألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة

الجمعيــات املرشفــة عــىل مؤسســات التكفــل 
3580.000,00باألشــخاص يف وضعيــة صعبــة

الجمعيــات املرشفــة عــىل مؤسســات التكفــل 
214.865.000,00باألطفــال يف وضعيــة صعبــة

الجمعيــات املرشفــة عــىل مؤسســات التكفــل 
11700.000,00بالنســاء يف وضعيــة صعبــة 

9450.000,00الجمعيات املرشفة عىل مؤسسات دور األمومة
الجمعيــات املرشفــة عــىل مؤسســات التكفــل 

10470.000,00بطلبــة املــدارس العتيقــة

متــدرس  دعــم  مجــال  يف  العاملــة  الجمعيــات 
إعاقــة وضعيــة  يف  16066.232.210,00األطفــال 

1313.029.600,00الجمعيات املرشفة عىل املركبات االجتامعية
7468.887.000,00الجمعيات التنموية 

1876236.926.810,00املجموع
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 الدعم اإلجاميل
(بالدرهم)

مساهمة الوكالة 
(بالدرهم)

عدد 
املشاريع املحور

7.848.896 2.297.916 17 تقوية قدرات الفاعلني 

12.887.833 4.334.847 26 اإلدماج االجتامعي عرب 
النشاط االقتصادي

444.419 404.419 3
مشاريع يف إطار الدعم 

املحيل للربامج االجتامعية 
الوطنية

21.181.148 7.037.182 46 املجموع
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الرقم
الجهة

اإلقليم/ العاملة
رشوع

اسم امل
رشوع

حامل امل
املبلغ املقرتح

1

طنجة تطوان 
الحسيمة

الحسيمة
مركز رؤى لالستقبال واالستامع والتوجيه 

جمعية رؤى للتنمية 
االجتامعية والثقافية

240.000,00

2

العرائش

مركز التوجيه واإلرشاد القانوين واالستامع والتأهيل 
املهني

اتحاد العمل النسايئ، 
فرع العرائش

155.250,00

3
االستامع للنساء ضحايا العنف

جمعية األنوار النسوية 
لألعامل االجتامعية 
والرتبوية والثقافية

186.000,00

4
مركز االستامع والتوجيه واإلنصات للنساء ضحايا 

العنف

جمعية املستقبل 
للتنمية الثقافية 

واالجتامعية واملحافظة 
عىل البيئة

150.000,00

5
شفشاون

دعم النساء ضحايا العنف
جمعية تالسمطان 

للبيئة والتنمية
240.000,00
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6

رشق
ال

الدريوش
دعم مركز فوسأكفوس لالستامع والتوجيه واملواكبة 

للنساء ضحايا العنف
رص للثقافة 

جمعية الن
والبيئة والتنمية
 

املستدامة
240.000,00

7
 فجيج

مركز االستقبال واالستامع للنساء والفتيات ضحايا 
التعنيف

جمعية األلفية الثالثة 
لدعم التنمية القروية

240.000,00

8
دعم مركز االستقبال واالستامع للنساء ضحايا 

العنف ببوعرفة
جمعية املرأة وتحديات 

املستقبل ببوعرفة
240.000,00

9
 وجدة – أنكاد

دعم مركز استامع وتوجيه النساء ضحايا العنف
جمعية املبادرات - 

وجدة
240.000,00

10

فاس مكناس

صفرو
مركز إبداعات لالستامع والتوجيه القانوين

إبداعات نسائية
240.000,00

11
فاس

متكني النساء ضحايا العنف
مبادرات لحامية حقوق 

النساء
240.000,00

12
مكناس

مركز االستامع 08 مارس
جمعية تطلعات نسائية

240.000,00
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13

الرباط سال 
القنيطرة

القنيطرة
دعم مراكز االستامع واالستقبال للنساء يف وضعية 

صعبة
جمعية شمل لألرسة 

واملرأة
240.000,00

14
سيدي قاسم

إنصات
جمعية تنمية املرأة 

القروية زيرارة
240.000,00

15
سال

مركز الرأفة لإلنصات والتوجيه للنساء والفتيات
جمعية الرأفة النسوية 

للتنمية االجتامعية
240.000,00

16
مركز إسعاد لإلنصات وتوجيه النساء والفتيات

جمعية إسعاد للتنمية 
اإلجتامعية

240.000,00

17
الخميسات

مركز شعاع لالستامع والتوجيه للنساء ضحايا 
العنف

جمعية شعاع للرتبية 
عىل البيئة والتنمية

240.000,00

18
بني مالل 

خنيفرة
بني مالل

تجويد خدمات مركز االستقبال واالستامع والتوجيه 
للنساء والقتيات ضحايا العنف

جمعية إنصات ملناهضة 
العنف ضد النساء 

216.000,00

19

الدارالبيضاء 
سطات

الدارالبيضاء
أمان «لحامية وتوجيه نساء ضحايا العنف»

منظمة تجديد الوعي 
النسايئ

240.000,00

20
يس للنساء والفتيات 

مركز استامع وتوجيه وعالج نف
ضحايا العنف

الجمعية املغربية 
لرعاية املرأة واألرسة

240.000,00

21
املحمدية

دعم االستقبال واالستامع والتوجيه للنساء ضحايا 
العنف

فدرالية رابطة النساء 
بجهة الدار البيضاء

210.000,00



34

22
مراكش آسفي

آسفي
مركز أمل لإلنصات والتوجيه

الجمعية املغربية 
ملساعدة الطفل واألرسة

240.000,00

23
درعة 

تافياللت 

الراشيدية
املساهمة يف القضاء عىل العنف تجاه النساء بجهة 

درعة تافياللت من خالل التوعية والتحسيس 
واملواكبة

األلفية الثالثة لتنمية 
الفعل الجمعوي 
رشقي

بالجنوب ال
240.000,00

24
ميدلت

تحسيس ومواكبة حقوقية لنساء األطلس الكبري 
رشقي من أجل النهوض بحقوق املرأة القروية

ال
جمعية أخيام للتنمية 

اإلقتصادية واالجتامعية
240.000,00

25
سوس ماسة

أكادير
يس والتطوير الذايت 

مركز تدارت للدعم النف
واملصاحبة االجتامعية

جمعية املرأة للتنمية 
والثقافة

240.000,00

26
كلميم واد 

نون
طانطان

مركز االستامع والتوجيه للنساء
جمعية رفيدة للمرأة 

الرائدة
240.000,00

27
مركز االستامع والتوجيه للنساء والفتيات املعنفات

جمعية املرأة التقليدية 
للتنمية

194.400,00

28
العيون 
الساقية 
الحمراء

العيون
 إدماج

جمعية الساقية الحمراء 
للهجرة والتنمية

137.900,00

29
الداخلة وادي 

الذهب
وادي الذهب

مركز وئام لالستقبال واالستامع والتوجيه
جمعية وئام للمرأة 

املغربية 
204.000,00
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الرقم
الجهة

اإلقليم/ العاملة
رشوع

إسم امل
رشوع

حامل امل
املبلغ املقرتح

1
طنجة تطوان 

الحسيمة

طنجة
الوساطة األرسية

جمعية رسالة لتنمية مهارات املرأة
144.000,00

2
شفشاون

السعادة األرسية
شبكة تحسني جودة محواألمية 

والتنمية املستدامة
168.000,00

3

رشق
ال

 الدريوش

دعم وتأهيل مركز الوساطة األرسية دار 
املرأة بودينار

جمعية ثريل للتنمية املستدامة
204.000,00

4
دعم وتأهيل مركز الوساطة األرسية 

النور
جمعية الريف التنموية

204.000,00

5
الناظور

دعم وتأهيل مركز الوساطة األرسية 
مبركب التنشيط الثقايف والرتبوي 

بفرخانة
جمعية األمل لألرسة والطفل

189.000,00

6
 تاوريرت

إحدات مركز ”تأين“ لإلنصات والتوجيه 
األرسي

جمعية النهضة لدعم التنمية املحلية 
رشقية

بالعيون ال
180.000,00

7
فاس مكناس

فاس
الوساطة األرسية للحامية من التفكك يف 

األوساط الهشة
جمعية املنتدى النسايئ

204.000,00
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8
الدارالبيضاء سطات

سطات
مركز مودة للوساطة األرسية

جمعية السالم لإلمناء االجتامعي – 
فرع سطات

174.000,00

9
برشيد

إحداث مركز للوساطة األرسية
جمعية األمل واملواطنة للتنمية 

الجهوية
174.000,00

10
مراكش آسفي

الصويرة
خلق الوساطة األرسية

جمعية الخري النسوية لألعامل 
االجتامعية

204.000,00

11
آسفي

لبنة لتقوية روابط األرسة 
جمعية أم قاسم املرادية للعمل 

النسايئ
204.000,00

12
درعة تافياللت 

الراشيدية
املسامح كريم

جمعية املجد للنهوض باملرأة
186.000,00

13
سوس ماسة

أكادير
تقوية قدرات الجمعيات املناهضة 

للعنف يف مجال الوساطة األرسية
جمعية تزرزيت لتنمية األم والطفل

183.600,00

14
الداخلة وادي 

الذهب
وادي الذهب

مركز طيبة للوساطة األرسية 
جمعية طيبة لألعامل االجتامعية

204.000,00
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الرقم
الجهة

اإلقليم/ العاملة
رشوع

إسم امل
رشوع

حامل امل
املبلغ املقرتح

1
رشق

ال
 وجدة – أنكاد

كفالة املسن
جمعية مستفريك للتعاون والتنمية

233.750,00

2

فاس مكناس

صفرو
العناية الصحية واالجتامعية 

باملسنني داخل وسطهم األرسي 
واجب ورسالة

رشاكة
جمعية التضامن للتنمية وال

113.580,00

3
مكناس

يس واملادي 
الدعم االجتامعي والنف

لفئات املسنني بحي كريان 
السعيدية

أمل السعيدية للثقافة والتنمية
76.500,00

4
الرباط سال القنيطرة

سال
صحة جيدة من أجل شيخوخة 

أفضل
الهيئة الوطنية لإلسعاف واإلنقاذ

170.000,00

5
الرباط

دعم املسنني يف وضعية صعبة
جمعية تسيري املركز االجتامعي 

لألشخاص املسنني
147.700,00
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6

بني مالل خنيفرة

بني مالل
تقوية الربامج املوجهة لألشخاص 

املسنني
جمعية املوظفني املتقاعدين 

واألشخاص املسنني
80.900,00

7
أزيالل

بالوالدين إحسانا 
جمعية سمنيد للتنمية االجتامعية

79.000,00

8
خنيفرة

توفري خدمات التكفل 
واملساعدات االجتامعية للمسنني 

داخل الوسط األرسي
جمعية النواة للتنمية والثقافة 

والتدبري املنزيل
96.000,00

9

الدارالبيضاء سطات
برشيد

خدمات الصفاء للمسنني
جمعية الصفاء االجتامعية والثقافية 

للتنمية
37.000,00

10
 العناية باألشخاص املسنني من 
خالل تقديم الخدمات املتنقلة 

عن بعد
املكتب اإلقليمي للهالل األحمر 

املغريب
79.000,00
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11

مراكش آسفي

الصويرة
أرسة فخورة بخدمة مسنيها

جمعية الشبكة الجمعوية قافلة 
أصدقاء موكادور

80.900,00

12

اليوسفية

العناية باألشخاص املسنني من 
خالل تقديم الخدمات 

جمعية الهدى للتنمية القروية بدوار 
اوالد احميدة 

60.000,00

13
العناية باألشخاص املسنني يف 

مجال العناية الصحية
جمعية األعامل االجتامعية ألطر 

الصحة
77.000,00

14
مواكبة ودعم املسنني بجامعة 

جنان بيه
رص للتنمية القروية 

جمعية الن
والفالحية

52.850,00

15
آسفي

من أجل شيخوخة نشيطة بالعامل 
القروي 

جمعية املستقبل للتنمية
110.500,00

16
إلتفاتة نحو الشخص املسن بالعامل 

القروي 
جمعية بغيت بالدي للتنمية 

االجتامعية وحامية البيئة
66.400,00

17
درعة تافياللت 

ميدلت
رشوع الرب للتكفل باملسنني

م
التواصل للتنمية

227.200,00

18
التكفل االجتامعي باملسنني بآيت 

ازدك
جمعية تداموت لتنمية الطفل 

واملرأة القروية
118.000,00
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19
سوس ماسة

طاطا
التكفل ودعم األشخاص املسنني

جمعية تيموال للتنمية والتضامن
15.440,00

20

كلميم واد نون

طانطان
توفري خدمات التكفل واملساعدة 

للمسنني داخل الوسط األرسي
جمعية األنصار لتنمية املرأة

29.900,00

21

كلميم

العناية الصحية واالجتامعية 
مبسنينا

جمعية مستخدمي املياه لألغراض 
الزراعية تجنانت

44.300,00

22
توفري خدمات التكفل واملساعدة 

االجتامعية للمسنني
جمعية التواصل للتنمية والتعاون

53.000,00
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23

العيون الساقية الحمراء

طرفاية
توفري خدمات التكفل واملساعدة 

االجتامعية للمسنني داخل الوسط 
األرسي

جمعية منتدى البدائل، فرع طرفاية
26.000,00

24
العيون

رشوع الكرم للتكفل باملسنني 
م

بالوسط األرسي
جمعية الكرم لألعامل االجتامعية 

والثقافية والرتبوية
74.000,00

25
رعاية ومواكبة املسنني بوسطهم 

األرسي
جمعية املجد لألعامل االجتامعية 

والثقافية
100.000,00

26

الداخلة وادي الذهب
وادي الذهب

الكرامة لألشخاص املسنني
جمعية لجواد للتنمية املستدامة 

140.000,00

27
يس وموائد 

 تنظيم يوم تحسي
مستديرة حول العجزة يف وضعية 

صعبة
املنتدى املغريب لحقوق اإلنسان

50.500,00
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الرقم
الجهة

اإلقليم/ العاملة
رشوع

إسم امل
رشوع

حامل امل
املبلغ املقرتح

1
رشق

ال
 الناظور

دعم األطفال يف وضعية الشارع
جمعية تسغناس للثقافة والتنمية

88.500,00

2
فاس مكناس

تازة

إدماج األطفال املهددين بوضعية 
الشارع داخل أرسهم

جمعية النور لرعاية الطفل واملرأة يف 
وضعية صعبة 

51.600,00

3
حامية األطفال يف وضعية الشارع

جمعية مركب الرعاية االجتامعية 
82.500,00

4
الرباط سال 

القنيطرة
سال

رشوع حامية للنهوض باألطفال يف 
م

وضعية الشارع
سالالجمعية املغربية لرتبية الشبيبة فرع 

127.000,00

5
رشوع التحسيس بظاهرة األطفال يف 

م
وضعية الشارع 

جمعية الكشف املنري
98.830,00

6
الدار البيضاء 

سطات
الجديدة

معا من أجل حامية أطفال الشوارع
جمعية املنار للرتبية والثقافة ورعاية 

األرسة
70.000,00
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7

مراكش آسفي

آسفي
إدماج أطفال الشوارع

جمعية إدماج للتنمية والتكوين
100.400,00

8
اليوسفية

متكني وتقوية قدرات الفاعل املحيل يف 
مجال حامية الطفولة

جمعية املستقبل للتنمية والخدمات 
االجتامعية

70.450,00

9
درعة تافياللت 

ميدلت
املواكبة االجتامعية لألطفال يف وضعية 

الشارع
جمعية الهناء لتنمية املرأة والطفل

99.000,00

10
سوس ماسة

إنزكان آيت 
ملول

تطوير خدمات االستامع والتوجيه 
لفائدة األطفال مبركز الجمعية

جمعية تروانو لألطفال يف وضعية 
صعبة

72.800,00

11
كلميم واد نون

طانطان
نعم طفل الشارع إذن مبن أستغيث

جمعية الوفاء للرتبية والتنمية فرع 
طانطان

25.000,00
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الرقم
الجهة

اإلقليم/ العاملة
رشوع

إسم امل
رشوع

حامل امل
املبلغ املقرتح

1

طنجة تطوان 
الحسيمة

الحسيمة
التواصل األرسي رهان التنمية املستدامة

جمعية آمال للتنمية واألعامل 
االجتامعية بأجدير

73.000,00

2
تطوان

متكني اآلباء واألمهات من األساليب 
رضورية من أجل تنشئة 

واملهارات ال
ناجحة لألبناء

جمعية العهد الجديد لتنوير األرسة
56.000,00

3

رشق
ال

 الناظور
تكوين اآلباء يف مجال تنشئة األبناء

جمعية الرسالة للتضامن والتنمية
32.200,00

4
 الدريوش

 الرتبية الوالدية 
جمعية دار الطالبة بودينار

66.000,00

5
 وجدة أنكاد

مركز اإلرشاد والرتبية الوالدية
جمعية املسار من أجل التنمية

68.000,00

6
 بركان

رص التواصل بني األرسة 
تعزيز أوا

واملجتمع املدين واملدرسة
جمعية سنابل الخري للتكافل 

والبيئة والتنمية
78.400,00
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7

فاس مكناس

صفرو
التواصل األرسي داخل األرسة القروية

جمعية السند االجتامعية لدار 
الطالب والطالبة تازوطة والنقل 

املدريس
25.900,00

8
فاس

تطوير الكفايات الرتبوية عند اآلباء
جمعية األنوار للرتبية والثقافة 

والتنمية
82.500,00

9
مواكبة املراهق اليتيم

رشوق للطفولة والشباب
جمعية ال

42.900,00
10

مكناس
الرتبية الوالدية رهان مجتمعي

جمعية فاعل خري
75.500,00

11
إعادة االعتبار للرتبية الوالدية داخل 

املجتمع
جمعية غرفة الشباب الدولية، فرع 

مكناس
85.300,00
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12

الرباط سال 
القنيطرة

القنيطرة
تعزيز آليات الرتبية الوالدية

جمعية الوفاء سيدي الطيبي
53.284,00

13
إدماج

جمعية مركز التنمية للرتبية 
والتكوين

36.400,00

14
سيدي قاسم

من أجل أرسة متامسكة
جمعية السالم لإلمناء االجتامعي 

–فرع سيدي قاسم
53.000,00

15

سال

لتزهر البيوت وردا
جمعية السالم الوطنية للرياضة 

والثقافة والبيئة والتنمية
85.000,00

16
رشوع أمل للرتبية الوالدية

م
جمعية ضفاف الثقافية والرياضية

92.400,00
17

إسعاد
رشية

جمعية رواد التنمية الب
61.173,00

18
أرسيت سعاديت

نهضة الحي للبيئة والتنمية
64.000,00

19
الخميسات

الرتبية الناجحة
جمعية تيفلت اآلفاق والتنمية

57.200,00
20

الرباط
دعم قدرات الوالدين يف تربية األبناء 

جمعية حامية األرسة املغربية
118.000,00

21
بني مالل 

خنيفرة

بني مالل
الرتبية الوالدية أساس التنمية 

االجتامعية
رساء للرتبية والتنمية 

جمعية إ
رشية

الب
130.500,00

22
خنيفرة

تربية أبنايئ أساس نجاح حيايت
جمعية شمس األطلس للتنمية

61.800,00
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23
مراكش 
آسفي

الحوز
قافلة براءة للرتبية الوالدية

جمعية السبيل للرتبية والثقافة- 
فرع أمزميز

75.000,00

24
آسفي

طفيل مستقبيل
العصبة املغربية للرتبية األساسية 

ومحاربة األمية 
63.525,00

25
الوساطة والرتبية الوالدية

املركز املغريب لحقوق اإلنسان
33.700,00

26

درعة 
تافياللت 

ورزازات
إدماج الرتبية الوالدية يف برامج محو 

األمية وما بعد محو األمية
النسيج الجمعوي للتنمية

67.000,00

27

الراشيدية

الرتبية الوالدية: دعم للتامسك 
االجتامعي

جمعية البحث االجتامعي والتنمية
79.000,00

28
مواكبة الوالدين وتعزيز قدراتهم يف 

تعميق ثقافة املسؤولية الوالدية
جمعية أصدقاء األرض للتنمية 

والبيئة
46.640,00

29
عناية للرتبية الوالدية

فضاء الفتح للرتبية والتنمية
70.500,00
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30
كلميم واد 

نون

كلميم
تنمية الثقافة الوالدية

جمعية سفري املبادرة للتنمية 
واإلدماج

34.000,00

31
آسا الزاك

توعية اآلباء واألمهات بواجباتهم الرتبوية
جمعية الصداقة للثقافة والفن

25.000,00

32
الداخلة 
وادي 
الذهب

وادي الذهب

دورات تكوينية وأنشطة تهم تقوية 
قدرات اآلباء

جمعية ترقية وضعية األرسة واملرأة 
بالداخلة 

60.000,00

33
تقوية قدرات اآلباء لضامن تنشئة أفضل 

لألبناء 
جمعية حامية للبيئة والتنمية 

املستدامة 
60.000,00
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الرقم
الجهة

اإلقليم/ العاملة
رشوع

إسم امل
رشوع

حامل امل
املبلغ املقرتح

1
طنجة تطوان الحسيمة

وزان
األرسة أوال - األرسة دامئا

جمعية إكرام للمرأة والطفولة
58.100,00

2

رشق
ال

 وجدة أنكاد

انطالقة لتأهيل الشباب والفتيات 
املقبلني عىل الزواج لبناء أرسة آمنة 

ومستقرة
جمعية الرونق للتنمية والثقافة

84.000,00

3
جميعا من أجل أرسة ممتدة

جمعية تنمية املرأة والطفل
56.000,00

4
 الدريوش

اإلرشاد األرسي
جمعية الياسمني للتنمية 

والتضامن
40.000,00

5
فاس مكناس

فاس
برنامج «بهجة» لتأهيل األرسة

جمعية الوئام للتاهيل األرسي
38.000,00

6

الرباط سال القنيطرة

سيدي قاسم
األرسة السعيدة

جمعية التضامن للتنمية القروية
100.000,00

7
القنيطرة

من أجل مستقبل آمن لألرسة
جمعية األخوة لألوراش 

االجتامعية
50.982,75

8
الرباط

برنامج اإلرشاد األرسي
جمعية الرتبية والتنمية

146.100,00

9
بني مالل خنيفرة

خنيفرة
اإلرشاد األرسي ألولياء وآباء نزالء 

ونزيالت مؤسسة الرعاية االجتامعية 
«دار التلميذ» بسيدي اعمرو

جمعية أجيال للتنمية والرعاية 
االجتامعية

57.500,00
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10

مراكش آسفي

مراكش
أسس األرسة املغربية الناجحة

جمعية الرحمة للعناية باألرسة 
الفقرية

81.000,00

11
آسفي

تعزيز البناء التعاقدي واألخالقي لألرسة 
ومتثينه

جمعية نور بآسفي لالهتامم 
بشؤون املرأة

36.000,00

12
الشباب املقبل عىل الزواج

جمعية الزمومات للتنمية القروية 
بدوار الزمومات

38.600,00

13
درعة تافياللت 

ميدلت
تعزيز وتحسني خدمات اإلرشاد األرسي 

والعالج األرسي
فضاء التضامن والتوجيه املغريب

57.000,00

14
سوس ماسة

اشتوكة آيت 
باها

األرسة املثىل لجيل واعد
املركز املغريب أجيال للتكوين 

والتنشيط
28.085,00

15
كلميم واد نون

كلميم
اإلرشاد األرسي كدعامة لالستقرار األرسي

جمعية تاسافوت الجديدة
28.600,00

16
العيون الساقية الحمراء

السامرة
تقوية قدرات ومهارات املرأة واألرسة 
والتنمية االجتامعية يف إطار التنمية 

الذاتية
جمعية املستقبل للتنمية الذاتية 

وفن التواصل
32.400,00

17
العيون

مركز اإلرشاد األرسي
منتدى الساقية الحمراء وادي 
الذهب للدميوقراطية والتنمية

91.000,00
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18

الداخلة وادي الذهب
وادي الذهب

الرتبية األرسية
جمعية الداخلة النسائية لرتقية 

وإدماج املرأة 
40.000,00

19
تنظيم ندوات ولقاءات علمية حول 

النساء اإلفريقيات املهاجرات وحقوقهن 
جمعية ياسمني للتنمية وتأهيل 

األرسة والبيت
45.000,00

20
أورسد

اإلصالح األرسي
أورسد لحامية األرسة

60.000,00
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الرقم
الجهة

اإلقليم/ 
العاملة

رشوع
إسم امل

رشوع
حامل امل

املبلغ املقرتح

1

طنجة 
تطوان 
الحسيمة

الحسيمة
املســاهمة يف إذكاء الوعــي لحقــوق 

األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة 
جمعية صوريف لحقوق الشخص املعاق

