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من فعاليات اللقاء السنوي حول حصيلة دعم مشاريع الجمعيات

في إطار برنامج الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني لسنة 2017
المنظم يوم اإلثنين  16يوليوز  2018بالرباط
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الســيدة بســيمة الحقــاوي تســلم اتفاقيــات الشــراكة التــي وقعتهــا ،بمعيــة الســيد ياســين
حمــزة ،مديــر وكالــة التنميــة االجتماعيــة ،مــع  153جمعيــة مــن الجمعيــات الحاملــة
للمشــاريع فــي مجــاالت عمــل القطــب االجتماعــي
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تقديم
يتم ّكــن املغــرب ،يومــا بعــد يــوم ،مــن تحقيــق مزيــد مــن الحقــوق واملكتســبات التــي دأبــت بالدنــا،
بفضــل ديناميــة مجتمعيــة قويــة مدعومــة بــإرادة ملكيــة ســامية وقويــة ،عــى دعمهــا وتوســيع
املشــاركة املواطنــة عــى صعيــد كل املياديــن واملجــاالت ،والتــي ترســخت مــع دســتور  2011الــذي أدمــج
الجهــود النضاليــة والتطوعيــة للنســيج الجمعــوي ،إىل جانــب مؤسســات الدولــة ،يف تحقيــق التنميــة
االقتصاديــة واالجتامعيــة الشــاملة ،حيــث نــص عــى الــدور األســايس الــذي يقــوم املجتمــع املــدين يف
إطــار الدميقراطيــة التشــاركية كآليــة تنظيميــة تســاهم يف تأطــر املجتمــع ورســم السياســات العموميــة
لضــان حكامــة جيــدة ،وأكــد عــى حقــه يف تقديــم العرائــض وامللتمســات الترشيعيــة ،واملســاهمة يف
بلــورة السياســات العموميــة.
ووعيــا مــن وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة بأهميــة هــذه املشــاركة ومركزيتهــا
يف مختلــف أوراش عملهــا ،ســواء يف إعــداد الربامــج والسياســات أو يف إنجــاز املشــاريع ذات الصلــة
مبجــاالت تدخــل الــوزارة ،كاملســاواة بــن الجنســن ومحاربــة العنــف ضــد النســاء ،وتعزيــز حقــوق
الطفــل ،واإلدمــاج االجتامعــي لألشــخاص يف وضعيــة صعبــة ،ورعايــة األشــخاص املســنني ،وحاميــة األرسة
وتفعيــل أدوارهــا ...إلــخ ،ومســاهمة يف إضافــة لبنــة أخــرى يف مســار العمــل الجمعــوي نحــو مهنيــة
واحرتافيــة رضوريــة لرفــع مســتوى الخدمــات التــي يقدمهــا للفئــات االجتامعيــة مــن جهــة ،وإضفــاء
الوضــوح والشــفافية وضــان تكافــؤ الفــرص وتخليــق العالقــات التشــاركية مــن جهــة ثانيــة ،اعتمــدت،
منــذ ســنة  ،2012مســطرة محــددة املعايــر النتقــاء مشــاريع جمعيــات املجتمــع املــدين يتــم العمــل
عــى تقييمهــا ومراجعتهــا ســنة بعــد أخــرى ،ودليــا مرجعيــا يوحــد طريقــة تدبــر ملــف الرشاكــة
عــى مســتوى القطــب االجتامعــي الــذي يضــم ،إىل جانــب الــوزارة ،التعــاون الوطنــي ووكالــة والتنميــة
االجتامعيــة ،وذلــك مســاهمة يف تعزيــز الشــفافية واملســؤولية مــع االلتقائيــة والرشاكــة والتعــاون بــن
الدولــة وجمعيــات املجتمــع املــدين لتحقيــق مغــرب التضامــن واملســاواة والعدالــة االجتامعيــة.
وتكريســا لسياســة القــرب مــن الفئــات املســتهدفة ،وتحســن أداء الجمعيــات يف تدبــر املشــاريع
االجتامعيــة ،أوكلــت الــوزارة ،ابتــداء مــن ســنة  ،2015تفعيــل برنامــج الرشاكــة مــع الجمعيــات إىل وكالــة
التنميــة االجتامعيــة ،لتوفرهــا عــى متثيليــات ترابيــة متكّنهــا مــن تتبــع إنجــاز مشــاريع هــذه الجمعيــات
عــن قــرب وتوفــر رشوط اســتدامتها مــن جهــة ،وملــا راكمتــه مــن تجــارب وكفــاءات يف هــذا املجــال مــن
جهــة ثانيــة.
وتعتــر هــذه الوثيقــة ،التــي دأبــت وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة عــى نرشهــا
كل ســنة ،منــذ ســنة  ،2012آليــة لتقاســم املعلومــة حــول الحصيلــة الســنوية لعمليــة انتقــاء املشــاريع
هــذه الجمعيــات ،مفصلــة حســب مجــاالت الدعــم والجهــات مــع مختلــف الفاعلــن واملهتمــن بالشــأن
الجمعــوي ببالدنــا.