51.900,00

2
تطوان

دعــم اإلندمــاج الفعــيل للكفيــف يف 
الحيــاة املجتمعيــة

جمعية لويس برايل للمكفوفني
66.200,00

3
طنجة

أمل األم 2
جمعيــة وصــال الرحمــة لدمــج وتأهيــل األطفــال يف 

وضعيــة إعاقــة ذهنيــة
105.000,00

4

وزان

يف مجــال النهــوض 
إذكاء الوعــي 

بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة
جمعية البسمة لألطفال يف وضعية إعاقة

36.000,00

5
سياســات عموميــة محليــة دامجــة 
لفائــدة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة

جمعية النهوض باألشخاص املعاقني بزومي
62.000,00
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6

رشق
ال

 الناظور
كرامة

جمعية األمل للمعاقني بازغنغان
65.100,00

7

 وجدة  
أنكاد

إدمــاج الطفــل املعــاق يف املؤسســات 
التعليميــة

جمعيــة أوليــاء املســتفيدين مــن خدمــات املركــز 
الوطنــي محمــد الســادس للمعاقــني والتنميــة 

رشيــة
الب

42.000,00

8
نــور «لدعــم مبــادرات» الجمعيــات 
يف مجــال 

بخصــوص إذكاء الوعــي 
يف

بحقــوق األشــخاص 
النهــوض 

 
وضعية إعاقة

جمعيــة النــور للتنميــة االجتامعيــة للمعاقــني 
واألرامــل

68.620,00

9
 تاوريرت

والتكوينيــة 
التحسيســية 

األيــام 
التوحــدي

إلضطــراب 
جمعية نجمة - تيزم - املغرب

70.000,00

10
الدريوش

يف مجــال النهــوض 
إذكاء الوعــي 

بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة
رص 

جميعــة الريــف للمكفوفــني وضعــاف البــ
الدريــوش

38.000,00
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11

فاس 
مكناس

تازة

إذكاء الوعــي حــول حقــوق األشــخاص 
يف وضعيــة إعاقــة بدائــرة تاهلــة

جمعية الكرامة لألطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة
35.000,00

12
بحقــوق 

والتحســيس 
التعريــف 

وضعيــة إعاقــة 
يف 

األشــخاص 
جمعيــة امســيلة آلبــاء وأوليــاء األشــخاص ذوي 

اإلحتياجــات الخاصــة
40.000,00

13
مكناس

املســاهمة يف التوعيــة بحقــوق ذوي 
اإلحتياجــات الخاصــة

جمعيــة قلــب األم ألوليــاء األطفــال املعاقــني، إعاقــة 
حركيــة وذهنيــة صعبــة

53.700,00
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14

الرباط سال 
القنيطرة

سيدي 
قاسم

لغة اإلشارة
جمعيــة بســمة إلدمــاج األطفــال ذوي اإلحتياجــات 

الخاصــة
60.000,00

15
كلنا مختلفون كلنا متساوون

جمعية الغرب للمعاقني
74.500,00

16
القنيطرة

الولوجيات كحق يف العيش الكريم
جمعيــة الطلبــة يف وضعيــة إعاقــة بجامعــة ابــن 

طفيــل
86.700,00

17
الرباط

الســينام كوســيلة لتعزيــز إدمــاج 
يف وضعيــة إعاقــة

األشــخاص 
انديفلم

200.000,00

18
تحدي اإلعاقة ممكن

الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان
165.000,00

19
سالالرباط/

رشوع نــور للنهــوض باألشــخاص يف 
مــ

وضعيــة إعاقــة
منظمة الكشاف املغريب

105.560,00

20
سال

تطويــر مهــارات أمهــات االطفــال ذوي 
اإلعاقــة

املركز االجتامعي القرية
83.550,00

21
الرباط

أنــا مختلــف مثلــك، مــن أجــل ولــوج 
األشــخاص ذوي التوحــد

تحالــف الجمعيــات العاملــة يف مجــال اإلعاقــة 
باملغــرب

140.000,00

22
بني مالل 

خنيفرة
بني مالل

معــا ملجتمــع واعــي بحقــوق األشــخاص 
يف وضعيــة إعاقــة 

جمعية املواهب للرتبية االجتامعية 
80.000,00
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23
الدارالبيضاء 

سطات

سطات
رعاية

جمعية التآزر لرعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة
42.000,00

24
الجديدة

إذكاء الوعــي للنهــوض بحقوق اإلنســان 
لــذوي اإلحتياجــات الخاصة

الجمعيــة املغربيــة لألطفــال ذوي اإلحتياجــات 
الخاصــة

86.200,00

25
مراكش 
آسفي

الصويرة
من أجل حق الطفل املعاق يف الولوج 

إىل التعليم
جمعيــة تاموزيــكا لألطفــال ذوي اإلحتياجــات 

الخاصــة
37.000,00

26
مراكش

التحسيس بوضعية اإلعاقة
جمعية العهد الجديد لألشخاص املعاقني

52.500,00

27
آسفي

نحو مغرب جدير باألشخاص يف وضعية 
إعاقة

جمعية قلم لذوي اإلحتياجات الخاصة
35.200,00

28

درعة 
تافياللت 

تنغري
الوعــي االجتامعــي باإلعاقــة ركيــزة 

أساســية للتنميــة
جمعية الورود لألشخاص املعاقني

75.400,00

29
الراشيدية

إذكاء الوعــي بــدور الولوجيــات يف 
تعزيــز مسلســل حــق إدمــاج األشــخاص 

يف وضعيــة إعاقــة يف املجتمــع
شمس ألرس وأصدقاء األطفال يف وضعية إعاقة

89.500,00
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30

سوس ماسة

إنزكان 
آيت ملول

إنتــاج فيلــم قصــري باألمازيغيــة مرتجــم 
بالعربيــة ولغــة اإلشــارات حــول حقــوق 
ذوي اإلحتياجــات الخاصــة يف عيــش 

حيــاة عاديــة
منظمة تاماينوت

75.760,00

31
تيزنيت 

الربنامــج التأهيــيل لــذوي اإلحتياجــات 
الخاصــة

جمعيــة األيــادي املتضامنــة لــذوي اإلحتياجــات 
الخاصــة

45.150,00

32

طاطا

تقويــة املشــاركة االجتامعيــة لألشــخاص 
يف وضعيــة إعاقــة

جمعية األمل للمعاقني
61.000,00

33
تنظيــم لقــاءات ونــدوات للتعريــف 
بحقــوق األشــخاص ذوي اإلحتياجــات 

الخاصــة
جمعية شباب التنمية

49.000,00

34
دورة املنشط الرتبوي املختص

جمعية التضامن إلدماج الشخص املعاق
13.500,00

35
كلميم واد 

نون
كلميم

تقويــة قــدرات الجمعيــات العاملــة يف 
مجــال اإلعاقــة بالجهــة

اتحــاد الجمعيــات العاملــة يف مجــال اإلعاقــة بجهــة 
كلميــم

44.000,00

36
يف مجــال النهــوض 

إذكاء الوعــي 
بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة

جمعيــة التضامــن مــع األطفــال ذوي الحاجــات 
الخاصــة

62.000,00
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37

العيون 
الساقية 
الحمراء

السامرة
محاربــة الصــور النمطيــة والتمثــالت 
الســلبية حــول األشــخاص يف وضعيــة 

إعاقــة
الجمعية املغربية لذوي اإلحتياجات الخاصة

45.000,00

38

العيون

قافلــة آفــاق للتحســيس بحقــوق 
يف وضعيــة إعاقــة

األشــخاص 
جمعيــة آفــاق لتأهيــل و إدمــاج األشــخاص يف 

وضعيــة إعاقــة
83.000,00

39
تقويــة قــدرات الفاعلــني املحليــني 
يف مراعــاة بعــد اإلعاقــة يف الربامــج 

الجامعيــة للتنميــة
عــن 

والدفــاع 
مركــز التفكــري االســرتاتيجي 

الدميقراطيــة
155.105,00

40
حمــالت تحسيســية حــول مخاطــر 
األلغــام و تأثريهــا عــىل الفــرد واملجتمــع

الجمعية املغربية لضحايا األلغام و ذوي اإلحتياجات 
الخاصة

70.000,00

41
الداخلة 

وادي 
الذهب

وادي 
الذهب

تنظيم أيام ودورات ولقاءات تحسيسية 
حول واقع اإلعاقة بالجهة.

جمعية اليد يف اليد بالداخلة 
50.000,00
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الرقم
الجهة

اإلقليم/ العاملة
رشوع

إسم امل
رشوع

حامل امل
املبلغ املقرتح

1
رشق

ال
 فجيج

إحداث وحدة متنقلة للسياحة 
التضامنية

جمعية أمل الدفيلية للتنمية والثقافة 
واملحافظة عىل الرثوة الطبيعية

90.000,00

2
خلق وحدة إلنتاج الكسكس املنسم 

باألعشاب
جمعية املستقبل للتنمية والبيئة

94.000,00

3
فاس 
مكناس

مكناس
مخلعات ومخلالت الرضا

جمعية الرضا إلدماج الصم والبكم 
76.200,00

4
كسكس ميمتي التقليدي

رشية واملستدامة
جمعية اآلفاق للتنمية الب

72.000,00

5
بني مالل 

خنيفرة
بني مالل

تنظيم وهيكلة بائعات الخبز والفطائر
أجيال املستقبل للصناعة التقلدية بزاوية 

الشيخ
60.900,00

6
خنيفرة

إنتاج وتثمني منتوج الصبار
موفراس للتنمية القروية والبيئة

80.000,00

7
الدارالبيضاء 

سطات
الدار البيضاء

رشوع تعاونية طيبة للخدمات
م

مؤسسة بسمة للتنمية االجتامعية
147.000,00
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8

مراكش 
آسفي

الرحامنة
رشوع الخبز البلدي الكامل للنساء

م
رشين للتنمية

جمعية شباب بوع
46.000,00

9
رساغنة

قلعة ال
وكالة تساوت لبيع منتوجات الزيتون

رشى للتنمية والثقافة
جمعية الب

196.250,00

10
آسفي

تجهيز وحدة لتجفيف الكبار
جمعية مفتاح الخري للمرأة الجزولية

125.000,00

11
زراعة وتثمني منتوج األركان لفائدة 

املرأة القروية
جمعية خري انكة للتنمية القروية

151.200,00

12
اليوسفية

وحدة إلنتاج الكسكس املنسم باألعشاب 
الطبية والعطرية

جمعية الرحمة
105.120,00

13

درعة 
تافياللت 

زاكورة
أمل نساء الغزالن

جمعية القصبة للتنمية
149.824,00

14
الراشيدية

وحدة لتثمني املنتوجات املحلية للمرأة 
القروية

جمعية تاميات للبيئة والتنمية القروية
123.720,00

15
ميدلت

تثمني منتوج الزعفران بآيت مويل
السعادة النسوية للتنمية القروية

106.400,00

16
تجفيف وتسويق فاكهة الربقوق

جمعية تاماللت للتنمية القروية والصناعة 
التقليدية

132.000,00
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17

سوس ماسة

اشتوكة آيت 
باها

تبحار للفالحة البيولوجية التضامنية
جمعية أنوار توزايكوللتنمية والتعاون

300.000,95

18
تارودانت

تجهيز مقر الجمعية مبعدات الستخراج 
زيت األركان ومشتقاته

الجمعية الجهوية لالتحاد الوطني لنساء 
املغرب تالوين

198.000,00

19
طاطا

التدبري املنزيل (صنع الحلويات وتثمني 
الكسكس)

جمعية تودرت للنهوض بشؤون املرأة 
والطفل والبيئة

31.600,00

20
كلميم واد 

نون
كلميم

تجهيز ورشة لفائدة النساء لنسج الخيام 
الصحرواية

جمعية الربج للفالحة والتنمية والتعاون
53.000,00

21
تجهيز وحدة إلنتاج الكسكس 

واملعجنات
جمعية زاوية موالي أحمد الدرقاوي 

للتنمية 
50.000,00

22
مخبزة تفارنوت التقليدية

جمعية اديسكام-امتدي
60.000,00

23
العيون 
الساقية 
الحمراء

طرفاية
مخبزة الوفاق

جمعية الوفاق للعمل االجتامعي 
والتضامني والبيئي

81.700,00

24
مبادرة نساء دار كسامر لإلنتاج الحريف

جمعية نساء دار كسامر
65.000,00

25
العيون

رشوع تثمني إنتاج جنب املاعز
م

جمعية ديوان إلنصاف املرأة
110.500,00
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تبعــا ملقتضيــات منشــور الوزيــر األول رقــم 07/2003 بتاريــخ 26 ربيــع الثــاين 1424 
(27 يونيــو 2003) املتعلــق بالرشاكــة بــني الدولــة والجمعيــات، ومتاشــيا مــع الربنامــج 
الحكومــي الــذي أكــد عــىل رضورة اعتــامد طلــب العــروض لتمويــل مشــاريع 
ــال الســرتاتيجية  ــاء هــذه املشــاريع، وتفعي ــري شــفافة النتق ــرار معاي ــات وإق الجمعي
ــد  ــا إىل الح ــة أساس ــرتة 2012/2016 الرامي ــم الف ــي «4+4» برس ــب االجتامع القط
ــني  ــة ب ــة املربم ــة الرشاك ــىل اتفاقي ــاء ع ــي، وبن ــال االجتامع ــاص يف املج ــن الخص م
الــوزارة ووكالــة التنميــة االجتامعيــة التــي وكل مبوجبهــا لهــذه األخــرية تدبــري برنامــج 

ــوزارة والجمعيــات برســم ســنة 2016. الرشاكــة بــني ال
التنميــة  ووكالــة  االجتامعيــة  والتنميــة  واألرسة  واملــرأة  التضامــن  وزارة  تعلــن 
االجتامعيــة عــن انطــالق عمليــة تلقــي طلبــات متويــل مشــاريع الجمعيــات العاملــة 
يف مجــاالت تدخــل الــوزارة برســم ســنة 2016، ابتــداء مــن 15 يوليــوز إىل غايــة1 20 

ــزوال. ــر 2016 عــىل الســاعة الرابعــة والنصــف بعــد ال أكتوب
ويجــب أن تنــدرج املشــاريع املقدمــة مــن طــرف الجمعيــات برســم هــذه الســنة 

ضمــن أحــد املجــاالت التاليــة: (*)
دعم مراكز االستقبال واالستامع والتوجيه للنساء ضحايا العنف؛. 1
اإلدماج االجتامعي عرب التمكني االقتصادي للنساء؛. 2
دعــم مبــادرات الجمعيــات بخصــوص إذكاء الوعــي يف مجــال النهــوض . 3

ــة؛ ــة إعاق ــخاص يف وضعي ــوق األش بحق
دعم مراكز الوساطة األرسية؛. 4
اإلرشاد األرسي؛. 5

1- تم متديها إىل غاية 21 نونرب 2016
(*) يتعني عىل الجمعيات االطالع عىل التفاصيل املتعلقة بكل مجال عىل املواقع اإللكرتونية املبينة أسفله.
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الرتبية الوالدية؛. 6
النهوض باألطفال يف وضعية الشارع؛. 7
ــة للمســنني داخــل الوســط . 8 توفــري خدمــات التكفــل واملســاعدة االجتامعي

األرسي.
ويتكــون ملــف طلــب الدعــم مــن طلــب موجــه إىل الســيدة الوزيــرة، مرفــق بامللــف 
ــل  ــل يف دلي ــا بالتفصي ــق املنصــوص عليه ــي الوثائ ــة وباق ــل للجمعي ــوين الكام القان
املســاطر الخــاص بتدبــري الرشاكــة مــع الجمعيــات، وكــذا يف دفاتــر التحمــالت 

ــالت.  ــر تحم ــة لدفات ــاالت الخاضع ــبة للمج بالنس
وميكن تحميل مختلف هاته الوثائق من عىل املواقع اإللكرتونية التالية:

 www.ads.ma أو www.entraide.ma أو www.social.gov.ma
يجــب أن تــودع ملفــات طلبــات الدعــم لــدى املنســقيات الجهويــة لوكالــة التنميــة 
االجتامعيــة أو املندوبيــات اإلقليميــة للتعــاون الوطنــي، مقابــل وصــل يحــدد رقــم 

اإليــداع وتاريخــه.
توجيهات هامة: 

يتعني عىل الجمعيات االلتزام الدقيق مبضامني دليل املساطر املشار إليه أعاله؛
كل ملف طلب دعم غري كامل أوتم إيداعه بعد التاريخ املحدد يف اإلعالن، 

يعترب الغيا؛
ال ميكن للجمعية أن تقدم أكرث من مرشوع واحد؛

املقتضيات والرشوط املحددة يف دليل املساطر املشار إليه أعاله،  إضافة إىل 
احرتام  االعالن،  هذا  يف  املحددة  باملجاالت  املعنية  الجمعيات،  عىل  يجب 
ميكن  والتي  مجال،  بكل  الخاصة  التقنية  والبطائق  التحمالت  دفاتر  مضامني 

تحميلها من عىل املواقع اإللكرتونية املبينة أعاله.
ملحوظــة: للمزيــد مــن املعلومــات ميكــن للجمعيــات االتصــال مبــارشة باملنســقيات 

الجهويــة لوكالــة التنميــة االجتامعيــة.
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1. دعم مراكز االستقبال واالستامع والتوجيه للنساء ضحايا العنف

ــع  ــة م ــه للرشاك ــم املوج ــن الدع ــزء م ــص ج ــالل تخصي ــن خ ــوزارة م ــعى ال تس
الجمعيــات لفائــدة املراكــز التــي تقــدم خدمــات االســتامع والتوجيــه للنســاء ضحايــا 

ــا يف: ــل أهمه ــداف، تتمث ــن األه ــة م ــق مجموع ــف إىل تحقي العن
تعزيز وتجويد الخدمات املقدمة للنساء ضحايا العنف؛. 1
تعريف وتوعية النساء ضحايا العنف مبختلف حقوقهن؛. 2
التحسيس والتوعية مبخاطر العنف املامرس ضد النساء والفتيات.. 3

ــة  ــات الرشاك ــىل عالق ــفافية ع ــط والش ــوح والضب ــن الوض ــد م ــاء مزي ــة إضف وبغي
ــد  ــز، فق ــن املراك ــوع م ــذا الن ــىل ه ــة ع ــات املرشف ــوزارة بالجمعي ــط ال ــي ترب الت
ــرتا للتحمــالت خاصــا بالرشاكــة مــع  ــة، دف ــوزارة، برســم الســنة الجاري اعتمــدت ال
هــذه الجمعيــات تــم التنصيــص فيــه عــىل الــرشوط الواجــب احرتامهــا يف الخدمــات 
املقدمــة للمســتفيدات، إضافــة إىل الوثائــق التــي يتعــني عــىل الجمعيــات اإلدالء بهــا 

ضمــن ملــف طلــب الدعــم.
ــاطر  ــل املس ــا يف دلي ــوص عليه ــق املنص ــات والوثائ ــة إىل املعلوم ــه، وباإلضاف وعلي
املعتمــد لتدبــري الرشاكــة مــع الجمعيــات، يشــرتط يف الجمعيــات الراغبــة يف 
ــات  ــد باملقتضي ــز التقي ــن املراك ــوع م ــذا الن ــص له ــم املخص ــن الدع ــتفادة م االس
ــا. ــداد ملفاته ــاله، يف إع ــه أع ــار إلي ــالت، املش ــرت التحم ــواردة يف دف ــرشوط ال وال

وتجــدر اإلشــارة إىل أن هــذه امللفــات ســيتم اعتامدهــا لتقديــم الدعــم للجمعيــات 
برســم الســنوات الثالثــة القادمــة، مــام يســتدعي إيــالء العنايــة الالزمــة إلعدادهــا.
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2. اإلدماج االجتامعي عرب التمكني االقتصادي للنساء
ــذايت، تحظــى الربامــج واملشــاريع  ــة والتشــغيل ال يف إطــار دعــم السالســل اإلنتاجي
ــة  ــة التنمي ــل وكال ــن قب ــة م ــة خاص ــاء بعناي ــادي للنس ــني االقتص ــة بالتمك الخاص
ــيو- ــز السوس ــن العج ــف م ــا للتخفي ــوم به ــي تق ــألدوار الت ــرا ل ــة، نظ االجتامعي

اقتصــادي لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن اإلقصــاء االقتصــادي واالجتامعــي، خاصــة 
ــر.  ــة والفق ــاع الهشاش ــني أوض ــوايت تعان ــاء الل النس

ــار  ــة يف إط ــة خاص ــه أهمي ــىل إعطائ ــة ع ــة االجتامعي ــة التنمي ــت وكال ــذا عمل له
سلســلة الربامــج التــي تقودهــا برشاكــة مــع مكونــات القطــب االجتامعــي مــن أجــل 
ــز  ــة وتعزي ــر والهشاش ــاع الفق ــاء يف أوض ــادي للنس ــني االقتص ــاهمة يف التمك املس
مشــاركتهن يف ســوق الشــغل مــن خــالل دعــم الوكالــة للمشــاريع التــي تســتهدف 
دعــم املبــادرات الخالقــة واملبتكــرة الخاصــة بالتمكــني االقتصــادي للنســاء يف املجالني 

القــروي والحــرضي والتــي تهــم املحــاور التاليــة:
األنشطة التجارية؛ 

األنشطة الخاصة بالخدمات؛
األنشطة املرتبطة بالصناعات التقليدية ذات القيمة املضافة العالية؛

األنشطة املرتبطة باملنتجات البيئية والغابوية ذات القيمة املضافة العالية؛
األنشطة الخاصة باملنتجات الجبلية والصحراوية ذات القيمة املضافة العالية؛

األنشطة الخاصة بتثمني املهارات النسائية يف مختلف املجاالت؛
األنشطة املرتبطة بالتقنيات الجديدة لإلعالم والتواصل.

وينبغــي أن تســتهدف هــذه املشــاريع النســاء األرامــل واملطلقــات والشــابات 
ــل. ــن عم ــات ع الباحث

ــاص  ــاطر الخ ــل املس ــا يف دلي ــوص عليه ــق املنص ــات والوثائ ــة إىل املعلوم وباإلضاف
ــات، يشــرتط يف  ــري الرشاكــة مــع الجمعي ــة املعتمــد لتدب ــة االجتامعي ــة التنمي بوكال
الجمعيــات الراغبــة يف االســتفادة مــن الدعــم يف مجــال التمكــني االقتصــادي للنســاء 
ــواردة يف دفــرت التحمــالت الخــاص بهــذا املجــال. التقيــد باملقتضيــات والــرشوط ال
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1. دعــم مبــادرات الجمعيــات بخصــوص إذكاء الوعــي يف مجــال النهــوض بحقــوق 

األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة
ــة  ــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــة املتعلق ــة الدولي ــادة 8 مــن االتفاقي تنــص امل
عــىل أن تتخــذ الــدول األطــراف تدابــري فوريــة وفّعالــة ومالمئــة مــن أجــل توعيــة 
الــرأي العــام، واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وأرسهــم بشــأن حقــوق األشــخاص يف وضعيــة 
إعاقــة، وذلــك بهــدف «مكافحــة التمثــالت النمطيــة وأشــكال التحيــز واملامرســات 
الضــارة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة، مبــا فيهــا تلــك القامئــة عــىل الجنــس والســن، يف 
ــدرات وإســهامات األشــخاص ذوي  ــز الوعــي بق ــاة» و «تعزي ــع مجــاالت الحي جمي

اإلعاقــة».
كــام تضمنــت السياســة العموميــة املندمجــة يف مجــال اإلعاقــة الرافعــة العرضانيــة 
الرابعــة املتعلقــة بــإذكاء الوعــي يف مجــال النهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة 
ــل  ــة داخ ــن اإلعاق ــرشة ع ــلبية املنت ــة الس ــالت االجتامعي ــني أن التمث ــة، إذ تب إعاق
املجتمــع، وضعــف التواصــل والوعــي يف اإلدارات واملؤسســات بشــأن قضايــا اإلعاقــة 
تشــكل إحــدى العقبــات أمــام تحقيــق املشــاركة االجتامعيــة لألشــخاص يف وضعيــة 

إعاقــة.
وقــد بــني البحــث الوطنــي (2014) أن %10.6 فقــط رصحــوا بكونهــم عــىل معرفــة 

تامــة بجميــع الحقــوق األساســية لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة.
لــذا فــإن بلــوغ هــدف النهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة رهــني بتكثيف 
برامــج وأنشــطة إلذكاء الوعــي يــرشف عليهــا الفاعلــون يف املجــال، و ال ســيام منهــم 

الجمعيــات، مــن خــالل:
الصور  لتعزيز  الجهات  مختلف  يف  الوعي  إلذكاء  وقوافل  حمالت  تنظيم 

اإليجابية عن األشخاص يف وضعية إعاقة والتعريف بحقوقهم؛
إنتاج ونرش برامج تحسيسية وأدوات تواصلية (مطويات، أفالم،....) تستهدف 

مختلف الفئات من فاعلني يف قطاعات عمومية ومهنيني وعموم؛
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قطاعات  يف  فاعلون  فيها  يشارك  الوعي  إلذكاء  موضوعاتية  لقاءات  تنشيط 
عمومية ومنتخبون ومهنيون. 

ــد  ــاطر املعتم ــل املس ــا يف دلي ــوص عليه ــق املنص ــات والوثائ ــة إىل املعلوم وباإلضاف
لتدبــري الرشاكــة مــع الجمعيــات، يشــرتط يف الجمعيــات الراغبــة يف االســتفادة مــن 
ــذا  ــاص به ــالت الخ ــرت التحم ــواردة يف دف ــرشوط ال ــات وال ــد باملقتضي ــم التقي الدع

املجــال.
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1. دعم مراكز الوساطة األرسية

ــال  ــة، وتفعي ــي تواجــه األرسة املغربي ــات الت ــة للتحــوالت املتســارعة والتحدي مواكب
لربنامــج النهــوض بخدمــات الوســاطة األرسيــة، تعمــل وزارة التضامــن واملــرأة 
واألرسة والتنميــة االجتامعيــة عــىل مواصلــة دعــم مشــاريع الجمعيــات الراميــة إىل 
التقليــص مــن مظاهــر التفــكك األرسي مــن خــالل اعتــامد الوســائل البديلــة لتدبــري 
ــري  ــة املشــرتكة يف تدب ــة الوعــي باملســؤولية األرسي ــات وتنمي الخــالف وحــل النزاع

ــيل. ــأن األرسي والعائ الش
ويف هــذا اإلطــار، تــويل عميلــة طلــب عــروض دعــم املشــاريع لســنة 2016 أهميــة 

لدعــم املشــاريع التــي تنــدرج ضمــن املجــال التــايل:
دعم وتطوير مراكز الوساطة األرسية وفق مقتضيات دفرت التحمالت الخاص 

بذلك.
ــد  ــاطر املعتم ــل املس ــا يف دلي ــوص عليه ــق املنص ــات والوثائ ــة إىل املعلوم وباإلضاف
لتدبــري الرشاكــة مــع الجمعيــات، يشــرتط يف الجمعيــات الراغبــة يف االســتفادة مــن 
الدعــم املخصــص للمراكــز العاملــة يف مجــال الوســاطة األرسيــة التقيــد باملقتضيــات 

والــرشوط الــواردة يف دفــرت التحمــالت الخــاص بهــذا املجــال.
ــداد  ــة إلع ــة الكامل ــالء العناي ــات إي ــىل الجمعي ــب ع ــه يج ــارة إىل أن ــدر اإلش وتج
ملفاتهــا، هــذه امللفــات التــي ســتكون مطالبــة كلــام دعــت الــرضورة لذلــك 
بتحيينهــا، وذلــك نظــرا ألن الدعــم الــذي ستســتفيد منــه ســيكون برســم الســنوات 

ــة. ــة القادم الثالث
2. اإلرشاد األرسي

أصبحــت األرس املغربيــة عرضــة ملجموعــة مــن الضغوطــات النفســية واالجتامعيــة 
ــريب  ــع املغ ــا املجتم ــي يعرفه ــة الت ــورات الرسيع ــة للتط ــك نتيج ــة، وذل واالقتصادي
ــط  ــم والرواب ــع القي ــىل تراج ــري ع ــري كب ــا تأث ــات له ــذه الضغوط ــام. ه ــكل ع بش
ــايل أدت إىل كــرثة الرصاعــات النفســية بــني أعضــاء األرسة،  ــة الراســخة، وبالت األُرسي

ــدى أفرادهــا.  ــر ل ــق والتوت ــادة القل وزي
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انطالقــا مــن هــذا املعطــى، أصبــح البحــث عــن حلــول وقائيــة للتصدي...للتفــكك 
األرسي إحــدى األولويــات لحاميــة األرسة ومســاعدتها عــىل القيــام بأدوارهــا يف تربيــة 

النــشء. 
ويعــد اإلرشــاد األرسي مــن أهــم هــذه الحلــول الوقائيــة التــي يجــب تبنيهــا، وأهــم 
الوســائل اإلصالحيــة يف املجتمــع التــي ميكــن تقدميهــا للشــباب املقبلــني عــىل الــزواج، 
لهــذا كان الختيــار هــذا الربنامــج أهميتــه، ألنــه سيســاهم يف حــل املشــكالت الزوجية 
واألرسيــة وبالتــايل الحــد مــن نســبة الطــالق يف املجتمــع التــي تنعكــس ســلبا عــىل 
ــادي  ــة عــىل املســتوى امل ــة مرتفع ــة اجتامعي ــراد واألرسة، وتشــكل تكلف ــاة األف حي
ــه بــرضورة وجــود مراكــز استشــارية  والنفــيس واالجتامعــي، بحيــث يجــب التوجي
ــا مســاعدة األرس التــي متــر بظــروف اســتثنائية، وذلــك لتقديــم املســاعدة  بإمكانه
ــل مــن حــاالت  ــة التــي قــد تحــول دون تفاقــم األمــور وتســاعد عــىل التقلي املهني

التفــكك األرسي.
وبحكــم أهميــة دور الجمعيــات العاملــة يف مجــال األرسة، ســيخصص دعــم الــوزارة 
برســم ســنة 2016، للمشــاريع التــي تنــدرج ضمــن تطويــر خدمــات اإلرشــاد األرسي 

مــن خــالل األنشــطة التاليــة: 
التكوين؛ 

التوعية والتحسيس؛ 
تنظيم الندوات واللقاءات العلمية.

ــاطر  ــل املس ــا يف دلي ــوص عليه ــق املنص ــات والوثائ ــة إىل املعلوم ــه، وباإلضاف وعلي
املعتمــد لتدبــري الرشاكــة مــع الجمعيــات، يشــرتط يف الجمعيــات الراغبــة يف 
االســتفادة مــن الدعــم املخصــص لهــذا النــوع مــن ا املشــاريع التقيــد باملقتضيــات 
ــا. ــداد ملفاته ــال يف إع ــذا املج ــة به ــة الخاص ــة التقني ــواردة يف البطاق ــرشوط ال وال
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3. الرتبية الوالدية
تعتــرب الرتبيــة الوالديــة مكونــا أساســيا مــن مكونــات الرتبيــة األرسيــة، وذلــك انطالقــا 
مــن الــدور الرئيــيس الــذي تلعبــه األرسة يف عمليــة التنشــئة االجتامعيــة. وهــي مــن 
ــب  ــتقرار األرس إىل جان ــىل اس ــاظ ع ــا يف الحف ــت نجاعته ــي أثبت ــائل الت ــم الوس أه
ــات  ــىل العالق ــارش ع ــري مب ــن تأث ــا م ــا له ــة، مل ــاطة األرسي ــاد األرسي والوس اإلرش
االجتامعيــة واألرسيــة والوظيفيــة، وهــي تــروم مواكبــة الوالديــن الســتعادة دورهــم 

يف تنشــئة أبنائهــم. 
وتهــدف الرتبيــة الوالديــة إىل تكويــن اآلبــاء، ومتكينهــم مــن وســائل ومهــارات 
ملواكبــة األبنــاء وحاميتهــم مــن كافــة املخاطــر ومظاهــر االســتغالل، وذلــك يف 
ــراد  ــني أف ــايب ب ــل اإليج ــجيع التعام ــدف إىل تش ــام ته ــم. ك ــل منوه ــف مراح مختل

األرسة الواحــدة، واملســاهمة يف تعميــق ثقافــة املســؤولية الوالديــة.
ــدم  ــي ميكــن أن تق ــات الت ــة مــن أهــم الخدم ــة الوالدي ــون الرتبي ــا مــن ك وانطالق
ــوزارة عــىل دعــم  ــزاع، ســتعمل ال لــألرس للحفــاظ عــىل اســتقرارها قبــل وقــوع الن

ــة: ــة يف هــذا املجــال مــن خــالل األنشــطة التالي ــات العامل مشــاريع الجمعي
التكوين؛ 

إعداد الدالئل التواصلية؛ 
تنظيم ندوات ولقاءات علمية.

ــاطر  ــل املس ــا يف دلي ــوص عليه ــق املنص ــات والوثائ ــة إىل املعلوم ــه، وباإلضاف وعلي
املعتمــد لتدبــري الرشاكــة مــع الجمعيــات، يشــرتط يف الجمعيــات الراغبــة يف 
االســتفادة مــن الدعــم املخصــص لهــذا النــوع مــن ا املشــاريع التقيــد باملقتضيــات 
ــا. ــداد ملفاته ــال يف إع ــذا املج ــة به ــة الخاص ــة التقني ــواردة يف البطاق ــرشوط ال وال
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1. النهوض باألطفال يف وضعية الشارع 

يف إطــار برنامــج الرشاكــة لســنة 2016، تعمــل وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة 
والتنميــة االجتامعيــة عــىل دعــم مبــادرات ومشــاريع الجمعيــات العاملــة يف مجــال 
ــذي  ــي التنفي ــل الربنامــج الوطن ــيا يف تنزي ــكا أساس ــا رشي ــة، بحكمه ــة الطفول حامي

ــرتة 2020-2016. ــة لف ــة الطفول ــة لحامي ــة املندمج ــة العمومي للسياس
ــم  ــي تض ــاريع الت ــادرات واملش ــنة، إىل املب ــذه الس ــة، ه ــاء األولوي ــم إعط ــد ت وق
خدمــات موجهــة لألطفــال يف وضعيــة الشــارع، ألنهــم أكــرث هشاشــة وعرضــة لجميع 
أشــكال العنــف واالعتــداء واالســتغالل الجنــيس واالســتغالل االقتصــادي واإلهــامل. 
ــتامع  ــة واالس ــد واملواكب ــة إىل الرص ــات الرامي ــات واملامرس ــم الخدم ــيتم تدعي  وس
والتوجيــه والدعــم، وبرشاكــة مــع الفاعلــني املحليــني وجميــع املتدخلــني يف مجــال 

ــة. ــة الطفول حامي
كــام أن هــذه املشــاريع واملســاهامت الجمعويــة ترتجــم األنشــطة الرئيســة املكونــة 
للهــدف االســرتاتيجي الثــاين للسياســة العموميــة املتعلــق بالجهــاز الــرتايب املندمــج 
باملعايــري  بالنهــوض  املتعلــق  الرابــع  االســرتاتيجي  والهــدف  الطفولــة،  لحاميــة 

ــة. ــة للطفول الحامئي
وتهــدف الرشاكــة مــع الجمعيــات يف مجــال النهــوض باألطفــال يف وضعيــة الشــارع 

إىل محاولــة احتــواء هــذه الظاهــرة والحــد منهــا، وذلــك عــرب: 
تجويد الخدمات املقدمة لفائدة األطفال يف وضعية الشارع؛

تعبئة وتحسيس الفاعليني املحليني لحامية األطفال يف وضعية الشارع؛
حامية  مجال  يف  العاملة  الجمعيات  العاملة  البرشية  املوارد  قدرات  دعم 

األطفال.
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الجمعيــات املســتهدفة لالســتفادة مــن الدعــم املخصــص للتكفــل باألطفــال يف 
ــة  ــال حامي ــة يف مج ــة ميداني ــا تجرب ــي له ــات الت ــي الجمعي ــارع ه ــة الش وضعي
الطفولــة، وتتوفــر عــىل مــوارد برشيــة مؤهلــة ولهــا تجربــة يف التعامــل املبــارش مــع 

ــارع. ــة الش ــال يف وضعي األطف
ــد  ــاطر املعتم ــل املس ــا يف دلي ــوص عليه ــق املنص ــات والوثائ ــة إىل املعلوم وباإلضاف
لتدبــري الرشاكــة مــع الجمعيــات، يشــرتط يف الجمعيــات الراغبــة يف االســتفادة مــن 
ــذا  ــاص به ــالت الخ ــرت التحم ــواردة يف دف ــرشوط ال ــات وال ــد باملقتضي ــم التقي الدع

املجــال.
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1. توفري خدمات التكفل واملساعدة االجتامعية للمسنني داخل الوسط األرس

يف إطــار دعــم مبــادرات الجمعيــات العاملــة يف مجــال حاميــة األشــخاص املســنني، 
وتثمينــا للجهــود املبذولــة يف مجــال نــرش ثقافــة التضامــن بــني األجيــال، وتشــجيع 
اإلدمــاج األرسي، فتحــت الــوزارة مجــال دعــم مبــادرات جمعيــات املجتمــع املــدين 
بتوفــري وحــدات متنقلــة للخدمــة واملســاعدة االجتامعيــة للمســنني داخــل الوســط 

األرسي ونــرش التوعيــة والتحســيس، وتتمثــل أهــداف هــذه املبــادرات يف:
توسيع استفادة األشخاص املسنني داخل األرس من الخدمات الصحية األولية 
واالجتامعية والرتفيهية للمساهمة يف تخيف العبء عىل األرس وبقاء املسن 

ضمن محيطه األرسي؛
نرش التوعية الصحية والنفسية لفائدة املسنني داخل األرس وتعزيز التضامن 

بني األجيال.
وتحدد مجاالت الدعم يف ما ييل: 

1. العنايــة باألشــخاص املســنني مــن خــالل تقديــم الخدمــات املتنقلــة (عــن بعــد) 
املتخصصــة يف مجــال العنايــة الصحيــة باملســن (الفحوصــات، الرتويــض الطبــي، 

العنايــة الجســدية، املواكبــة لــدى املصالــح الصحيــة والنفســية املختصــة...)؛ 
2. توعيــة وتحســيس األرس املتكفلــة باألشــخاص املســنني لرتســيخ قيــم التكافــل 
والتضامــن (تنظيــم لقــاءات ونــدوات وموائــد مســتديرة إلذكاء الوعــي يشــارك 

فيــه فاعلــون يف مجــال حاميــة األشــخاص املســنني). 
وينبغــي أن تســتهدف هــذه املشــاريع األشــخاص املســنني داخــل أرسهــم، والذيــن 

هــم يف وضعيــة صعبــة يف مجــال الخدمــات املتنقلــة عــن بعــد.
ــاطر  ــل املس ــا يف دلي ــوص عليه ــق املنص ــات والوثائ ــة إىل املعلوم ــه، وباإلضاف وعلي
املعتمــد لتدبــري الرشاكــة مــع الجمعيــات، يشــرتط يف الجمعيــات الراغبــة يف 
االســتفادة مــن الدعــم املخصــص لهــذا النــوع مــن ا املشــاريع التقيــد باملقتضيــات 
ــا. ــداد ملفاته ــال يف إع ــذا املج ــة به ــة الخاص ــة التقني ــواردة يف البطاق ــرشوط ال وال
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يف إطــار جهودهــا املبذولــة يف مجــال إبــرام الــرشاكات مــع الجمعيــات العاملــة يف 
ــا العنــف  ــه للنســاء ضحاي املجــال االجتامعــي عامــة، ويف مجــال االســتامع والتوجي
بشــكل خــاص، قامــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة بوضــع 
ــالت هــذا ليكــون مبثابــة إطــار مرجعــي للتعاقــد مــع الجمعيــات  دفــرت التحم
ــدة  ــة لفائ ــات املقدم ــد الخدم ــات تجوي ــرشوط ومتطلب ــتجيب ل ــس تس ــىل أس ع

ــال. ــذا املج ــتفيدات يف ه املس
ــق األهــداف  ــا إىل تحقي ــة أساس ــامد هــذه الوثيق ــوزارة مــن خــالل اعت وتســعى ال

ــة: التالي
معيارية  منظومة  وفق  االستامع  مراكز  تقدمها  التي  الخدمة  بجودة  الرقي 

محددة؛
متكني الفاعل املحيل يف مجال محاربة العنف وتقوية قدراته التدبريية؛

ضامن شفافية أكرث للدعم العمومي املوجه ملراكز االستامع والتوجيه للنساء 
ضحايا العنف؛

عقلنة منظومة الرشاكة يف إطار تعاقدي يضمن حامية النساء من العنف.
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الباب األول: النصوص المرجعية
 

املقتضيات الدستورية املتعلقة باملجتمع املدين،
املوافق   1378 األوىل  جامدى   3 يف  الصادر   58-1-376 رقم  الرشيف  الظهري 
وتتميمه  تغيريه  وقع  كام  الجمعيات  تأسيس  حق  بتنظيم  نونرب 1958  لـ 15 
مبوجب الظهري رقم 283-1-73 الصادر يف 6 ربيع األول 1393 املوافق لـ 10 
أبريل 1973 املغري واملتمم مبوجبه القانون رقم 75-00 الصادر مبوجب الظهري 
الرشيف رقم 206.102 بتاريخ 12 جامدى األوىل 1423 املوافق لـ 23 يوليوز 

.2002
قانون  مرشوع  مبضامني  املتعلق  الشق  وباألخص  للوزارة،  الترشيعي  املخطط 
ووطنية  وجهوية  محلية  مؤسساتية  آليات  عىل  واملشتمل  العنف  مناهضة 
تعطي للفاعل املحيل أهمية بالغة يف مسلسل الخدمات املؤسساتية املوجهة 

للنساء والفتيات ضحايا العنف؛
وتدبريها  االجتامعية  الرعاية  مؤسسات  فتح  برشوط  املتعلق   14/05 قانون 

ومرسومه التطبيقي؛
الدولة  بني  بالرشاكة  املتعلقة   07/2003 عدد:  األول  الوزير  السيد  دورية 

والجمعيات الصادرة بتاريخ 26 ربيع الثاين 1422 املوافق 27 يونيو 2003؛
االتفاقيات و املواثيق الدولية ذات الصلة املصادق عليها من طرف املغرب؛

 دليل املساطر الخاص بالرشاكة بني الوزارة والجمعيات.
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الباب الثاني: التعاريف -األهداف – الفئات المستهدفة
املادة األوىل: التعاريف

تعريف العنف:أ- 
ــه  ــز بســبب الجنــس، يرتتــب علي العنــف ضــد املــرأة هــو كل فعــل أساســه التميي

ــرأة. ــادي للم ــيس أو اقتص ــدي أو نف رضر جس
تعريف مركز االستامع والتوجيه:ب- 

ــة  ــات محلي ــف هــي بني ــا العن ــوين للنســاء ضحاي ــه القان ــز االســتامع والتوجي مراك
تــرشف عــىل تدبريهــا جمعيــة نســائية تقــوم بوظائــف االســتقبال واالســتامع 

ــف. ــا العن ــات ضحاي ــاء والفتي ــه للنس والتوجي
ويف إطــار اســرتاتيجيتها ملناهضــة العنــف ضــد النســاء، تعمــل وزارة التضامــن واملــرأة 
واألرسة والتنميــة االجتامعيــة عــىل دعــم الجمعيــات املرشفــة عــىل مراكــز االســتامع، 

يف إطــار رشاكــة مــع القطــب االجتامعــي وفــق مــرشوع دعــم ممــول عموميــا.
املادة الثانية: األهداف

تتمثل أهم أهداف مراكز االستامع والتوجيه للنساء ضحايا العنف يف:
االنخراط يف تفعيل السياسات العمومية يف مجال محاربة العنف ضد النساء؛

 تطوير وتحسني جودة الخدمات املقدمة للنساء ضحايا العنف؛
تحسيس وتوعية النساء املعنفات بحقوقهن ، وتعزيز قدراتهن؛

محليا،  العنف  محاربة  مجال  يف  املتدخلني  مختلف  مع  والتنسيق  التواصل 
وجهويا ووطنيا؛

تأهيل وضامن التكوين املستمر للعاملني والعامالت مبراكز االستامع.
املادة الثالثة: الفئات املستهدفة 

النساء والفتيات ضحايا العنف.
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الباب الثالث: نوعية الخدمات 
املادة الرابعة: خدمة االستقبال

االســتقبال هــو فتــح املركــز للنســاء ضحايــا العنــف بصفــة دامئــة، وضــامن ولوجهــن 
لــه بشــكل دائــم، وتأكيــد تســجيلهن وتوثيــق حــدث اســتقبالهن، وضــامن تســليم 
وصــل للمرتفقــات يثبــت عمليــة اســتقبالهن وإشــهار هويــة مــن تســتقبلهن بصفتهــا 

الوظيفية التي يخولها لها النظام الداخيل للمركز.  
و يشرتط يف املركز احرتام املعايري التالية:

ضامن خدمات استقبال بنظام املداومة املستمرة؛
وضع سجل االستقبال لتوثيق الحاالت الواردة عىل املركز؛

تشكيل ملف االستقبال، وهو ملف الحالة يشتمل عىل استامرة تربز بيانات 
املعنية باألمر؛

وضع اإلطار املستقبل بطاقة تعريف مهنية «badge» تشهرها لتتعرف الضحية 
عليه وعىل صفته؛

املركز  رئيسة  طرف  من  موقعة  مؤسساتية  كوثيقة  االستقبال،  وصل  تسليم 
ساعته-الشخص   – (تاريخه  االستقبال  بحدوث  تشهد  باألمر  للمعنية  تسلم 

املستقبل...)؛ 
توفري مكتب لالستقبال، وهو حيز مكاين باملركز مخصص لالستقبال والتسجيل؛

ضامن ولوجيات االستقبال، ولوجيات معامرية لتسهيل ولوج النساء ذوي 
الحركية املحدودة وتوفري ولوجيات تواصلية لتسهيل استقبال النساء 

املعاقات حسيا وذهنيا؛
توفري فضاء استقبال األطفال، فضاء مالئم لألطفال املرافقني للنساء املرتفقات؛

توفر بنيات االستقبال عىل التهوية واإلضاءة الرضورية والكافية؛
توفري مرافق صحية (لإلناث والذكور)؛

تأمني املستفيدات.
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املادة الخامسة: خدمة االستامع
 االســتامع هــو فســح املجــال للضحيــة بالترصيــح الشــفهي، أو بلغــة اإلشــارة يف حالــة 
صممهــا أو بكمهــا، بوضعيتهــا وبحالــة العنــف املقــرتف ضدهــا، وتوثيــق الترصيــح 
ــح كامــل  مبحــرض اســتامع. ويكــون االســتامع عــىل مرحلتــني: األوىل تســجيل ترصي
ــتامرة  ــة يف اس ــئلة مضمن ــق أس ــح وف ــه الترصي ــة توجي ــة، والثاني ــايئ للمعنف وتلق
االســتامع. ويشــرتط يف االســتامع أن يكــون فرديــا (حالة بحالــة) أو مبرافــق (برشوط)، 
ويتــم يف فضــاء منعــزل يحــرتم حرمــة االســتامع، وينــاط مبســتمعة أنثــى تتوفــر فيهــا 

رشوط مهنيــة معينــة. 
ويشرتط يف املركز احرتام املعايري التالية:

يف االستامع لضحايا  فنيا  تدريبا  املركز تلقت  مستمعة من  به  االستامع تقوم 
العنف وتكون قادرة عىل توثيق وتسجيل محرض االستامع وقادرة عىل التواصل 

بلغات ولهجات النساء املعنفات مرتفقات املركز؛
وعىل  عليها  تتعرف  أن  للمعنفة  ميكن  وظيفية  هوية  بطاقة  املستمعة  تضع 

مهام االستامع املناطة بها؛
االستامع يكون فرديا (حالة بحالة)؛

ال يحدث االستامع بحضور شخص مرافق إال يف حالة لزومه (إعاقة) أو يف حالة 
إرصار الضحية عليه ألسباب نفسية (خوف...)؛

ال يحدث االستامع يف حضور أطفال الضحية؛
االستامع يرشف عليه طاقم متخصص عامل باملركز (طبيب نفيس و/أو موجه 

أو مساعد اجتامعي)؛
االستامع يحصل يف مخدع «Isoloir» يضمن «حرمة االستامع»؛

الترصيح  ومضامني  الضحية  بيانات  توطن  استامرة  وهي  االستامع  محرض 
بالعنف؛

التسجيالت  وتوضع  الضحية  بإذن  تسجيلها  يتم  أن  االستامع  لحصة  ميكن 
بسجلها مع ضامن رسية التصاريح «conÅdentialité»؛
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ميكن لحصة االستامع أن تتكرر إما بطلب من الضحية أو بطلب من املركز 
لتدقيق الترصيح، أو تعميقه، أو تحسني قدرات الضحية عىل القيام به تدريجيا 

(يف حاالت االضطراب النفيس الشديد)؛
إطار  يف  تعزيزها  ويطلب  االستامع  وتقنيات  قدرات  لدعم  خطة  املركز  يضع 

رشاكاته املؤسساتية؛
وميكن للمركز أن يوفر خدمة االستامع عن طريق الهاتف أو األنرتنيت يف حالة 
تعذر حضور املعنية باألمر إىل املركز، بشكل مؤقت، ويفتح لها سجل لالستامع 

إىل أن تتقدم إىل املركز لتقديم حالتها بشكل مبارش.
املادة السادسة: خدمة التوجيه واإلرشاد

 اإلرشــاد عمليــة توعويــة بحقــوق املــرأة ضحيــة العنــف، وتأطــري بيداغوجــي 
ــة  ــاعدة تربوي ــه، ومس ــع نواحي ــن جمي ــكلها م ــىل مش ــرف ع ــىل التع ــاعدها ع يس
ذهنيــة عــىل تشــخيص مشــكلتها بشــكل ســليم ومنطقــي وموضوعــي. وهــي أيضــا 
عمليــة توجيهيــة للمــرأة املعنفــة قصــد مســاعدتها عــىل قطــع املراحــل املســطرية 
الحامئيــة والعالجيــة لتخفيــف حــدة العنــف والوصــول للحلــول التــي يضمنهــا لهــا 

ــون. القان
ويشرتط يف املركز احرتام املعايري التالية:

التوفر عىل «مرشد/ة» قانوين/ة (من سلك املحاماة)؛
التوفر عىل دالئل اإلرشاد القانوين (وسائط تحسيسية وتوعوية بحقوق املرأة 

ضحية العنف)؛
وتزويدها  القانونية  الضحية  حقوق  وتفسري  ورشح  بقراءة  املرشد/ة  قيام 

مبختلف الوثائق والدالئل املفرسة لتلك الحقوق؛
اختصاصاته  مع  انسجاما  للضحية  تدخله  نطاق  برشح  املركز  مرشد/ة  التزام 

ووظائفه؛
قيام املرشد/ة يف حالة الضحايا املطرودات وبدون مأوى بالتنسيق مع أقرب 
مبارشة  ثم  وأطفالها،  للضحية  املؤقت  اإلستعجايل  لإليواء  اجتامعي  مركز 
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الضحية  إلرجاع  السلطات)  (إعالم  الرضورية  املسطرية  التدابري  استكامل 
باستكامل  القيام  ذلك،  تعذر  حالة  ويف  حاميتها.  ضامنات  توفري  مع  ملسكنها 

اإلجراءات الخاصة باإليواء االستعجايل املؤقت؛
يف حاالت استعجالية التدخل لدى املرافق االستشفائية، مصاحبة الضحية من 
كل  تسجيل  يف  مواكبتها  وتتم  استشفائية  بنية  ألقرب  املركز  أطر  أحد  طرف 

املحارض الرضورية (االستشفائية واألمنية؛
التي  املؤسساتية  الرشاكات  إطار  يف  وتعزيزها  اإلرشاد  وتقنيات  قدرات  دعم 

يعقدها املركز؛
تطوير منظومة لإلرشاد عن بعد (األنرتنيت والهاتف) بالنسبة لطلبات البيانات 

واملعلومات الخاصة.
املادة السابعة: خدمة الوساطة األرسية

ــي/ة  ــد/ة االجتامع ــا املرش ــوم به ــة يق ــة تفاوضي ــة تواصلي ــي عملي ــاطة» ه «الوس
ــل  ــاد ح ــة إليج ــات املتاح ــتثامر كل اإلمكاني ــل اس ــن أج ــني م ــني الزوج ــز ب باملرك
توافقــي رضــايئ بــني الطرفــني ال يتعــارض مــع القانــون والنظــام العــام، ميكــن مــن 
جــرب رضر املــرأة املعنفــة (رضر نفــيس، واقتصــادي، وجســدي...)، ويضمن اســتمرارية 

ــادل.  ــة يف إطــار مــن االحــرتام املتب ــة واألرسي العالقــة الزوجي
ويشرتط يف املركز احرتام املعايري التالية:

توفري مهام إرشادية خاصة بالوساطة األرسية تشتمل عىل معايري: إرادة الضحية 
 protection حامية الضحية – neutralité حياد الوسيط – consentement

– مشاركة القريب participation - تسجيل محرض الوساطة...؛
بإعداد  الخاصة  التدابري  بكل  املرشد/ة  قيام  الوساطة،  مرحلة  تعذر  حالة  يف 

«امللف القانوين» للضحية ومواكبة وضع شكاياتها لدى الجهات املختصة؛
مهنة  ملزاولة  تؤهلها  وعملية  علمية  رشوط  عىل  االجتامعية  املرشدة  توفر 

اإلرشاد االجتامعي.
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املادة الثامنة: خدمة الدعم النفيس واالجتامعي
يشرتط يف املركز احرتام املعايري التالية:

التوفر عىل موجه نفيس اجتامعي/مساعد اجتامعي؛
النفسية  التوصيفات  يربز  الذي  للضحية  واالجتامعي  النفيس  امللف  إعداد 
والكفايات االجتامعية، مع إعداد التقرير النفيس واالجتامعي املواكب للضحية 

والذي يوضع مبلفها؛
فردية  أو  جامعية  حصص  يف  واالجتامعي  النفيس  الدعم  حصص  تنظيم 

thérapie individuelle- thérapie de groupe؛
توفري باحة الدعم النفيس واالجتامعي؛

تنظيم أنشطة موازية إدماجية للضحايا؛
توفري الوسائط التحسيسية الالزمة للقيام مبهام الدعم النفيس واالجتامعي؛

ويطلب  واالجتامعي،  النفيس  الدعم  وتقنيات  قدرات  لدعم  خطة  وضع 
تعزيزها يف إطار رشاكاته املؤسساتية.

املادة التاسعة: الرصد والتحسيس والتعبئة
يشرتط يف املركز احرتام املعايري التالية:

تطوير منظومة لتسجيل الحاالت وبياناتها تكون قابلة إلعطاء مؤرشات كمية 
يف تقارير فصلية أو سنوية تسلم للوزارة؛

 املشاركة يف أشغال اللجن املحلية ملناهضة العنف؛
املشاركة يف الحمالت التحسيسية الوطنية والجهوية واملحلية ملناهضة العنف 

املنظمة من طرف القطب االجتامعي؛ 
أنشطته  عن  دورية  تقارير  وتقديم  فضائه  داخل  تحسيسية  أنشطة  تنظيم 

التحسيسية للوزارة؛
تطوير منظومة تواصلية مؤسساتية يف التعبئة املجتمعية (مطويات-ملصقات- 

أفالم- وصالت...).
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الباب الرابع: الشروط العامة والوظيفية 
املادة العارشة: الرشوط الخاصة باملقر

يجب أن يتوفر مركز االستامع عىل: 
الضامنات لتسهيل ولوج النساء لخدماته؛

للنساء  والتوجيه  واالستامع  االستقبال  خدمات  مع  متناسبة  داخلية  بنيات 
ضحايا العنف؛

معدات لوجيستيكية تتناسب مع مهامه؛
ولوجبات معامرية لتسهيل ولوج األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة؛

رشوط الوقاية والنظافة والسالمة.
املادة الحادية عرش: الرشوط الوظيفية 

عىل املستوى الوظيفي، يجب أن يحرتم مركز االستامع الخصائص التالية:
التوفر عىل مخطط عمل سنوي؛

التوفر عىل هيكلة تنظيمية تربز الهياكل الفرعية واختصاصاتها، وتحدد مهام 
ومسؤوليات فريق العمل؛

التوفر عىل منظومة معلوماتية لتسجيل بياناته؛
والطبي  القانوين  املجال  يف  املتدخلني  مع  تعاقدية  منظومة  وفق  االشتغال 

واالجتامعي والنفيس؛
إعداد وموافاة الوزارة بتقارير أنشطته وبياناته كل ثالثة أشهر؛

احرتام القوانني والتنظيامت الجاري بها العمل.
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الباب الخامس: التمويل
املادة الثانية عرش: كيفية استعامل دعم الوزارة

يخصص دعم الوزارة للمساهمة يف:
تأدية أجر املنسقة؛

تأدية أجور املستمعة/املستمعات؛
تأدية أتعاب املحامي؛

تأدية أتعاب الطبيب النفساين/األخصايئ النفساين؛
تغطية نسبة من تكلفة حمالت التوعية والتحسيس؛

تغطية نسبة من مصاريف التسيري.
املادة الثالثة عرش: مساهامت الجمعية والرشكاء اآلخرين

يجــب عــىل الجمعيــة أن تبــني يف البطاقــة التقنيــة حــول املركــز، املشــار إليهــا ضمــن 
الوثائــق املكونــة مللــف طلــب الدعــم، التحديــد الدقيــق لقيمــة وطبيعــة مســاهامت 

الجمعيــة ومختلــف الــرشكاء يف امليزانيــة الخاصــة باملركــز.

الباب السادس: الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب الدعم
املادة الرابعة عرش:

يتكون ملف طلب دعم الوزارة من الوثائق التالية: 
طلب دعم املرشوع موجه إىل السيدة وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية 

االجتامعية؛
بخاتم  ومختومة  صفحاتها  كل  عىل  مؤرش  هذا،  التحمالت  دفرت  من  نسخة 
الجمعية وموقعة من طرف من يخوله القانون األسايس ذلك (توقيع مصادق 
عليه) يف صفحتها األخرية مع إضافة عبارة «تم االطالع عىل مضمونه وقبول 

االلتزام به»؛
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امللف القانوين للجمعية يف نسختني مشهود مبطابقتهام لألصل:
o القانون األسايس؛
o وصل اإليداع؛
o محرض آخر جمع عام لتجديد مكتب الجمعية؛
o الئحة أعضاء مكتب الجمعية؛
o .(يف حالة وجوده) النظام الداخيل للجمعية

شهادة بنكية برقم الحساب البنيك للجمعية؛
نسختني  يف  العامة  املنفعة  صفة  منحت  مبوجبه  الذي  املرسوم  من  نسخة 

(بالنسبة للجمعيات ذات النفع العام)؛
التقريران األديب واملايل برسم السنة املنرصمة يف نسختني لكل منهام (التقرير 

املايل مصادق عليه من طرف خبري يف املحاسبة أو ائتامنية)؛
بطاقة معلومات حول الجمعية (وفق امللحق رقم 2 من دليل املساطر الخاص 

بالرشاكة مع الجمعيات)؛
ميزانية الجمعية خالل السنة املاضية؛

بطاقة تقنية حول املركز؛
امليزانية التفصيلية للمركز؛

التزام الرشكاء اآلخرين يف حالة وجودهم؛
النظام الداخيل للمركز؛

القانونية  بالوضعية  الخاصة  بها  املدىل  املعلومات  بصحة  بالرشف  الترصيح 
واملالية للجمعية؛

الئحة املستخدمني توضح املؤهالت واالختصاصات واملهام؛
السري الذاتية للمستخدمني؛

عقود الشغل الخاصة باملستخدمني؛
نسخة من الرتخيص املتعلق بالقانون 14.05 (يف حالة توفره).
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الباب السابع: مختلفات
املادة الخامسة عرش:

تلتزم الجمعية الرشيكة بـ:
احرتام مدونة الشغل يف التعاقدات مع املستخدمني؛

االلتزام بأخالقيات املهنة: الرس املهني – صون كرامة املستفيدات...؛
 املشاركة يف برنامج تقوية قدرات الجمعيات؛

مبجال  يتعلق  ما  خاصة  الوزارة؛  تنظمها  التي  األنشطة  مختلف  يف  املشاركة 
تدخل الجمعية؛

االنخراط يف عمليات املراقبة واالفتحاص التي تقوم بها الوزارة؛
إرسال تقارير دورية حول نشاط املركز، والتقيد بالنامذج املوضوعة من طرف 

الوزارة.
تم االطالع عىل مضمونه وقبول االلتزام به

توقيع مصادق عليه
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يف إطــار جهودهــا املبذولــة يف مجــال إبــرام الــرشاكات مــع الجمعيــات العاملــة يف 
املجــال االجتامعــي عامــة، ويف مجــال الوســاطة األرسيــة بشــكل خــاص، قامــت وزارة 
التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة بوضــع دفــرت التحمــالت هــذا ليكــون 
ــرشوط  ــتجيب ل ــس تس ــىل أس ــات ع ــع الجمعي ــد م ــي للتعاق ــار مرجع ــة إط مبثاب

ومتطلبــات تجويــد الخدمــات املقدمــة لفائــدة املســتفيدين مــن خدمــات.
ــداف  ــق األه ــا إىل تحقي ــة أساس ــذه الوثيق ــامد ه ــالل اعت ــن خ ــوزارة م ــروم ال وت

ــة: التالي
منظومة  وفق  األرسية  الوساطة  مراكز  تقدمها  التي  الخدمات  جودة  ضامن 

معيارية يحددها دفرت التحمالت؛
 متكني الفاعل املحيل يف مجال الوساطة األرسية وتقوية قدراته التدبريية؛

إضفاء شفافية أكرث للدعم العمومي املوجه ملراكز الوساطة األرسية؛
عقلنة منظومة الرشاكة يف إطار تعاقدي يضمن حامية األرسة من التفكك.

الباب األول: النصوص المرجعية

املقتضيات الدستورية املتعلقة باملجتمع املدين؛ 
املوافق  االوىل 1378  جامدى  يف 3  الصادر  رقم 376 -58-1  الرشيف  الظهري 
وتتميمه  تغيريه  وقع  كام  الجمعيات  تأسيس  حق  بتنظيم  نونرب 1958  لـ 15 
مبوجب الظهري رقم 283-1-73 الصادر يف 6 ربيع األول 1393 املوافق لـ 10 
أبريل 1973 املغري واملتمم مبوجبه القانون رقم 75-00 الصادر مبوجب الظهري 
الرشيف رقم 206.102 بتاريخ 12 جامدى األوىل 1423 املوافق لـ 23 يوليوز 

2002؛
وتدبريها  االجتامعية  الرعاية  مؤسسات  فتح  برشوط  املتعلق   14.05 قانون 

ومرسومه التطبيقي؛
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الدولة  بني  بالرشاكة  املتعلقة   07/2003 رقم:  األول  الوزير  السيد  دورية 
والجمعيات الصادرة بتاريخ 26 ربيع الثاين 1422 املوافق 27 يونيو 2003؛

دليل املساطر الخاص بالرشاكة بني الوزارة والجمعيات. 

الباب الثاني: التعاريف -األهداف – الفئات المستهدفة
املادة األوىل: التعاريف

الوساطة:
أداة ووســيلة لحــل الخالفــات واملنازعــات عــن طريــق تدخــل طــرف ثالــث محايــد 
يســمى الوســيط الــذي يســاعد أطــراف النــزاع عــىل إيجــاد الســبل املالمئــة واملتفــق 
عليهــا بينهــم، ويضــع أســس تدبــري نزاعهــم بشــكل حبــي ضامنــا الســتمرارية 

ــا. ــات مبختلــف مكوناته العالق
الوساطة األرسية: 

أداة ووســيلة لتدبــري الخالفــات أو املنازعــات األرسيــة، وهــي بديــل إيجــايب للنــزاع 
ــر للوضــع واملشــاكل  ــم املبك ــة التقيي ــة مســاعدة لطــرح ونــرش ثقاف القضــايئ وآلي
األرسيــة، واإلبــداع يف تكريــس أســلوب التفكــري املحايــد لألزمــات بعيــدا عــن العنــاد، 
ــد وكــفء يســمى الوســيط للتوصــل إىل  ــا طــرف ثالــث مســتقل ومحاي ــوم فيه يق

حــل رضــايئ توافقــي مؤقــت أو نهــايئ، ال يتعــارض مــع القانــون والنظــام العــام.
ــل  ــل إىل ح ــد يف التوص ــة والجه ــة التكلف ــة وقل ــة بالرسع ــاطة األرسي ــز الوس وتتمي
اتفاقــي نهــايئ أو صلــح بــني الطرفــني مريــح وال يــربز فيــه مركــز غالــب أو مغلــوب 

بشــكل واضــح.
وتضمــن الوســاطة األرسيــة تواصــال مقننــا منصفــا يعتمــد يف منهجيتــه عــىل قاعــدة 
ــة  ــاء العالق ــىل إنه ــة اإلرصار ع ــم، يف حال ــة وجوده ــاء، حال ــة األبن ــة مصلح خدم

ــام يف كل األحــوال. ــة بينه ــة العدائي ــني القطيع ــب الطرف ــة وتجن الزوجي
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الوسيط:
يساعد الوسيط األطراف عىل إيجاد الحل للنزاع أو فض النزاع بشكل اتفاقي؛

خبري يف املجال االجتامعي أو النفيس أو القانوين، يتسم بصفة املحاور اليقظ 
بتوضيح  الكفيلة  الرضورية  األسئلة  يوجه  ومتى  يختار،  كيف  يعرف  الذي 
املشكل وتسليط الضوء عىل الجانب الغامض منه الذي هو أهم نقطة لفهم 

سبب النزاع، ومرحلة هامة لرسم مرشوع الحل؛
يعقد عدة جلسات مع األطراف املتنازعة إما ثنائية أو فردية؛

يلتزم بتوضيح مهمته لطريف النزاع، وكذا طرح منهجيته يف العمل.
املادة الثانية: األهداف

تتمثل أهم أهداف املراكز املتخصصة يف الوساطة األرسية يف:
حل النزاعات األرسية والحفاظ عىل العالقات اإلنسانية (األبوية واألخوية،..) 

بني أفراد األرسة؛
األرسي،  البناء  يف  املتبادل  واالحرتام  واالستامع  الحوار  ثقافة  عىل  الرتبية 

والتخفيف من حدة التوترات املؤثرة عىل استقرار األرسة واستمراريتها؛
تكريس قيم التضامن والتسامح واملواطنة؛

تقديم خدمات إرشادية كالدعم النفيس واالجتامعي والقانوين لألرس املحتاجة؛
املساعدة عىل تأهيل األرسة للقيام بوظائفها الرتبوية واالجتامعية؛

الحفاظ عىل حقوق األطفال واملسؤولية لألبوين.
املادة الثالثة: الفئات املستهدفة من الوساطة األرسية

األرس يف حالة نزاع خاصة:
o الزوج والزوجة؛
o .األب أو األم وعالقتهم باألبناء
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الباب الثالث: نوعية الخدمات المقدمة من طرف مركز الوساطة األسرية

املادة الرابعة: االستقبال
يضمن املركز خدمات االستقبال؛

يضع املركز سجل االستقبال لتوثيق الحاالت الواردة عىل املركز؛
يحدد ويعلن مركز الوساطة األرسية مواقيت عمله.

املادة الخامسة: التشخيص
دراسة الحالة ومحاولة الوقوف عن قرب عىل سبب النزاع.

املادة السادسة: دراسة الحلول ومناقشتها
االنخراط التلقايئ يف تسوية النزاع بعيدا عن نظرية الربح والخسارة.

املادة السابعة: دعم األطراف التخاذ القرار
محاولة تقريب املسافة بني األطراف املتنازعة وتقوية األرضية املشرتكة املناسبة 

لدفعهام بإرادتهام وقابليتهام بشكل ودي إىل صنع القرار االتفاقي.
املادة الثامنة: تتبع الحاالت بعد الوساطة

الطرفني  التزام  مدى  ملراقبة  االتفاق  بعد  ما  مرحلة  خالل  الحاالت  مواكبة 
برشوط االتفاق.

الباب الرابع: الشروط العامة والوظيفية لمركز الوساطة األسرية
املادة التاسعة: الرشوط الخاصة باملقر

يشرتط يف املقر الخاص مبركز الوساطة األرسية التوفر عىل:
الضامنات لتسهيل ولوج األرس لخدمات الوساطة األرسية؛
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طوال  التواصل  وضامن  النزاع،  طريف  لدى  الطأمنينة  زرع  عىل  مساعد  فضاء 
مدة البحث عن الحل للمشكل األرسي؛

معدات لوجيستيكية تتناسب مع مهام الوساطة األرسية؛
ولوجبات معامرية لتسهيل ولوج األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة؛

توفر بنيات االستقبال عىل التهوية واإلضاءة الرضورية والكافية؛
توفري مرافق صحية (لإلناث والذكور)؛

رشوط الوقاية والنظافة والسالمة.
املادة العارشة: الرشوط الوظيفية ملركز الوساطة األرسية

ــص  ــرتام الخصائ ــة اح ــاطة األرسي ــز الوس ــرتط يف مرك ــي، يش ــتوى الوظيف ــىل املس ع
ــة: التالي

التوفر عىل مخطط عمل سنوي.
التوفر عىل هيكلة تنظيمية تحدد مهام ومسؤوليات فريق العمل.

التوفر عىل قاعدة معطيات لتسجيل بياناته.
والطبي  القانوين  املجال  يف  املتدخلني  مع  تعاقدية  منظومة  وفق  االشتغال 

واالجتامعي والنفيس.
إعداد وموافاة الوزارة بتقارير أنشطته وبياناته مرتني يف السنة.

املادة الحادية عرش: دور الوسيط
يتحدد دور الوسيط يف:

مساعدة أطراف النزاع عىل إيجاد السبل املالمئة واملتفق عليها بينهم لوضع 
أسس تدبري نزاعهم بشكل حبي، فهو يساعد أطراف الخالف للوصول إىل حلول 

مشرتكة ورضائية؛
 تسهيل الحوار والتفاهم بني األطراف؛

 الحرص عىل االحرتام املتبادل واحرتام الرأي والرأي املخالف؛
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االلتزام بالرسية والكتامن؛
توظيف تقنيات التواصل والتفاوض لتشجيع املناقشة والحوار حول املواضيع 

املعروضة عليه، ويف مساعدة األطراف عىل تدبري الخالف بشكل مالئم؛
العمل عىل اإلرشاد والتوجيه، لكن من دون أخذ القرار نيابة عن طريف الخالف 

أو النزاع.
املادة الثانية عرش: مؤهالت الوسيط 

األسئلة  يوجه  ومتى  يختار  كيف  يعرف  الذي  اليقظ  املحاور  بآليات  التمتع 
الرضورية الكفيلة بتوضيح املشكل وتسليط الضوء عىل الجانب الغامض منه 

الذي هو أهم نقطة ومرحلة لرسم مرشوع الحل؛
اإلميان بدور الوساطة كحل بديل لكل النزاعات األرسية بعيدا عن املحاكم؛

املكانة العملية والعلمية الكفيلة بفهم أساس النزاع األرسي وأسبابه؛
والقدرة  وتفسريها،  للنزاع  املؤطرة  القانونية  النصوص  وفهم  املسبق  اإلطالع 

عىل رشحها ببساطة واستعامل مضمونها عند الحاجة؛
عواقب  عن  املتنازعني  وتنوير  النزاع  وتشخيص  النصح  إبداء  عىل  القدرة 

املساطر القضائية؛
القدرة عىل تقديم املقرتحات والحلول املنطقية واملتوازنة مع حجم النزاع؛

حل  وهي  والهدف  الغاية  إىل  الوصول  لتيسري  املتنازعة  األطراف  ثقة  كسب 
املشكل كليا أو جزئيا حاال أو تدريجيا فورا أو بالتأين. 

الباب الخامس: التمويل
املادة الثالثة عرش: كيفية استعامل دعم الوزارة

يخصص دعم الوزارة للمساهمة يف التحمالت التالية:
تأدية أجر املنسق/ة؛
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تأدية أجر الوسيط/ة؛
تغطية نسبة من تكلفة حمالت التوعية والتحسيس؛

تغطية نسبة من مصاريف التسيري. 
املادة الرابعة عرش: مساهامت الجمعية والرشكاء اآلخرين

يجــب عــىل الجمعيــة أن تبــني يف البطاقــة التقنيــة حــول املركــز، املشــار إليهــا ضمــن 
الوثائــق املكونــة مللــف طلــب الدعــم، التحديــد الدقيــق لقيمــة وطبيعــة مســاهامت 

الجمعيــة ومختلــف الــرشكاء يف امليزانيــة الخاصــة باملركــز.

الباب السادس: الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب الدعم
املادة الخامسة عرش:

يتكون ملف طلب دعم الوزارة من الوثائق التالية: 
طلب دعم مرشوع موجه إىل السيدة وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية 

االجتامعية؛
بخاتم  ومختومة  صفحاتها  كل  عىل  مؤرش  هذا  التحمالت  دفرت  من  نسخة 
الجمعية وموقعة من طرف من يخوله القانون األسايس ذلك (توقيع مصادق 
عليه) يف صفحتها األخرية مع إضافة عبارة «تم االطالع عىل مضمونه وقبول 

االلتزام به»؛
امللف القانوين للجمعية يف نسختني مشهود مبطابقتهام لألصل:

o القانون األسايس؛
o وصل اإليداع؛
o محرض آخر جمع عام لتجديد مكتب الجمعية؛
o الئحة أعضاء مكتب الجمعية؛
o .(يف حالة وجوده) القانون الداخيل للجمعية
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شهادة بنكية برقم الحساب البنيك للجمعية؛
نسختني  يف  العامة  املنفعة  صفة  منحت  مبوجبه  الذي  املرسوم  من  نسخة 

(بالنسبة للجمعيات ذات النفع العام)؛
التقريران األديب واملايل برسم السنة املنرصمة يف نسختني لكل منهام (التقرير 

املايل مصادق عليه من طرف خبري يف املحاسبة أو ائتامنية)؛
بطاقة معلومات حول الجمعية (وفق امللحق رقم 2 من دليل املساطر الخاص 

بالرشاكة مع الجمعيات)؛
ميزانية الجمعية خالل السنة املاضية؛

بطاقة تقنية حول املركز؛
امليزانية التفصيلية للمركز؛

التزام الرشكاء اآلخرين يف حالة وجودهم؛
النظام الداخيل للمركز؛

القانونية  بالوضعية  الخاصة  بها  املدىل  املعلومات  بصحة  بالرشف  الترصيح 
واملالية للجمعية؛

الئحة املستخدمني توضح املؤهالت واالختصاصات واملهام؛
السري الذاتية للمستخدمني؛

عقود الشغل الخاصة باملستخدمني؛
نسخة من الرتخيص املتعلق بالقانون 14.05 (يف حالة توفره).
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الباب السابع: مختلفات
املادة السادسة عرش:

تلتزم الجمعية الرشيكة بـ:
احرتام مدونة الشغل يف التعاقدات مع املستخدمني؛

االلتزام بأخالقيات املهنة: الرس املهني – صون كرامة املستفيدين واملستفيدات...
 املشاركة يف برنامج تقوية قدرات الجمعيات؛

مبجال  يتعلق  ما  خاصة  الوزارة  تنظمها  التي  األنشطة  مختلف  يف  املشاركة 
تدخل الجمعية؛

االنخراط يف عمليات املراقبة واالفتحاص التي تقوم بها الوزارة؛
إرسال تقارير دورية حول نشاط املركز، والتقيد بالنامذج املوضوعة من طرف 

الوزارة.

تم االطالع عىل مضمونه وقبول االلتزام به
توقيع مصادق عليه
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يتزامــن برنامــج الرشاكــة مــع الجمعيــات لســنة 2016 مــع إعطــاء انطالقــة السياســة 
العموميــة املندمجــة لحاميــة الطفولــة وبرنامجهــا الوطنــي التنفيــذي الــذي يضــم 
ــة تتمحــور حــول األهــداف االســرتاتيجية الخمســة  ــري العملي ــة مــن التداب مجموع

التاليــة:
تقوية اإلطار القانوين لحامية األطفال وتعزيز فعاليته؛

إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحامية الطفولة؛
وضع معايري للمؤسسات واملامرسات؛
النهوض باملعايري االجتامعية الحامئية؛

وضع منظومات للمعلومات والتتبع والتقييم.
وتجســد هــذه السياســة وبرنامجهــا التنفيــذي جوابــا وطنيــا وإطــارا منســجام لحامية 
الطفولــة باملغــرب، ينخــرط فيــه جميــع املتدخلــني لضــامن التنســيق بينهــم وإدراج 
بعــد حاميــة الطفولــة يف مختلــف السياســات والربامــج العموميــة مركزيــا ومحليــا، 
وإحــداث أجهــزة ترابيــة مندمجــة لحاميــة الطفولــة، ســهلة الولــوج لألطفــال، 
تضمــن لهــم حاميــة فعالــة ومســتدامة ضــد كل أشــكال اإلهــامل واالعتــداء والعنــف 

واالســتغالل.
ــة  ــال حامي ــة يف مج ــات العامل ــة الجمعي ــة العمومي ــذه السياس ــربت ه ــد اعت وق
الطفولــة رشيــكا أساســيا مــن حيــث املســاهمة يف تفعيــل تدابــري الربنامــج الوطنــي 
ــة  ــداد أو مرحل ــة اإلع ــواء يف مرحل ــة، س ــة خاص ــا مكان ــت له ــام أول ــذي. ك التنفي

ــم. ــع والتقيي التتب
ويدخــل طلــب تقديــم املشــاريع هــذا يف إطــار تفعيــل الربنامــج الوطنــي التنفيــذي 
للسياســة العموميــة، والــذي يهــم بالخصــوص الهدفــني االســرتاتيجيني الثــاين والرابــع 
والــذي مــن املنتظــر أن تســاهم يف تفعيلهــام الجمعيــات العاملــة يف مجــال حاميــة 
الطفولــة، يف إطــار الرشاكــة مــع وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة 

أو/ و مــع باقــي مكونــات القطــب االجتامعــي.
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 وينظــم دفــرت التحمــالت رشوط وأوجــه الدعــم الــذي ســيقدم للجمعيــات العاملــة 
ــني  ــل الهدف ــم تفعي ــاريع ته ــذ مش ــاهمة يف تنفي ــة للمس ــة الطفول ــال حامي يف مج

االســرتاتيجيني املذكوريــن أعــاله.

الباب األول: النصوص المرجعية
املقتضيات الدستورية املتعلقة بحامية الطفولة؛

الظهري الرشيف رقم 1-58-376 الصادر يف 3 جامدى األوىل 1378 املوافق لـ 
15 نونرب 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كام وقع تغيريه وتتميمه؛

وتدبريها  االجتامعية  الرعاية  مؤسسات  فتح  برشوط  املتعلق   14.05 قانون 
ومرسومه التطبيقي؛

االتفاقية الدولية املتعلقة بحقوق الطفل، واملصادق عليها من طرف املغرب 
سنة 1993؛

بشأن   2003 يونيو   27 بتاريخ   07/2003 رقم  األول  الوزير  السيد  منشور 
الرشاكة بني الدولة والجمعيات؛

دليل املساطر الخاص بالرشاكة بني الوزارة والجمعيات؛
السياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة 2020-2015 وبرنامجها الوطني 

التنفيذي.

الباب الثاني: التعريف-الفئة المستهدفة-األهداف
املادة األوىل: تعريفات

الطفل: اإلنسان البالغ من العمر أقل من 18 سنة؛
الطفــل يف وضعيــة الشــارع: الطفــل الــذي يعيــش مــن الشــارع ويتخــذه مــأوى لــه، 

بصفــة دامئــة أو مؤقتــة بســبب ضعــف أو انقطــاع الروابــط األرسيــة.
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املادة الثانية :الفئة املستهدفة 
األطفال يف وضعية الشارع؛

املهنيون العاملون يف املجال؛
الجمعيات العاملة يف مجال حامية الطفولة.

املادة الثالثة: األهداف
تجويد الخدمات املقدمة لفائدة األطفال يف وضعية الشارع؛

متكني وتقوية قدرات الفاعل املحيل يف مجال حامية الطفولة؛
تعبئة وتحسيس الفاعلني املحلني يف مجال حامية األطفال يف وضعية الشارع؛

الباب الثالث: مجاالت الدعم وشروط االستفادة
املادة الرابعة: مجاالت الدعم 

املجال 1: حامية األطفال يف وضعية الشارع
يهــدف التدخــل يف هــذا املجــال رصــد وتتبــع األطفــال يف وضعيــة الشــارع بهــدف 
ــرب  ــة أو ع ــأرس بديل ــم أو ب ــل أرسه ــم داخ ــادة إدماجه ــرب إع ــواء ع ــم، س حاميته
إيداعهــم مبؤسســات الرعايــة االجتامعيــة أو مراكــز اســتقبال األطفــال أو مواكبتهــم 

ــا.  ــة يحددونه ــاج يف املجتمــع عــرب مشــاريع حياتي لالندم
ويهم هذا املجال املبادرات التالية: 

رصد األطفال يف وضعية الشارع أو املعرضني لذلك:
o  تحديد األطفال يف وضعية الشارع؛
o التدخل املبارش يف أماكن وجود هؤالء األطفال وتوجيههم؛
o  ــي مــن املمكــن أن يتعــرض ــال داخــل األرس الهشــة الت رصــد األطف

ــارع. ــة الش ــقوط يف وضعي ــامل الس ــا إىل احت أطفاله
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خدمات استعجالية: 
o  وضعيــة يف  باألطفــال  التكفــل  يتطلبهــا  التــي  الخدمــات  توفــري 

الشــارع فــور رصدهــم، ســواء تعلــق األمــر مبراكــز معــدة لذلــك أو 
إثــر التدخــل يف أماكــن وجودهــم كاإلســعافات األوليــة أو التطبيــب 
ــواء  ــف أو اإلي ــرض للعن ــة التع ــة يف حال ــة القضائي ــربة الطبي أو الخ

ــت؛ املؤق
o  ــني ــو متدخل ــارع نح ــة الش ــال يف وضعي ــة األطف ــه ومصاحب التوجي

ــة.  ــة الطفول ــال حامي ــن يف مج ــني آخري ترابي
إدماج األطفال يف وضعية الشارع:

o  ،إعــادة إدمــاج األطفــال يف وضعيــة الشــارع يف أرسهــم ويف املجتمــع
ــة  ــية و/أو اجتامعي ــة نفس ــج مواكب ــذه الربام ــمل ه ــن أن تش وميك
لألطفــال بتوجيههــم أو متكينهــم مــن تأهيــل ذايت ومعــريف يؤهلهــم 

الندمــاج أســهل.  
املجال 2: املعايري االجتامعية الحامئية

ويهم هذا املجال املبادرات التالية: 
حمالت تحسيسية للوقاية من الظاهرة تستهدف املناطق أو األرس أو األطفال 
األكرث عرضة للظاهرة (التعريف بالظاهرة وبخطورتها، السبل املتاحة للوقاية 
كل  تجربة الشارع، محاربة  عاشوا  الذين  لألطفال  املجتمع  نظرة  تغيري  منها، 

أشكال الوصم والتهميش إلخ).
املادة الخامسة: رشوط االستفادة

لالستفادة من الدعم يف مجال حامية الطفولة، عىل الجمعية أن:
تتوفر عىل تجربة يف مجال حامية الطفولة عامة، ويف مجال التدخل يف حامية 
بنوعية  دراية  عىل  تكون  وأن  الخصوص،  عىل  الشارع  وضعية  يف  األطفال، 

الخدمات املقدمة لهم وعىل معرفة باملتدخلني يف مجال ترابها؛ 
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تعمل وفق ما ينص عليه الدستور يف مجال حامية الطفولة، وما تنص عليه 
اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها املغرب، واحرتام املبادئ العامة التي 
جاءت بها، خاصة مبدأ الحق يف الحامية، مبدأ اإلنصاف وعدم التمييز، ومبدأ 

املصلحة الفضىل للطفل، ومبدأ الحق يف الحياة والبقاء والنمو؛
تحدد مجال تدخلها الرتايب؛

الباب الرابع: التمويل
املادة السادسة: كيفية استعامل الدعم

تجويد الخدمات املقدمة لفائدة األطفال يف وضعية الشارع:
o  التقنيــات املتعلقــة باالســتامع لألطفــال، وضبــط األرس، واالســتجواب

مــع األرس، وإعــداد خرائــط مــكان وجــود األطفــال يف وضعيــة 
ــارع؛ الش

o إعداد بروتوكوالت للتكفل خاصة بالجمعية؛
o  ــف ــص مختل ــا يخ ــة يف م ــد املامرس ــائل لتوحي ــع األدوات والوس طب

خدمــات التكفــل املتعلقــة بـــ:
الدعم النفيس؛

املواكبة داخل األرسة واإلدماج األرسي؛
اإلدماج االجتامعي؛

o نرش األدوات؛
متكني وتقوية قدرات الفاعل املحيل يف مجال حامية الطفولة:

يجــب توضيــح مضمــون هــذا التكويــن والفئــة املســتهدفة واملــدة الزمنيــة وطــرق 
تقييــم التكويــن، وإذا أمكــن الخــربة التــي يجــب أن تتوفــر يف املكونــني. وســيتم يف 

هــذا الشــق دعــم النفقــات التاليــة:
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o تكاليف املكونني؛
o إعداد وطبع مصوغات التكوين؛
o  والقاعــة التغذيــة  التكويــن:  لتنظيــم  اللوجيســتية  الحاجيــات 

والصوتيــات...،
تعبئة وتحسيس الفاعلني املحليني يف مجال حامية األطفال يف وضعية الشارع:

ــذا  ــتهدفة. ويف ه ــة املس ــه والفئ ــه ومكان ــاط ومدت ــوع النش ــد موض ــني تحدي يتع
ــيل: ــا ي اإلطــار ســيتم دعــم م

طبع ونرش مطويات خاصة بالنشاط؛
بث  عىل  الجمعية  (تعمل  النشاط  حول  تلفزية  أو  إذاعية  وصالت  إعداد 

الوصالت اإلذاعية و/أو التلفزية بطرقها الخاصة).
يخصص الدعم املايل للمساهمة يف تغطية املصاريف التي تهم املرشوع وتغطية 

نسبة من مصاريف التسيري ال تتجاوز 5 % من املساهمة.
مصاريف غري قابلة للتمويل:

التغذية، ما عدا ما يتعلق بربنامج متكني وتقوية قدرات الفاعل املحيل يف مجال 
حامية الطفولة ؛

كراء مقر للجمعية أو املرشوع؛
البناء والرتميم؛

اقتناء السيارات؛
رشاء األرض/العقار.

املادة السابعة: مساهامت الجمعية والرشكاء اآلخرين
يجب عىل الجمعية أن تحدد بالتدقيق يف البطاقة التقنية للمرشوع، املشار إليها 

ضمن الوثائق املكونة مللف طلب الدعم، قيمة املساهمة املالية للجمعية ومختلف 
الرشكاء يف امليزانية الخاصة باملرشوع.
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الباب الخامس: مختلفات
املادة الثامنة:

تلتزم الجمعية الرشيكة بـ:
أخالقيات املهنة: ضامن الرس املهني وصون كرامة املستفيدين واملستفيدات؛

االنخراط يف عمليات املراقبة واالفتحاص التي يقوم بها القطب االجتامعي؛
التقيد باملساطر والضوابط اإلدارية الجاري بها العمل يف تنظيم األنشطة؛

اإلشارة يف املراسالت اإلدارية الرسمية إىل مرجعية الرشاكة املوقعة؛
املشاركة يف مختلف األنشطة التي ينظمها القطب االجتامعي. 

تم االطالع عىل مضمونه وقبول االلتزام به
توقيع وختم الجمعية 
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يف إطــار جهودهــا املبذولــة يف مجــال إبــرام الــرشاكات مــع الجمعيــات العاملــة يف 
املجــال االجتامعــي عامــة، ومجــال النهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة 
عــىل وجــه الخصــوص، قامــت وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة 
بوضــع دفــرت التحمــالت هــذا ليكــون مبثابــة إطــار مرجعــي للتعاقــد مــع الجمعيــات 
عــىل أســس تســتجيب ملعايــري الشــفافية وتكافــؤ الفــرص وضــامن اســتهداف جيــد 

للفئــات املعنيــة.
وينظــم دفــرت التحمــالت رشوط وأوجــه الدعــم الــذي ســيقدم للجمعيــات العاملــة 
يف مجــال اإلعاقــة مقابــل تنفيــذ مشــاريع تهــم مجــال مبــادرات إذكاء الوعــي 
ــة  ــن اإلعاق ــرشة ع ــلبية املنت ــة الس ــالت االجتامعي ــك أن التمث ــة، ذل ــا اإلعاق بقضاي
داخــل املجتمــع وضعــف التواصــل والوعــي يف اإلدارات واملؤسســات بشــأن قضايــا 
ــداد السياســة  ــني إلع ــع الفاعل ــة التشــاور م اإلعاقة،تشــكل إحــدى خالصــات عملي
العموميــة للنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ونتائــج البحــث الوطنــي 
الثــاين لإلعاقــة. كــام تنــص املــادة 8 مــن االتفاقيــة الدوليــة املتعلقــة بحقــوق 
ــة  ــة وفّعال ــري فوري ــراف تداب ــدول األط ــذ ال ــىل أن تتخ ــة ع ــخاص ذوي اإلعاق األش
ومالمئــة مــن أجــل توعيــة الــرأي العــام، واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وأرسهــم بشــأن 

ــة. ــة إعاق ــخاص يف وضعي ــوق األش حق
ولبلــوغ هــدف النهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة وحاميتهــا، البــد مــن 
تنظيــم أنشــطة إلذكاء الوعــي مــن لــدن مختلــف الفاعلني، ال ســيام منهــم الجمعيات 

الفاعلــة يف املجــال.

الباب األول: النصوص المرجعية
املقتضيات الدستورية املتعلقة باإلعاقة؛

االتفاقية الدولية املتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول امللحق 
بها، واملصادق عليهام من طرف املغرب سنة 2009؛
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القانون اإلطار رقم 97/13 املتعلق بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة 
والنهوض بها؛

الظهري الرشيف رقم 1-58-376 الصادر يف 3 جامدى األوىل 1378 املوافق لـ 
15 نونرب 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كام وقع تغيريه وتتميمه؛

القانون رقم 10-03 املتعلق بالولوجيات ومرسومه التطبيقي رقم 246 -11-2 
الصادر بتاريخ 13 أكتوبر2011؛

االجتامعية  الرعاية  مؤسسات  وتدبري  فتح  برشوط  املتعلق   14.05 قانون 
ومرسومه التطبيقي؛

بشأن   2003 يونيو   27 بتاريخ   07/2003 رقم  األول  الوزير  السيد  منشور 
الرشاكة بني الدولة والجمعيات؛

دليل املساطر الخاص بالرشاكة مع الجمعيات.

الباب الثاني: التعريف-الفئات المستهدفة-األهداف
املادة األوىل: التعريف

ــة إىل التعريــف  ــة» كل األنشــطة الهادف يقصــد بـــ «إذكاء الوعــي يف مجــال اإلعاق
بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ومكافحــة الصــور النمطيــة وأشــكال التمييــز 

ــز الوعــي بقدراتهــم. ــة وتعزي ــة إعاق واملامرســات الضــارة باألشــخاص يف وضعي
املادة الثانية :الفئات املستهدفة

األشخاص يف وضعية إعاقة وأرسهم؛
الفاعلون العموميون؛
الفاعلون الجمعويون؛

الرأي العام.
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املادة الثالثة :األهداف
تهــدف املبــادرات الخاصــة بــإذكاء الوعــي يف مجــال النهــوض بحقــوق األشــخاص يف 

وضعيــة إعاقــة إىل:
التعريف بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة؛

محاربة التمثالت االجتامعية السلبية حول األشخاص يف وضعية إعاقة؛
إشعاع ثقافة االختالف واعتبار اإلعاقة تنوعا برشيا. 

الباب الثالث: مجاالت الدعم وشروط االستفادة
املادة الرابعة: مجاالت الدعم 

تقترص املجاالت املدعمة عىل مجالني:
التعريف بالحقوق الواردة يف االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
أو مقتضيات القانون اإلطار رقم 97.13 املتعلق بحامية حقوق األشخاص يف 

وضعية إعاقة والنهوض بها؛
محاربة الصور النمطية والتمثالت السلبية حول األشخاص يف وضعية إعاقة.

تشمل األنشطة املدعمة ما ييل:
تنظيم حمالت وقوافل تحسيسية؛

تنشيط لقاءات/ندوات...؛
إنتاج ونرش وسائط تحسيسية وأدوات تواصلية (مطويات، ملصقات، دالئل، 

كبسوالت، أفالم قصرية...).
املادة الخامسة: رشوط االستفادة

يجب عىل الجمعية الراغبة يف االستفادة من الدعم احرتام الرشوط التالية:
الوسائط  إنتاج  أو  أنشطتها  تنفيذ  يف  برايل  وطريقة  اإلشارة  لغة  استعامل 

التواصلية يف إطار هذا الدعم؛
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األهداف  الخصوص  عىل  تتضمن  نشاط  لكل  مفصلة  تقنية  بطاقة  تقديم 
والنتائج املتوخاة، والفئة املستهدفة، وعدد املستفيدين ومدة وتاريخ اإلنجاز، 

وتكلفة النشاط ومساهمة الجمعية، وموقع اإلنجاز، ومؤرشات التتبع... 

الباب الرابع: التمويل
املادة السادسة: كيفية استعامل الدعم

تخصص يف الغالف اإلجاميل للدعم نسبة لتغطية مصاريف التسيري عىل أال تتجاوز:
%30 بالنسبة للدعم املتعلق باألنشطة التفاعلية والحمالت والقوافل؛

%10 بالنسبة للدعم املتعلق بالوسائط التحسيسية؛
املصاريف غري القابلة للتمويل: التغذية والتنقل.

الباب الخامس: مختلفات
املادة السابعة:

تلتزم الجمعية الرشيكة بـ:
أخالقيات املهنة: ضامن الرس املهني وصون كرامة املستفيدين واملستفيدات؛

االنخراط يف عمليات املراقبة واالفتحاص التي يقوم بها القطب االجتامعي؛
التقيد باملساطر والضوابط اإلدارية الجاري بها العمل يف تنظيم األنشطة؛

إطار  يف  املوقعة  الرشاكة  مرجعية  إىل  الرسمية  اإلدارية  املراسالت  يف  اإلشارة 
«مبادرات الجمعيات يف إذكاء الوعي يف مجال اإلعاقة».

تم االطالع عىل مضمونه وقبول االلتزام به
توقيع وختم الجمعية 



137

�ă`=Ć�þ�w@Ĉ`L=�}7m,�Č`G<þ�ā�WFC<þ�oC9Ć
�ø`HXV<�ěĆ`MC:�þ�~ZUWC<þ�oB7��7`WC/�þ

2016�bX2�}2o,

 



138

 



139

}¿¿@mT-

باإلضافــة إىل الربامــج التــي طورتهــا وأنجزتهــا وكالــة التنميــة االجتامعيــة يف مجــال 
ــى  ــذايت، تحظ ــغيل ال ــة والتش ــل اإلنتاجي ــم السالس ــل، ودع ــدرة للدخ ــطة امل األنش
الربامــج واملشــاريع الخاصــة بالتمكــني االقتصــادي بعنايــة خاصــة مــن قبــل الوكالــة 
نظــرا لــألدوار التــي تقــوم بهــا للتخفيــف مــن العجــز السوســيو- اقتصــادي الــذي 

تعــاين منــه فئــات عريضــة مــن املجتمــع.
ــون  ــات امللحــة لألشــخاص الذيــن يعان ــة الحاجي ونظــرا لــرضورة املســاهمة يف تلبي
ــاع  ــني أوض ــوايت تعان ــاء الل ــة النس ــي، و خاص ــادي واالجتامع ــاء االقتص ــن اإلقص م
الهشاشــة والفقــر، عملــت وكالــة التنميــة االجتامعيــة عــىل إعطــاء أهميــة خاصــة 
للتمكــني االقتصــادي للنســاء يف إطــار سلســلة الربامــج التــي تقودهــا برشاكــة مــع 
ــارص األساســية لتحســني ظــروف عيــش  ــات القطــب االجتامعــي، كأحــد العن مكون

النســاء. 
ــع وزارة  ــة م ــاريع»، برشاك ــب مش ــن طل ــالن ع ــة «إع ــأيت عملي ــار، ت ــذا اإلط يف ه
ــل  ــل تدخ ــية لتفعي ــيلة أساس ــة كوس ــة االجتامعي ــرأة واألرسة والتنمي ــن وامل التضام
ــة واملبتكــرة الخاصــة  ــادرات الخالق ــي تســتهدف دعــم املب ــة يف املجــال، والت الوكال

ــات. ــاج والخدم ــاالت اإلنت ــف مج ــاء يف مختل ــادي للنس ــني االقتص بالتمك
ــن  ــتفادة م ــاركة واالس ــدد رشوط املش ــا يح ــارا مرجعي ــالت إط ــرت التحم ــرب دف يعت
ــال  ــة يف مج ــات العامل ــه الجمعي ــة يف وج ــاريع املفتوح ــات املش ــن طلب ــالن ع اإلع

ــاء. ــادي للنس ــني االقتص التمك

الباب األول: النصوص المرجعية
القانون رقم 12-99 القايض بإحداث وكالة التنمية االجتامعية والصادر بتنفيذه 
الظهري الرشيف رقم 1-99-207 بتاريخ 13 جامدى األوىل 1420هـ املوافق لـ 

25 غشت 1999؛
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املرسوم رقم 2.99.69 الصادر بتاريخ 25 جامدى الثاين 1420 (6 أكتوبر 1999) 
لتطبيق القانون رقم 12-99 القايض بإحداث وكالة التنمية االجتامعية؛

املوافق  األوىل 1378  جامدى  يف 3  الصادر  رقم 376 -58-1  الرشيف  الظهري 
وتتميمه  تغيريه  وقع  كام  الجمعيات  تأسيس  حق  بتنظيم  نونرب 1958  لـ 15 
مبوجب الظهري رقم 283 -1-73 الصادر يف 6 ربيع األول 1393 املوافق لـ 10 
أبريل 1973 املغري واملتمم مبوجبه القانون رقم 75-00 الصادر مبوجب الظهري 
الرشيف رقم 206.102 بتاريخ 12 جامدى األوىل 1423 املوافق لـ 23 يوليوز 

2002؛
الدولة  بني  بالرشاكة  املتعلقة   07/2003 رقم:  األول  الوزير  السيد  دورية   

والجمعيات الصادرة بتاريخ 26 ربيع الثاين 1422 املوافق لـ 27 يونيو 2003؛
دليل املساطر الخاص بالرشاكة مع الجمعيات.

الباب الثاني: مفاهيم
املادة األوىل: مفهوم التمكني االقتصادي للنساء

يعتــرب التمكــني االقتصــادي إحــدى الوســائل الناجعــة لإلدمــاج االجتامعــي للنســاء. 
ويُعــرف عــىل أنــه العمــل عــىل حصــول املــرأة عــىل املــوارد االقتصاديــة والتكويــن 
واملعرفــة والرأســامل لتعزيــز مكانتهــا ومســاهمتها االقتصاديــة يف املجتمــع. وبالتــايل 
فهــو يهــدف إىل إزالــة العقبــات التــي تحــول دون متكــني املــرأة مــن مامرســة دورهــا 
االقتصــادي، وضــامن وصولهــا إىل املشــاركة الكاملــة يف النســيج االقتصــادي وتحقيــق 
ــال  ــار ورأس امل ــمل العق ــي تش ــة، والت ــوارد االقتصادي ــىل امل ــول ع ــاواة للحص املس
والتقنيــات الالزمــة، باإلضافــة إىل حقهــا يف الحصــول عــىل التكويــن املهنــي والحصول 

عــىل املعرفــة التــي تعتــرب مــن األدوات الفعالــة لتعزيــز املكانــة االقتصاديــة لهــا. 
من هنا ميكن تحديد ثالثة أبعاد للتمكني االقتصادي للنساء: 

البعد األول: الرفع من اإلمكانات االقتصادية التي من شأنها أن ترفع من نسبة 
وجودة الشغل لدى النساء وتوسيع ولوجهن إىل فرص العمل املهيكل؛
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البعد الثاين: تطوير الريادة لدى النساء يف مجال املقاولة وذلك بخلق مناخ 
أعامل مالئم لحاجياتهن وتأهيلهن يف مجاالت التسيري والقيادة.

الباب الثالث: الشروط العامة
املادة الثانية: األهداف

الهدف العام:
املســاهمة يف التمكــني االقتصــادي للنســاء اللــوايت يعانــني أوضــاع الفقــر والهشاشــة 

وتعزيــز مشــاركتهن يف ســوق الشــغل.
األهداف الخاصة:

الدعم املايل والتقني ملشاريع خاصة بالتمكني االقتصادي للنساء؛. 1
ــة . 2 ــة العالي ــة املضاف ــات ذات القيم ــاء يف القطاع ــتثامرات النس ــجيع اس تش

ــاح؛ ــتدام يف األرب ــن املس ــوارد وتحكمه ــن إىل امل ــز ولوجه وتعزي
دعــم الجمعيــات العاملــة يف مجــال تطويــر وتعزيــز املقاولــة النســائية مــن . 3

ــدالت  ــجل مع ــي تس ــات الت ــتوى الجه ــىل مس ــن ع ــيع تدخالته ــل توس أج
ــاء. ــادي للنس ــاط االقتص ــة يف النش منخفض

املادة الثالثة: املنظامت املستهدفة 
التمكني  مبجال  تهتم  التي  واالتحادات  والفيدراليات  والشبكات  الجمعيات 

االقتصادي للنساء؛
بالنسبة للجمعيات يجب توفرها عىل تجربة ال تقل عن سنتني.

املادة الرابعة: الفئات املستهدفة من املشاريع 
يجــب أن تســتهدف املشــاريع املقدمــة النســاء يف وضعيــة الهشاشــة والفقــر، 
والراغبــات يف إنجــاز أنشــطة اقتصاديــة متكنهــن مــن تحســني وضعيتهــن، مــع إيــالء 

ــة لـ: أولوي
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األرامل؛
املطلقات؛

الشابات يف وضعية البحث عن العمل.
املادة الخامسة: املحاور ذات األولوية

يويل هذا اإلعالن األولوية إىل املشاريع ذات الطابع املبتكر يف املحاور التالية:
األنشطة الخاصة بالخدمات؛

األنشطة املرتبطة بالصناعات التقليدية ذات القيمة املضافة العالية؛
األنشطة املرتبطة باملنتجات البيئية والغابوية ذات القيمة املضافة العالية؛

األنشطة الخاصة باملنتجات الجبلية والصحراوية ذات القيمة املضافة العالية؛
األنشطة التجارية ذات القيمة املضافة؛

األنشطة الخاصة بتثمني املهارات النسائية يف مختلف املجاالت؛
األنشطة املرتبطة بالتقنيات الجديدة لإلعالم والتواصل.

األنشطة غري املستهدفة:
ال يســتهدف اإلعــالن املشــاريع املتعلقــة باألنشــطة التقليديــة مــن قبيــل الخياطــة 

والطــرز وتربيــة املاشــية والنحــل.
املادة السادسة: املعايري املعتمدة الختيار املشاريع

مالءمة الحلول املقرتحة للمشاكل املطروحة؛
مردودية املرشوع التي تضمن تحسني دخل املستفيدات؛

وجود رشوط موضوعية الستمرارية املرشوع؛
درجة االبتكار واإلبداع: ستعطى أولوية للمشاريع التي تحمل طابعا ابتكاريا 

من قبيل:
o  للتدخــل ومقاربــات  مفاهيــم  وخلــق  جديــدة،  أدوات  إدخــال   

متطــورة...؛ أو  جديــدة 
o .اقرتاح منهجية ناجعة لتدبري وتسيري املرشوع
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الباب الرابع: التمويل
املادة السابعة: املساهمة املالية

ال تتعــدى املســاهمة املاليــة يف املــرشوع نســبة 70 % مــن ميزانيتــه اإلجامليــة ويف 
حــدود 300.000,00 درهم. 

املادة الثامنة: املصاريف القابلة للتمويل 
يخصــص الدعــم املــايل للمســاهمة يف تغطيــة املصاريــف التــي تهــم املــرشوع 

وتغطيــة نســبة مــن مصاريــف التســيري ال تتجــاوز 5 %مــن املســاهمة.
مصاريف غري قابلة للتمويل:

أجرة العاملني؛
الكراء؛

البناء والرتميم؛
اقتناء السيارات؛

رشاء األرض/العقار.
املادة التاسعة: مساهامت الجمعية والرشكاء اآلخرين

يجــب عــىل الجمعيــة أن تبــني يف البطاقــة التقنيــة للمــرشوع، املشــار إليهــا ضمــن 
الوثائــق املكونــة مللــف طلــب الدعــم، التحديــد الدقيــق للمســاهمة املاليــة والعينية 

للجمعيــة ومختلــف الــرشكاء يف امليزانيــة الخاصــة باملــرشوع.
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الباب الخامس: مختلفات
املادة العارشة: التزام الجمعية

تلتزم الجمعية بـ:
تنظيم املستفيدين يف إطار تعاونية وتفويت املقتنيات واملشرتيات التي متت 

من خالل املساهمة املالية إىل هذه التعاونية مبارشة بعد تأسيسها؛
أخالقيات املهنة: الرس املهني – صون كرامة املستفيدات...؛

اإلشارة إىل التمويل املحصل عليه يف جميع أنشطة املرشوع ودعاماته التواصلية 
وإنتاجاته؛

املشاركة يف مختلف األنشطة التي تنظمها الوكالة والوزارة، خاصة ما يتعلق 
مبجال تدخل الجمعية؛

اإلنخراط يف عمليات املراقبة واالفتحاص التي تقوم بها الجهات املعنية؛
طرف  من  املوضوعة  بالنامذج  والتقيد  املرشوع،  حول  دورية  تقارير  إرسال 

الوكالة.

تم االطالع عىل مضمونه وقبول االلتزام به
توقيع وختم الجمعية
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تقديم
منذ بداية تسعينيات القرن املنرصم، أصبح املغرب يويل اهتامما خاصا لقضايا التنمية 
للقطاعات  املخصصة  املهمة  النسبة  يف  االهتامم  هذا  يتجىل  والبرشية.  االجتامعية 
من  مجموعة  إحداث  خالل  من  وكذلك  للدولة،  العامة  امليزانية  من  االجتامعية 
كام  االجتامعي.  باملجال  املتعلقة  الكربى  والربامج  واملبادرات  العمومية  املؤسسات 
برنامج  بها  نادى  التي  املفاهيمية،  البنية  تعتمد  االجتامعية  التنمية  سياسة  أصبحت 
كصانع  باإلنسان  مرتبطا  البرشية  التنمية  مفهوم  تعترب  والتي  للتنمية،  املتحدة  األمم 
وكهدف لها يف نفس الوقت، فكام أن التنمية البرشية مرتبطة بالوضع السيايس لإلنسان 
واالجتامعي  االقتصادي  بوضعه  كذلك  مرتبطة  أضحت  فقد  الدميقراطية،  يف  املتمثل 

والبيئي. 
جمعيات  ديناميكية  تنامي  الحقبة  هذه  عرفت  الحكومي،  العمل  دور  جانب  وإىل 
املجتمع املدين التي أصبحت فاعال ال محيد عنه يف مسلسل التنمية، وذلك من خالل 
املبادرات املتعددة يف مجال التنمية االجتامعية املحلية. ومع تفعيل املبادرة الوطنية 
اإلقليمية  الحكامة  أجهزة  يف  أساسيا  دورا  املدين  املجتمع  وإعطاء  البرشية  للتنمية 
واملحلية ازدادت أهمية الجمعيات، وقد جاء الدستور الجديد، وكذا الربنامج الحكومي 
ليكرس هذا التوجه من خالل الدعوة إىل تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الجمعيات 

وإحداث هيئة استشارية يف مجال تطوير الحياة الجمعوية. 
وباملوازاة مع ذلك، عرفت تدخالت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية 
ملبادرات  الدعم  وتقديم  املساعدة  تروم  برامج  فمن  وفلسفتها،  طبيعتها  يف  تطورا 
املجتمع املدين، أصبحت الوزارة تنتهج سياسة اجتامعية أكرث اندماجا ترمي إىل الحد 
املعوزة.  االجتامعية  الفئات  عىل  أبعادها  كل  يف  االجتامعية  املشاكل  تداعيات  من 
ولرتجمة هذه الربامج عىل أرض الواقع، تبنت نهج الرشاكة مع فعاليات املجتمع املدين 
كاختيار اسرتاتيجي يفسح املجال للجمعيات لالنخراط يف صريورة التنمية االجتامعية، 

ويجعل منها آلية من آليات سياسة القرب.
وتعترب وكالة التنمية االجتامعية إحدى اآلليات امليدانية التي راكمت يف تدبري عالقات 
الرشاكة مع الجمعيات يف تنفيذ برامج ومشاريع التنمية االجتامعية، إما عن طريق 
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وخاصة  الرشكاء  طرف  من  عنها  املعرب  للحاجيات  تستجيب  التي  الشباك  مقاربة 
الجمعيات، أو من خالل اعتامد مقاربة مجالية تستهدف استنطاق املجال من أجل 

تحديد حاجيات ساكنته التنموية.
من  وانطالقا  التشاركية،  العالقات  وتخليق  والشفافية  الوضوح  إضفاء  وراء  وسعيا 
واملرأة  التضامن  وزارة  الثالث:  مبكوناته  االجتامعي،  القطب  راكمها  التي  التجربة 
مجال  يف  االجتامعية،  التنمية  ووكالة  الوطني  والتعاون  االجتامعية  والتنمية  واألرسة 
الرشاكة مع الجمعيات، ومتاشيا مع مذكرة السيد الوزير األول رقم 07/2003 بتاريخ 
27 يونيو 2003 بشأن الرشاكة بني الدولة والجمعيات والتوصيات املتضمنة يف تقريري 
املجلس األعىل للحسابات واملفتشية العامة للاملية بخصوص تدبري ملف الرشاكة، ويف 
إطار أجرأة مضامني الربنامج الحكومي املصادق عليه من قبل الربملان بتاريخ 26 يناير 
2012، والذي نص يف موضوع الرشاكة مع الجمعيات عىل رضورة «إقرار معايري شفافة 
طلب  واعتامد  التمويالت،  بني  الجمع  ملنع  آليات  وإقرار  الجمعيات  برامج  لتمويل 
الدليل  هذا  الوكالة،  مع  بتنسيق  الوزارة،  أعدت  املشاريع»،  دعم  مجال  يف  العروض 
بغية توحيد طريقة تدبري ملف الرشاكة عىل مستوى القطب االجتامعي، وكمساهمة 
منها يف إضافة لبنة أخرى يف مسار العمل الجمعوي نحو مهنية واحرتافية أكرث للرفع 

من مستوى الخدمات التي يقدمها املجتمع املدين إىل الفئات االجتامعية.
1 - أهداف الدليل:

وزارة  بني  الرشاكة  لتفعيل  العملية  واملبادئ  األسس  تحديد  إىل  الدليل  هذه  يهدف 
التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ووكالة التنمية االجتامعية يف مجال تدبري 

الرشاكة مع الجمعيات. 
وتسعى الوزارة والوكالة من خالل هذه العملية إىل تحقيق مجموعة من األهداف: 

متكني الجمعيات من الوسائل املالية الرضورية لتحسني والرفع من خدماتها 
املقدمة للفئات املستهدفة من تدخلها؛

تقوية وتأهيل أدوار الجمعيات املشتغلة يف مجاالت تدخلها؛
النهوض بالعمل االجتامعي وبالعمل التكافيل والتضامني؛
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العمل عىل تحقيق اإلنصاف واملساواة والعدالة االجتامعية؛
تقوية آليات الحكامة والشفافية يف مجال تدبري الرشاكة بني الدولة والجمعيات؛

ويستثنى من املسطرة املتضمنة يف هذا الدليل الرشاكات الخاصة بـ:
التدبري املفوض الخاص بالجمعيات التي تؤمن خدمة داخل البنيات التابعة 

للقطب االجتامعي، وذلك وفق دفاتر تحمالت تعد لهذا الغرض؛
القطب  مكونات  مبختلف  خاصة  ملساطر  الخاضعة  الجمعوية  املشاريع 

االجتامعي.
2 - املجاالت املدعمة من طرف القطب االجتامعي:

يقترص الدعم املايل للجمعيات عىل املشاريع املندرجة ضمن املجاالت التي تغطيها 
السنة  هذه  خالل  األمر  ويتعلق  للفرتة 2016/2012،  االجتامعي  القطب  اسرتاتيجية 

باملحاور التالية:
1. دعم مراكز االستقبال واالستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف؛

بحقوق  النهوض  مجال  في  الوعي  إذكاء  بخصوص  الجمعيات  مبادرات  دعم   .2
األشخاص في وضعية إعاقة؛

3. دعم مراكز الوساطة األسرية؛   
4. اإلدماج االجتماعي عبر التمكين االقتصادي للنساء؛

5. النهوض باألطفال في وضعية الشارع؛
6. التربية الوالدية؛
7. اإلرشاد األسري؛

8. توفير خدمات التكفل والمساعدة االجتماعية للمسنين داخل الوسط األسري.
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3 - املعـايري املعتمدة يف انتقاء املشاريع:
تنقسم املعايري املعتمدة إىل قسمني:

القسم األول: رشوط يعترب توفرها رضوريا للقبول املبديئ لطلبات الدعم
1- بالنسبة للجمعيات: 

عدم وجود اتفاقية رشاكة سارية املفعول مع أحد مكونات القطب االجتامعي، 
وتستثنى منها اتفاقيات إطار وبرتوكوالت اتفاق؛ 

انسجام طبيعة نشاط الجمعية مع مجاالت تدخل القطب االجتامعي؛
مكاتب  يف  األعضاء  االجتامعي  القطب  موظفي  وتهم  التنايف،  حالة  وجود  عدم 

الجمعيات التي تطلب الدعم.
2 - بالنسبة للمشاريع:

مالءمة املرشوع، موضوع الدعم، مع مجاالت تدخل القطب االجتامعي؛
مالءمة املرشوع للمهام املنوطة بالجمعية طبقا لقانونها األسايس؛

التحديد الدقيق للفئات املستهدفة من املرشوع، واستهداف الفئات املستهدفة 
من تدخل القطب االجتامعي. 

القسم الثاين: معايري متكن من تقييم املشاريع 
2 - بالنسبة للجمعيات:

الحكامة الداخلية للجمعية (احرتام مواعيد انعقاد الجموعات العامة، الجدولة 
الزمنية لالجتامعات، كيفية اتخاذ القرارات...)؛

املرتاكمة،  التجربة  والبرشية،  املالية  (املوارد  املرشوع  تدبري  عىل  الجمعية  قدرة 
اللوجستيك...)؛

توفر الجمعية عىل مقر الحتضان املرشوع إذا كانت طبيعته تقتيض ذلك؛
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منجزات الجمعية خالل الثالث سنوات األخرية، خصوصا تجربتها يف مجال إنجاز 
مشاريع مشابهة؛

مكونات  إحدى  مع  الرشاكة  مجال  يف  السابقة  اللتزاماتها  الجمعيات  احرتام 
القطب االجتامعي. 
3 - بالنسبة للمشاريع:

درجة استجابة املرشوع لحاجيات املستفيدين؛
قدرة األنشطة املقرتحة يف املرشوع عىل حل املشاكل املطروحة؛

التقائية املرشوع مع برامج عمومية أخرى؛ 
وجود رشكاء مؤسساتيني من خارج القطب االجتامعي؛

نسبة مساهمة الجمعية وباقي الرشكاء يف املرشوع؛
توفر رشوط االستمرارية؛
احرتام املقاربة التشاركية؛

احرتام مقاربة النوع والبعد البيئي.
يتم الحسم النهايئ يف املشاريع املنتقاة أخذا بعني االعتبار التوازن بني:

مجاالت تدخل القطب االجتامعي؛
املجال الحرضي وشبه الحرضي والقروي؛

الجهات اإلدارية.
املستهدفة  املجاالت  من  مجال  بكل  خاصة  أخرى  معايري  املعايري،  هذه  اىل  وتضاف 

واملشار إليها يف دفرت التحمالت الخاص بكل مجال.
4 - مسار تدبري ملفات الرشاكة 

يتحدد مسار تدبري ملف الرشاكة مع الجمعيات كالتايل: 
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أ - اإلعالن عن طلبات تقديم املشاريع
مالحظاتاملخرجاتاملسؤولاألنشطة

إعداد وتحيني دفاتر التحمالت الخاص - 
باملجاالت املستهدفة

إعداد ونرش اإلعالن عن طلبات تقديم - 
املشاريع.

تنظيم ورشات جهوية لإلخبار ومواكبة - 
الجمعيات الراغبة يف تقديم طلب الدعم

- الوزارة
- الوكالة

اإلعالن عن 
الطلبات من 
طرف الوزارة

ب استقبال طلبات املشاريع
مالحظاتاملخرجاتاملسؤولاألنشطة

استقبال طلبات الجمعيات ومتكينهم من - 
وصل إيداع

تجميع امللفات من طرف املنسقيات - 
الجهوية لوكالة التنمية االجتامعية

- الوكالة
- املندوبيات 

اإلقليمية 
للتعاون 
الوطني

قاعدة معطيات 
خاصة باملشاريع 

املقدمة

يتم إيداع امللفات 
باملنسقيات 

الجهوية للوكالة 
أو باملندوبيات 

اإلقليمية للتعاون 
الوطني باملدن 

التي ال توجد بها 
الوكالة مقابل 
وصل باإليداع

ت دراسة املشاريع
مالحظاتاملخرجاتاملسؤولاألنشطة

دراسة امللفات املقدمة من طرف الجمعيات - 
وتعبئة بطاقات تقييم املشاريع

طرف -  من  املشاريع  عىل  األولية  املصادقة 
اللجنة الجهوية للمشاريع

املصادق -  للمشاريع  ميدانية  زيارات  تنظيم 
عليها أوليا من طرف اللجنة

تتضمن الزيارة اجتامعا مع مكتب الجمعية - 
رشكاء  وممثيل  املستفيدين  بعض  مع  ولقاء 

املرشوع وزيارة ملوقع املرشوع
إعداد تقارير حول زيارة املرشوع- 

- الوكالة
- اللجنة 
الجهوية 

للمصادقة 
عىل املشاريع

- بطاقات تقييم 
املشاريع

- محارض اللجنة
- تقارير 
الزيارات

- الرتكيبة املالية 
النهائية

فقط املشاريع 
املنتقاة من طرف 

اللجنة سيتم 
تنظيم زيارة لها
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ث  املصادقة األولية عىل متويل املشاريع
مالحظاتاملخرجاتاملسؤولاألنشطة

متت -  التي  باملشاريع  خاصة  ملفات  إعداد 
الجهوية  اللجنة  عىل  وعرضها  زيارتها 

للمصادقة عىل متويلها
باملشاريع: -  الخاصة  األولية  القرارات  اتخاد 

املصادقة أو الرفض

- الوكالة 
- اللجنة 
الجهوية 

للمصادقة 
عىل املشاريع

محارض 
اللجنة

سيقوم املكلف 
باملرشوع بالوكالة 
بتقديم مرشوعه 

أمام اللجنة 
ويجيب كذلك 

عىل أسئلتها

ج - املصادقة النهائية عىل املشاريع
مالحظاتاملخرجاتاملسؤولاألنشطة

عرض جميع املشاريع عىل اللجنة - 
املركزية للمصادقة

انعقاد اجتامع اللجنة املركزية- 
اتخاد القرارات الخاصة باملشاريع: - 

املصادقة أو الرفض
اإلرشاف -  لجنة  عىل  الالئحة  عرض 

من أجل املصادقة النهائية
توضيح -  مع  الجمعيات  إشعار 

األسباب يف حالة الرفض
تم -  التي  املشاريع  الئحة  نرش 

لدى  املتوفرة  الوسائل  بكل  قبولها 
مكونات القطب االجتامعي

- الوكالة 
- اللجنة املركزية للمصادقة 

عىل املشاريع
- لجنة اإلرشاف

محارض 
اللجنة

ح - التعاقد
مالحظاتاملخرجاتاملسؤولاألنشطة

إعداد اتفاقيات الرشاكة- 
عىل -  للتوقيع  وطني  لقاء  تنظيم 

االتفاقيات
مساطر -  حول  الجمعيات  تكوين 

إنجاز املشاريع (اإلدارية واملالية)

- الوزارة
- الوكالة 

 - اتفاقية 
الرشاكة

- محرض 
خاص بتلقي 

الجمعية 
للتكوين

تنجز برامج 
التكوين من 

طرف أطر 
الوكالة 
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خ - تتبع إنجاز املرشوع
مالحظاتاملخرجاتاملسؤولاألنشطة

إنجاز -  من  للتأكد  تقارير  إعداد 
تحويل  قبل  املسبقة  الرشوط 
مساهمة الوزارة من طرف الوكالة

تحويل مساهامت الوزارة والوكالة - 
إىل الجمعيات من طرف الوكالة

 إعداد برنامج الزيارات امليدانية- 
القيام بزيارات التتبع- 
بعض -  لتجاوز  خاصة  لقاءات  عقد 

تنفيذ  تعيق  قد  التي  املشاكل 
املرشوع

مدى -  تبني  دورية  تقارير  إعداد 
تحقق النتائج

استالم املرشوع- 

- تقارير- الوكالة 
- أوامر 

التحويل 
- محارض 

االجتامعات

ميكن للوزارة 
إيفاد من ميثلها 

يف الزيارات 
امليدانية

د - تقييم املشاريع
مالحظاتاملخرجاتاملسؤولاألنشطة

الذايت -  للتقييم  زيارات  تنظيم 
ولتثمني نتائج املرشوع بعد إنجازه

بعض -  لتجاوز  التدخل  عىل  العمل 
استثامر  تعيق  قد  التي  املشاكل 

املرشوع بعد إنجازه

- الوزارة
- الوكالة

- التعاون الوطني

- تقارير
- محارض 
اجتامعات

5 - الدراسة امليدانية للمشاريع
الجهوية  اللجنة  طرف  من  أوليا  عليها  املصادقة  املشاريع  بزيارة  الوكالة  أطر  تقوم 

للوقوف والتحقق من املعايري التالية:
استجابة املرشوع للحاجيات الحقيقية للفئات املستهدفة؛

قدرة الجمعية عىل تدبري املرشوع؛
التأكد من الجدوى التقنية واالجتامعية للمرشوع؛
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التأكد من جميع العنارص املشكلة للمرشوع؛
تحديد الرتكيبة املالية؛

التأكد من احرتام املرشوع للرشوط املعمول بها يف دفرت التحمالت الخاص بكل 
محور؛

التأكد من وجود الرشوط الرضورية الستمرارية املرشوع؛
التأكد من مساهمة باقي الرشكاء.

وميكن من خالل هذه الزيارة طلب وثائق إضافية خاصة باملرشوع.
6 - التدبيـر املالـي واملحاسبايت للمرشوع:

ما  يف  الوكالة  داخل  بها  املعمول  املساطر  تطبيق  عىل  السهر  الجمعيات  عىل  يتعني 
يخص التدبري املايل للمشاريع املمولة لفائدة الجمعيات، واملضمنة يف امللحق رقم 2 

التفاقية الرشاكة. 
7 - آليات حكامة الربنامج:

أ - لجنة اإلرشاف
تحدث هذه اللجنة تحت إرشاف الوزارة، وتتكون من:

السيدة وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية؛
السيد الكاتب العام لوزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية؛

السيد مدير وكالة التنمية االجتامعية؛
السيد مدير التعاون الوطني؛

السيدات والسادة املدراء املركزيون بالوزارة.
وتناط بها مهمة: 

التدبري االسرتاتيجي للربنامج؛
اإلرشاف عىل عملية تتبع وتقييم الربنامج؛ 
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املصادقة النهائية عىل الئحة املشاريع.
ب اللجنة املركزية للمصادقة عىل املشاريع

عىل  للمصادقة  مركزية  لجنة  االجتامعية،  التنمية  وكالة  مدير  إرشاف  تحت  تحدث، 
املشاريع املقرتحة من قبل اللجان الجهوية، وتتشكل من:

السيد مدير وكالة التنمية االجتامعية؛
ممثل واحد عن كل مديرية بالوزارة؛

ممثل عن التعاون الوطني؛
رؤساء القطاعات بوكالة التنمية االجتامعية.

ث اللجان الجهوية للمصادقة عىل املشاريع 
تحدث، تحت إرشاف املنسق الجهوي للوكالة، لجنة جهوية للمصادقة عىل املشاريع، 

تعنى بدراسة واملصادقة األولية عىل املشاريع. وتضم هذه اللجنة يف عضويتها:
املنسق الجهوي لوكالة التنمية االجتامعية أو من ميثله؛

املندوب الجهوي للتعاون الوطني أو من ميثله؛
أعضاء آخرين يعينهم مدير الوكالة.

8 - الوثائق الرضورية لتقديم طلب الحصول عىل الدعم
يجب أن يتكون ملف طلب الحصول عىل الدعم من الوثائق التالية:

والتنمية  واألرسة  واملرأة  التضامن  وزيرة  السيدة  إىل  موجه  مرشوع  دعم  طلب 
االجتامعية؛

امللف القانوين للجمعية يف نسخة مشهود مبطابقتها لألصل:
* القانون األسايس؛

* وصل اإليداع؛
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* محرض آخر جمع عام لتجديد مكتب الجمعية؛
* الئحة أعضاء مكتب الجمعية.

نسخة من املرسوم الذي مبوجبه منحت صفة املنفعة العامة (بالنسبة للجمعيات 
ذات النفع العام؛

التقريران األديب واملايل برسم السنة املنرصمة يف نسختني لكل منهام؛
بطاقة تقنية للمرشوع حسب النموذج املرفق يف املالحق؛

تقديم  خالله  تقرر  الذي  للجمعية  املسري  املكتب  اجتامع  محرض  من  نسخة 
املرشوع، موقع من طرف جميع األعضاء الحارضين؛

التزام الرشكاء اآلخرين يف حالة وجودهم؛
الترصيح بالرشف بصحة املعلومات املدىل بها الخاصة بالوضعية القانونية واملالية 

للجمعية؛
وثيقة إدارية تثبت توفر الجمعية عىل مقر إليواء املرشوع عند االقتضاء؛

من  موقع  التحمالت)  لدفاتر  تخضع  التي  للمجاالت  (بالنسبة  التحمالت  دفرت 
املمثل القانوين للجمعية.

هام:
تتضمن دفاتر التحمالت الخاص مبجاالت التدخل بعض الوثائق اإلضافية املتعلقة 

بكل مجال، والواجب تقدميها من طرف الجمعية.
وميكن طلب وثائق إضافية أخرى حسب خصوصية ونوع كل مرشوع.
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9 - املالحــق
بطاقة تقنية حول املرشوع

معلومات خاصة بالجمعية
تقديم الجمعية:

اسم الجمعية (بالعربية)
اسم الجمعية (بالفرنسية)

تاريخ التأسيس
عنوان الجمعية

الهـاتـف
الفاكـس

الربيد اإللكرتوين
مدة صالحية مكتب الجمعية

آخر تاريخ لتجديد مكتب الجمعية
االسم الكامل لرئيس الجمعية

عنوانه
رقم الهاتف رئيس الجمعية

الربيد اإللكرتوين لرئيس الجمعية
ما اسمها:النعمهل الجمعية عضو يف شبكة جمعوية؟

عددهاالنعمهل للجمعية فروع؟
ذكورإناثعدد أعضاء املكتب

ذكورإناثعدد املنخرطني

مجاالت أنشطة الجمعية:

ميادين تدخل الجمعية
-
-
-

حرضيشبه حرضيقروي التوزيع املجايل للتدخل
وطنيجهويمحيل مستوى تدخل الجمعية
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التدبري اإلداري للجمعية:
النعمهل تعقد الجمعية جموعاتها العامة يف اآلجال املحددة؟

النعمهل تتوفر الجمعية عىل نظام داخيل؟
النعمهل يتم تداول املسؤولية داخل الجمعية؟
النعمهل توجد التقارير ومحارض االجتامعات؟

النعمهل تقارير ومحارض الجمعية يف متناول األعضاء؟
النعمهل تتوفر الجمعية عىل أرشيف؟

النعمهل تتوفر الجمعية عىل سجل املراسالت؟
هل تتوفر الجمعية عىل تقارير حصيلة أنشطتها التي متت 

خالل السنوات السابقة؟
النعم

النعمهل تتوفر الجمعية عىل سجل املنخرطني؟

التدبري املايل للجمعية:
النعمهل تتوفر الجمعية عىل سجل محاسبايت؟
النعمهل يتم تحضري امليزانية التوقعية سنويا؟

هل تقوم الجمعية بافتحاص حساباتها من طرف خبري يف 
املحاسبة؟ 

النعم

هل تفصل الجمعية بني محاسبتها ومحاسبة املشاريع التي 
تنجزها يف إطار الرشاكات؟ 

النعم

املوارد البرشية العاملة بالجمعية:

املوارد البرشية
 العدد

الذكوراإلناث
املتطوعون

األجراء

التواصل الداخيل والخارجي:
النعمهل تنظم الجمعية لقاءات تواصلية منتظمة مع املنخرطني؟ 

النعمهل تقوم الجمعية بتعميم املحارض وتقارير األنشطة؟ 
النعمهل تتوفر الجمعية عىل خطة للتواصل الخارجي؟ 
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إنجازات الجمعية خالل السنوات الثالث األخرية:

رشوع
امل

التاريخ
املكان

رشكاء
ال

مبلغ الدعم املحصل عليه
عدد املستفيدين

تاريخ 
رشوع

ال
تاريخ 
االنتهاء

إناث
ذكور
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جميع إنجازات الجمعية مع مكونات القطب االجتامعي1 خالل الخمس سنوات األخرية :

رشوع
امل

التاريخ
املكان

رشكاء
ال

مبلغ الدعم املحصل عليه
عدد املستفيدين

تاريخ 
رشوع

ال
تاريخ 
االنتهاء

إناث
ذكور

يضم القطب االجتامعي، إىل جانب وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية، التعاون الوطني ووكالة التنمية االجتامعية 1 
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معلومات خاصة باملرشوع
تقديم املرشوع:

املجال الذي يهمه املرشوع
اسم املرشوع

عنوان املرشوع

توطني املرشوع
الجهة

 اإلقليم/العاملة
الجامعة

املسـؤول عن املرشوع

االسم الكامل
رقم الهاتف

عنوان الربيد اإللكرتوين
املهمة التي يشغلها داخل 

الجمعية

بطاقة تقنية للمرشوع:
املجال الذي يهمه املرشوع

اسم املرشوع 

املشاكل والحاجيات التي تربر املرشوع

الهدف العام للمرشوع

األهداف الخاصة للمرشوع
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النتائج املتوخاة

الفئات املستهدفة (مع ذكر العدد)

بشكل مبارش

بشكل غري مبارش

مدة إنجاز املرشوع

مكونات املرشوع ومدة اإلنجاز:
مدة اإلنجاز املسؤولمكونات املرشوع

الدراسة التقنية:
النعمهل هناك حاجة لدراسة تقنية للمرشوع؟

النعمهل تم إنجازها؟
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يف حالة وجود هذه الدراسة:
من قام بذلك؟

كلفتها؟

يف حالة عدم وجود هذه الدراسة:
من سيقوم بإنجازها؟

الكلفة املرتقبة للدراسة؟

املوارد البرشية املكلفة بتدبري املرشوع: 
طريقة املساهمةاملؤهالتاملهمة االسم

األطراف املساهمة يف املرشوع:
مبلغ/قيمة طبيعة املساهمةرشكاء املرشوع

املساهمة
نسبتها من 

وجود التزام كتايبميزانية املرشوع

الوزارة
الجمعية

النعم.........

النعم.........

النعم.........
%100التكلفة اإلجاملية 
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التفصيل املايل للدعم املطلوب من الوزارة (شامل الرضائب):
التكلفة اإلجامليةسعر الوحدة عدد الوحداتالتعيني

املجموع

الضامنات املتعلقة باستدامة املرشوع:

الضامنات املتعلقة باحرتام املرشوع ملقاربة النوع والبيئة:
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اإلجراءات االحرتازية لتفادي املعيقات املحتملة:
اإلجراءات االحرتازيةاملعيقات املحتملة

آليات تدبري وتتبع وتقييم املرشوع: 

أنا املوقع أسفله، بصفتي رئيسا للجمعية، 
أشهد بصحة املعلومات الواردة يف هذه البطاقة

توقيع الرئيس وخاتم الجمعية

خاص بالقطب االجتامعي
رقم وصل إيداع طلب التمويل تاريخ التسجيل

الئحة املرفقات اإلجبارية
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ملحوظة:
ال يقبل طلب التمويل إال إذا كان مرفقا بجميع الوثائق اإلجبارية، املشار إليها يف دليل 

املساطر، والوثائق اإلضافية الخاصة مبجال التدخل واملشار إليها يف دفرت التحمالت.
يف حالة قبول امللف، تسلم للجمعية وصل اإليداع.
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 منوذج وصل اإليداع
وصل إيداع طلب دعم مرشوع برسم سنة 2016

رقم : ........................

عمال مبضمون دليل املساطر الخاص بالرشاكة مع الجمعيات، الذي اعتمدته مكونات 
أصدرته وزارة  الذي  املشاريع  تقديم  طلب  عن  لإلعالن  وتبعا  االجتامعي،  القطب 

التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ووكالة التنمية االجتامعية،
........................................................ الصفة:   ...................................................................... السيد(ة):  يشهد 

........

 ............................................................................................................................. املسامة:  الجمعية  أن 
................

قد أودعت بتاريخ: ................................................................................................................... ملفا لطلب 
الدعم املايل للمرشوع املسمى: ...................................................................................................................

........

حرر بـ .................................................................... بتاريخ ...................................................................
التوقيع والخاتم
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بني

وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
و

وكالة التنمية االجتامعية
و

«اسم_الجمعية» 
السنة املالية: 2016

اتفاقية رقــم: ...........................
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اسرتشادا بالتوجيهات السامية لجاللة امللك محمد السادس، حفظه الله، الداعية إىل 
ترسيخ الرشاكة الفاعلة بني الدولة وفعاليات املجتمع املدين من أجل النهوض بأوضاع 

الفئات االجتامعية يف وضعية صعبة؛
وإميانا من وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية بأهمية الرشاكة كخيار 
اسرتاتيجي بينها وبني الجمعيات يف تنفيذ الخطط والربامج الهادفة إىل محاربة الفقر، 
والهشاشة واإلقصاء االجتامعي، وكذا النهوض بأوضاع املرأة والطفولة واألشخاص يف 

وضعية إعاقة واملسنني؛
واستنادا إىل أحكام الظهري الرشيف رقم 1.02.206 الصادر يف 12 من جامدى األوىل 
الظهري  مبوجبه  واملتمم  املغري  رقم 75.00  القانون  بتنفيذ  يوليوز 2002)   23)  1423
الرشيف رقم 1.58.376 الصادر يف 15 نونرب 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، وال 

سيام الفصل السادس منه؛
املنظم   ،2003 يونيو   27 بتاريخ   7/2003 رقم  األول  الوزير  السيد  ملنشور  وتنفيذا   

لعالقات الرشاكة بني الدولة والجمعيات؛
 (2012 يناير   26)  1433 األول  ربيع   2 يف  صادر   2.12.40 رقم  املرسوم  عىل   وبناء 

بتحديد اختصاصات وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية؛
وعىل املرسوم رقم 2.13.22 صادر يف 18 من جامدى اآلخرة 1434 (29 أبريل 2013) 

بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية؛
والصادر  االجتامعية  التنمية  وكالة  بإحداث  القايض   99-12 رقم  القانون  عىل  وبناء 
املوافق  1420ه  األوىل  جامدى   13 بتاريخ   207-99-1 رقم  الرشيف  الظهري  بتنفيذه 

لـ25 غشت 1999؛
أكتوبر  الثاين 1420 (6  جامدى  بتاريخ 25  الصادر  رقم 2.99.69  املرسوم  عىل  وبناء 

1999) لتطبيق القانون رقم 12-99 القايض بإحداث وكالة التنمية االجتامعية؛
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االجتامعية  والتنمية  واألرسة  واملرأة  التضامن  وزارة  بني  الرشاكة  اتفاقية  عىل  وبناء 
املوقعة  والجمعيات  الوزارة  بني  الرشاكة  برنامج  لتفعيل  االجتامعية  التنمية  ووكالة 

بتاريخ 04 يوليوز 2016؛
واعتبارا للرغبة املعرب عنها من األطراف؛

تم االتفـاق بني 
وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية، املعرفة أدناه بـ: «الوزارة» الكائن 
الحقاوي،  بسيمة  بالسيدة  واملمثلة  الرباط،  أكدال-  سينا  بن  شارع   ،47 ب:  مقرها 

وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية؛
و

عالل  شارع  بـ:  مقرها  الكائن  «الوكالة»  بـ:  أدناه  املعرفة  االجتامعية،  التنمية  وكالة 
الفايس، مدينة العرفان املعاهد– الرباط، صندوق الربيد 6816، ممثلة من قبل مديرتها 

بالنيابة السيدة برشى توفيق؛
من جهة،

و
 ،................... بـ:  مقره(ا)  الجمعية»  أو  «الرشيك  بـ:  أدناه  املعرفة   ،...................

ممثل(ة) من قبل السيد(ة) ................... بصـفته(ا) املسؤول(ة) القانوين(ة)،
من جهة أخرى.

عىل ما ييل:
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 الباب األول : املقتضيات الخاصة
الفصل 1: موضوع االتفاقية

تحدد هذه االتفاقية رشوط متويل ومواكبة مرشوع «...................»، املعرف أدناه بـ 
«املرشوع»، والكائن بـ: ...................، واملسجل تحت رمز ...................، والذي يلتزم 
الرشيك بإنجازه وفق املواصفات املصادق عليها من طرف الوكالة واملرفقة بامللحق 1 

لهذه االتفاقية.
الفصل 2: كلفة املرشوع والتكفل به

تقدر الكلفة اإلجاملية للمرشوع بـ ................... درهم.
تلتزم الوزارة والوكالة باملساهمة يف متويله يف حدود ................... درهم (................... 

درهم، تخصص لتغطية املصاريف املبينة يف الجدول التايل: 
التكلفة اإلجاملية بالدرهمسعر الوحدةعدد الوحداتالتعيني

املجموع

ويلتزم الرشيك بالتكفل بالباقي طبقا للكيفية املنصوص عليها يف امللحق رقم 1. 
الفصل 3: مدة التنفيذ

يتم تنفيذ املرشوع يف مدة ................... شهرا. يتم انطالقه يف أجل أقصاه ................... 
شهرا، ابتداء من تاريخ التوقيع عىل هذه االتفاقية. وينتهي يف أجل أقصاه ................... 

شهرا. 
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ميكن للوكالة، يف حالة حدوث تأخري غري مربر، أن تقوم بفسخ هذه االتفاقية بعد إنذار 
كتايب، تحدد فيه إذا اقتىض الحال مدة إضافية لالنطالق الفعيل للمرشوع أو إلنجاز 

العمليات املتبقية.
الفصل 4: الدفعة املؤجلة

تقوم الوكالة بتأجيل دفع نسبة عرشة باملائة (%10) من مجموع مساهمتها، وتؤدى 
إىل الرشيك بعد انتهاء املرشوع واستالمه.

الباب الثاين: املقتضيات العامة
الفصل 5: موضوع املقتضيات العامة

تحدد املقتضيات العامة رشوط متويل ومواكبة املشاريع التي متولها الوزارة والوكالة 
يف إطار الرشاكة مع الجمعيات. وترسي هذه املقتضيات عىل جميع اتفاقيات الرشاكة 
ضمن  عليها  املنصوص  املخالفة  املقتضيات  باستثناء  والوكالة،  الوزارة  مع  املربمة 

املقتضيات الخاصة.
الفصل 6: رشوط التمويل

آخر  متويل  أي  طلب  بعدم  الرشاكة،  اتفاقية  إبطال  طائلة  تحت  الرشيك،  يلتزم 
للمرشوع، دون إخبار الوكالة بذلك والحصول عىل موافقتها الكتابية.

الفصل 7: طريقة التمويل
حسب  دفعات  شكل  عىل  والوكالة  الوزارة  من  لكل  املالية  املساهمة  الوكالة  تحول 
الجدول بعده، بعد أن تتأكد مسبقا من تنفيذ الرشيك لاللتزامات التي تعهد بها يف 

كل مرحلة من مراحل املرشوع.
رشوط التحويلاملبلغالدفعة

ـ فتح حساب بنيكالدفعة األوىل
ـ ....

الدفعة الثانية
الدفعة الثالثة

الدفعة املؤجلة
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ميكن  للمرشوع،  املتوقعة  اإلجاملية  الكلفة  من  أقل  الفعلية  املصاريف  أن  تبني  إذا 
للوكالة:

إلزام الرشيك بإرجاع الفرق املتحقق منه إىل حساب الوكالة؛
تقليص مساهمتها حسب هذا الفرق، وذلك باستخالصه من الدفعات املتبقية؛

متتيع الرشيك بالفرق املتحقق منه حسب املساطر الجاري بها العمل.
الفصل 8: التدابري املتعلقة باألداء

يقوم الرشيك بفتح حساب بنيك أو حساب مبركز الشيكات الربيدية يف اسم املرشوع، 
استعامل  وميكن  املرشوع.  هذا  بإنجاز  املتعلقة  للعمليات  فقط  بتخصيصه  ويلتزم 

الرشيك لحساب بنيك سابق بعد موافقة الوكالة عىل ذلك.
تؤدى مصاريف املرشوع عىل شكل شيكات غري قابلة للتظهري أو تحويالت.

لألمر  مؤهلني  األقل  عىل  وكيلني  كتابة  للوكالة  الرشيك  يعني  األسايس،  لقانونه  طبقا 
بعمليات السحب والتحويل لهذا الحساب بإمضاء تضامني بينهام من املرتبة األوىل 
والثانية. كام ميكن تعيني وكيل بالنيابة لإلمضاء لكل واحد منهام. ويتم تعيني الوكالء، 
وكذا الوكالء بالنيابة، مبوجب قرار يصدر عن الهيئة اإلدارية للرشيك ويتم تضمينه يف 

محرض يرسل إىل الوكالة.
تقوم الوكالة بالتحويالت حسب الجدول املتفق عليه يف امللحق 1، بعد التحقق من 

اإلثباتات املتعلقة بإنجاز الرشوط املسبقة لتحويل كل دفعة.
ظرفية،  أو  طارئة  مبصاريف  يتعلق  صندوق  تدبري  استثنائية،  بصفة  للرشيك،  يجوز 

يحدد سقفه من طرف الوكالة.
الثبوتية  األوراق  كل  به  تختم  باملرشوع،  خاص  مطاطي  ختم  باتخاذ  الجمعية  تلتزم 
األصلية للمصاريف املنجزة من طرف الجمعية يف إطار الدعم املقدم لها من طرف 

الوكالة، وذلك حسب النموذج التايل:
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اتفاقية الرشاكة رقم ......................، املربمة بني وزارة التضامن واملرأة واألرسة 
والتنمية االجتامعية ووكالة التنمية االجتامعية وجمعية .............. بتاريخ .....

................................
مساهمة الوزارة/الوكالة …......................................... درهم

املمونني  أو  املقاولني  لدى  املبارش  باألداء  القيام  استثنائية،  بصفة  للوكالة،  وميكن 
واإلثباتات  املبارش  األداء  لطلب  األخري  هذا  من  تسلمها  بعد  الرشيك  مع  املتعاقدين 

املتعلقة بإنجاز أحد أو كل األشطر حسب ما هو منصوص عليه يف امللحق 1.
تحتفظ الوكالة بحق وقف الدفعات دون إشعار سابق، عالوة عىل التدابري القانونية 
اإلضافية التي ميكن أن تلجأ إليها، عندما تعاين نقصا خطريا يف تنفيذ املرشوع، وذلك 

يف الحاالت التالية:
فقدان الرشيك الصفة القانونية؛

فقدان املسؤول القانوين أو وكالئه لصفتهم التمثيلية؛
استعامل األموال يف غري ما خصصت له؛

عدم إنجاز الرشيك للعمليات املتفق عليها وفق نصوص وصف املرشوع (امللحق 
1)؛

املنجزة  واألنشطة  املنفقة  باملصاريف  املتعلقة  باإلثباتات  الوكالة  موافاة  عدم 
طبقا لبنود اتفاقية الرشاكة وملساطر الوكالة التي التزم باحرتامها؛

إذا ما وظفت التجهيزات واملعدات املقتنية ألهداف خارجة عن نطاق املرشوع.
الفصل 9: احرتام املنافسة

يلتزم الرشيك باحرتام مساطر إبرام الصفقات والعقود املعتمدة من قبل الوكالة يف 
إطار اتفاقيات الرشاكة التي تربطها برشكائها، والوارد وصفها بشكل موجز يف امللحق 2 
باتفاقية الرشاكة. كام يلتزم بإجراء الصفقات املتعلقة باملرشوع طبقا ملبادئ املنافسة 

والشفافية.
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الفصل 10: مسؤولية الرشيك خالل اإلنجاز
اتفاقية  عن  املرتتبة  لاللتزامات  طبقا  املرشوع  تنفيذ  عن  مسؤوال  الرشيك  يعترب 

الرشاكة.
يسهر الرشيك عىل احرتام االلتزامات التي تعهد بها الرشكاء اآلخرون يف املرشوع، 
خصوصا املستفيدون (نساء ورجاال)، واملتعاقدون وجميع األطراف األخرى املشار 

إليها يف وصف املرشوع.
البيئة  وحامية  األمالك  وحراسة  األشخاص  لسالمة  خاصا  اهتامما  الرشيك  يويل 

خالل جميع مراحل إنجاز وتدبري املرشوع.
يلتزم الرشيك بوضع خطة العمل والجدول الزمني إلنجاز املرشوع وذلك من أجل 

تسهيل عملية التتبع والتنسيق.
وامللتقيات،  التكوينية  بالدورات  خاصة  تأطريية  وثيقة  بإرسال  الرشيك  يلتزم 

وكذلك التقارير الخاصة بها إىل الوكالة؛
يلتزم الرشيك باحرتام التعليامت املعللة التي تقدمها له الوكالة عىل هذا األساس، 

وباملشاركة يف حصص التكوين أو التوجيه التي تقررها لفائدة املرشوع.
عرقلة  لتفادي  باملرشوع  املعنية  األطراف  جميع  موافقة  بضامن  الرشيك  يلتزم 

إنجازه.
للرشيك  تعليامت أو توصيات  تقدم  التسيري، أن  يف  خلال  عاينت  كلام  للوكالة،  ميكن 
لضامن احرتامه لاللتزامات التي تعهد بها والتدبري الجيد للمرشوع. ويجوز للوكالة، إذا 
بقيت هذه التدابري دون جدوى، أن تقرر رفض أي دعم الحق للرشيك، عالوة عىل 

اإلجراءات األخرى التي ميكن أن تلجأ إليها من بيانات إعالمية أو مطالبة بالتعويض.
الفصل 11: املحاسبة واملراقبة والتدقيق

أو  منها  بطلب  إما  الوكالة،  بإطالع  ويلتزم  للمرشوع  إثباتية  محاسبة  الرشيك  ميسك 
اإلثباتات  جميع  عىل  تحدده،  الذي  والشكل  عليه  املتفق  الزمني  الجدول  حسب 

والبيانات املتعلقة بااللتزامات وباملصاريف املنفقة برسم املرشوع.
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يلتزم الرشيك، باإلضافة إىل ذلك بـ :
إعداد تقرير دوري مطابق لنموذج الوكالة وإرساله إليها بعد انتهاء كل شطر؛

االحتفاظ، حسب الرتتيب الزمني، بجميع الوثائق والكشوفات البنكية واملراسالت 
بعد  سنوات  عرش  مدة  باملرشوع  واملتعلقة  املفيدة  األخرى  والوثائق  واملحارض 

نهاية املرشوع؛
التعاون مع كل مفوض عن الوزارة والوكالة يتوىل مبقتىض رسم داخيل أو خارجي 

إنجاز مهام التتبع أو املراقبة أو التدقيق أو االفتحاص يف شأن تدبري املرشوع؛
موافاة الوكالة بالتقريرين األديب واملايل للرشيك وكذا جميع الوثائق األخرى التي 
يعدها مببادرة منه أو بطلب من رشيك آخر كلام تعلقت بشكل مبارش أو غري 

مبارش بتنفيذ املرشوع؛
مكونات  تضمنت  إذا  الوكالة  طرف  من  املمولة  للتجهيزات  الجرد  دفرت  وضع 

املرشوع ذلك.
كام تخضع العمليات اإلدارية واملالية الخاصة بتنفيذ املرشوع إىل املراقبة والتدقيق 

من طرف املصالح املختصة للدولة.
الفصل 12: نهاية أنشطة املرشوع

يتم إثبات نهاية املرشوع يف محرض تقييمي للمرشوع بعد التأكد من إنجاز الرشيك 
ملهامه. وتجري العمليات طبقا للمساطر العامة املعمول بها بالوكالة ولوصف املرشوع. 

الفصل 13: تعديل اتفاقية الرشاكة
تفوض الوزارة للوكالة، مبوجب هذه االتفاقية، تعديل اتفاقية الرشاكة، بناء عىل طلب 

من أحد األطراف املوقعة. ويتم هذا التعديل إما:
يف شكل اتفاقية جديدة مكتوبة تلغي وتقوم مقام هذه االتفاقية؛

تاريخ  رصاحة  يذكر  األطراف  قبل  من  قانوين  بشكل  موقع  ملحق  شكل  يف  أو 
تحريره وتاريخ رشوع العمل به.
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الوكالة  بني  إضافية  وثيقة  أي  توقيع  بدون  االتفاقية  فصول  أحد  تعديل  ميكن  كام 
والجمعية، عىل أال يتعلق التعديل بزيادة يف الكلفة اإلجاملية للمرشوع أو مبكوناته، 

وذلك بناء عىل تبادل املراسالت بني الوزارة والوكالة والجمعية.
الفصل 14: فسخ اتفاقية الرشاكة

عالوة عىل ما نص عليه الفصل الثالث، يتم فسخ اتفاقية الرشاكة يف الحالتني التاليتني:
ميكن لألطراف املوقعة أن يتفقوا وديا عىل فسخ اتفاقية الرشاكة. ويتم إشعار 

الجمعية بقرار الفسخ الذي يتضمن التعليل وسبل التنفيذ.
ميكن كذلك للوزارة أو الوكالة أن يقررا فسخ اتفاقية الرشاكة بصفة أحادية، بعد 
توجيه إنذارين كتابيني من طرف الوكالة للجمعية ما مل تتوصل برد بشأنه خالل 

الفرتة التي تحددها، وذلك يف الحاالت التالية:
* عندما يفقد الرشيك الصفة القانونية؛

* عندما تحول اختالالت خطرية دون تنفيذ املرشوع بكيفية جيدة؛
* يف حالة خرق أحد بنود هذه االتفاقية؛

* عندما يتبني أن املرشوع ال ميكن أن يفيد بالفعل الفئة املستهدفة.
يتم إشعار الجمعية بقرار الفسخ. وميكن للجمعية طلب مقابلة مع السيدة الوزيرة 
أو مع مدير الوكالة أو مع من يفوضه لهذا الغرض، ويعترب قرار فسخ االتفاقية ساريا 

يف التاريخ الذي يحدده كل من السيدة الوزيرة أو مدير الوكالة.
أو  املدفوعة  املبالغ  بإرجاع  الرشيك  يلتزم  الفسخ،  قرار  ومبوجب  الحالتني  كلتا  ويف 

املتبقية.
املتابعة  الوزارة  أو  الوكالة  بحق  مساس  أي  الرشاكة  اتفاقية  فسخ  عىل  يرتتب  وال 

الجنائية ملرتكبي الخروقات املتعمدة.
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الفصل 15: املنازعة
تكون النزاعات الناتجة عن تأويل أو تنفيذ اتفاقية الرشاكة موضوع محاولة صلح، عند 

االقتضاء، عرب اللجوء إىل وسيط يختاره كل من الوزارة/الوكالة والجمعية.
إذا مل يتفق األطراف عىل اختيار الوسيط، أو إذا مل يتوصل الوسيط املتفق عليه إىل 
قرار نهايئ بعد 30 يوما من طلب تدخله لحل النزاع، يعرض هذا األخري إذ ذاك أمام 

املحكمة االبتدائية بالرباط بطلب من الطرف الذي له مصلحة يف ذلك. 
الفصل 16: األنشطة التواصلية

يف ما يخص األنشطة التواصلية املتعلقة باملرشوع، يلتزم الرشيك بـ:
لوسائل  املوجهة  والبالغات  واإلعالنات  الوثائق  جميع  يف  التشاريك  اإلطار  ذكر 

اإلعالم والعموم؛
تضمني جميع املطبوعات وامللصقات والدوريات املنجزة يف إطار املرشوع بالهوية 

البرصية للرشكاء؛
الحرص عىل اإلشارة إىل الوزارة والوكالة يف الترصيحات واملقاالت الصحفية التي 

تهم املرشوع؛
تتطرق  التي  الصحفية  واإلعالنات  البالغات  عىل  االتفاق  قصد  الوكالة  مراجعة 

للمرشوع؛
إرشاك الوكالة يف ترتيبات األنشطة التواصلية للمرشوع (ورشات، ملتقيات...)؛

إخبار الوكالة باملبادرات التواصلية (لقاء إعالمي) املزمع إقامتها يف إطار الرشاكة؛
الحرص عىل احرتام أخالقيات الرشاكة والتواصل عىل مدى امتداد املرشوع. 

الفصل 17: بنود مختلفة
تحرر اتفاقية الرشاكة يف ثالث نسخ أصلية وتتضمن ملحقات تعترب جزء ال يتجزأ 

منها؛
يرشع العمل باتفاقية الرشاكة يف تاريخ تبليغها للجمعية بعد توقيع األطراف؛
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بحصول  والعموم  رشكائها  إلخبار  املناسبة  اإلجراءات  جميع  الجمعية  تتخذ 
املرشوع عىل متويل. كام تلتزم بذكر الوزارة والوكالة يف جميع اإلعالنات والوثائق 

واألنشطة اإلعالمية املتعلقة باملرشوع.
حرر بالرباط يف  
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وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية

 الجمعيةوكالة التنمية االجتامعية

امللحقات
- امللحق 1: بطاقة تقنية للمرشوع

- امللحق 2: موجز مساطر إبرام الصفقات والعقود*1

1*- يسلم ورقيا عند توقيع اتفاقية الرشاكة
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امللحق رقم 1
بطاقة تقنية للمرشوع 

املنسقية الجهوية
اسم املكلف باملرشوع

اسم املرشوع
املجال الذي يهمه املرشوع 

رمز املرشوع
تاريخ وضع الطلب

تقديم الجمعية حاملة املرشوع
اسم الجمعية (بالعربية)

اسم الجمعية (بالفرنسية)
عنوان الجمعية

الهاتف
الفاكس

الربيد اإللكرتوين

بطاقة تقنية للمرشوع
عنوان املرشوع

توطني املرشوع
الجهة

 اإلقليم/العاملة
الجامعة

الهدف العام للمرشوع
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األهداف الخاصة للمرشوع

الفئات املستهدفة (مع 
تحديد املعطيات املتعلقة 
بالعدد، الجنس، السن...)

بشكل مبارش

بشكل غري مبارش

مدة إنجاز املرشوع

مكونات املرشوع والجدولة الزمنية إلنجازه
مكونات 
املرشوع

الجهة 
الجدولة الزمنية املسؤولة

األطراف املساهمة يف املرشوع 

طبيعة رشكاء املرشوع
املساهمة

مبلغ/قيمة 
املساهمة بالدرهم

نسبتها من ميزانية 
املرشوع بالدرهم

وجود التزام كتايب
النعم

الوزارة/الوكالة
الجمعية

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

.....................
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.....................
%100التكلفة اإلجاملية 

التفصيل املايل للدعم املقدم من الوزارة/الوكالة (شامل الرضائب)
التكلفة اإلجاملية بالدرهمسعر الوحدة عدد الوحداتالتعيني

املجموع