بسيمة الحقاوي
وزيرة األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية
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حصيلة عملية انتقاء مشاريع الجمعيات
برسم سنة 2017

تقديم

يف إطــار تفعيــل برنامــج الرشاكــة مــع الجمعيــات ،برســم ســنة  ،2017قامــت وزارة
األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة ووكالــة التنميــة االجتامعيــة
بإصــدار اإلعــان عــن تقديــم طلبــات دعــم مشــاريع الجمعيــات ،خــال الفــرة
املمتــدة مــن  10نونــر إىل  11دجنــر  ،2017والتــي تــم متديدهــا إىل  15ينايــر .2018
وقد متيز برنامج الرشاكة مع الجمعيات لهذه السنة  2017بـ:
1.1حرص مجاالت الدعم يف أربعة محاور:
•دعم مراكز االستقبال واالستامع والتوجيه للنساء ضحايا العنف؛
•دعم مراكز الوساطة األرسية؛
•اإلدماج االجتامعي عرب التمكني االقتصادي للنساء؛
•النهوض باألطفال يف وضعية الشارع.
2.2وضع برمجة زمنية لتدبري الربنامج؛
3.3تحيــن دفاتــر التحمــات املعمــول بهــا يف هــذه املجــاالت لتصبــح أكــر دقــة،
مــن حيــث رشوط االســتفادة مــن الدعــم وإب ـرام ال ـراكات مــع الجمعيــات
املعنيــة؛
4.4عقــد اجتامعــات تنســيقية بــن املصالــح املركزيــة بالــوزارة واملصالــح املعنيــة
بالوكالــة؛
5.5تعبئــة األطــر الرضوريــة عــى املســتويني املركــزي والـرايب بالقطــب االجتامعــي
للســهر عــى تفعيــل مســطرة انتقــاء الجمعيــات؛
6.6تحديث النظام املعلومايت الخاص بتدبري الربنامج؛
7.7تنظيــم مــا مجموعــه  77ورشــة تحسيســية لفائــدة الجمعيــات العاملــة يف
املجــاالت املحــددة يف اإلعــان ،حرضهــا مــا يفــوق  2741جمعيــة؛
11

8.8تنظيــم زيــارات ميدانيــة للمشــاريع املقرتحــة مــن طــرف الجمعيــات ،بهــدف
الوقــوف عــن كثــب عــى املعطيــات املتعلقــة باملشــاريع املقدمــة ،ومــدى
احرتامهــا لــروط ومعايــر االنتقــاء.
9.9تخصيــص الجمعيــات التــي تشــتغل يف مجــال حاميــة الطفولــة باتفاقيــات
تغطــي ســنتني ،بهــدف متكينهــا مــن حــد أدىن مــن التمويــل ،ومــن وســائل
العمــل الرضوريــة لتحقيــق النتائــج املرجــوة مــن املشــاريع املمولــة.
وقــد أســفرت عمليــة اإلعــان عــن طلــب تقديــم مشــاريع الجمعيــات ،برســم هــذه
الســنة  ،2017بإيــداع مــا مجموعــه  512مرشوعــا لــدى املنســقيات الجهويــة لوكالــة
التنميــة االجتامعيــة ،اختــر منهــا بشــكل نهــايئ بعــد إخضاعهــا لعمليــات االنتقــاء
عــى املســتويني الـرايب واملركــزي ،مــا مجموعــه  153مرشوعــا بتمويــل إجــايل قــدره
 29654744,54درهــم.
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الحصيلةالرقمية العامة لبرنامج الشراكة
بين وزارة األسرة والتضامن والمساواة
والتنمية االجتماعية والجمعيات
برسم سنة 2017

النتائج موزعة عبر مختلف مراحل انتقاء المشاريع

15

توزيع المشاريع والدعم المالي حسب الجهات

عدد املشاريع
9
17
17
13
8
23
18
11
10
10
6
11
153

الجهة
طنجة تطوان الحسيمة
الرشق
فاس مكناس
الرباط سال القنيطرة
بني مالل خنيفرة
الدار البيضاء سطات
مراكش آسفي
درعة تافياللت
سوس ماسة
كلميم واد نون
العيون الساقية الحمراء
الداخلة وادي الذهب
املجموع

مبلغ الدعم املمنوح
1814396,00
3430040,00
3704518,00
2194466,54
1421803,00
4877080,00
2819530,00
2412299,00
2577983,00
1758089,00
909540,00
1735000,00
29654744,54

اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣوزﻋﺔ ﺣﺳب اﻟﺟﮭﺎت

ﻃﻨﺠﺔ�ﺗﻄﻮان�ا��ﺴﻴﻤﺔ
%6
اﻟﺸﺮق
% 11

اﻟﺪاﺧﻠﺔ�وادي�اﻟﺬهﺐ
%7

ﺳﻮس�ﻣﺎﺳﺔ
%7

ﻓﺎس�ﻣﻜﻨﺎس
% 11

درﻋﺔ�ﺗﺎﻓﻴﻼﻟﺖ
%7

اﻟﺮ�ﺎط�ﺳﻼ�اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة
%8

ﺑ���ﻣﻼل�ﺧﻨﻴﻔﺮة
%5

16

اﻟﻌﻴﻮن�اﻟﺴﺎﻗﻴﺔ�ا��ﻤﺮاء
%4
�ﻠﻤﻴﻢ�واد�ﻧﻮن
%7

اﻟﺪار�اﻟﺒﻴﻀﺎء�ﺳﻄﺎت
% 15

ﻣﺮاﻛﺶ�آﺳﻔﻲ
% 12

توزيع المشاريع والدعم المالي حسب المجاالت

املجال
اإلدماج االجتامعي عرب التمكني االقتصادي
للنساء
النهوض باألطفال يف وضعية الشارع
دعم مراكز الوساطة األرسية

عدد املشاريع

مبلغ الدعم

62

9398167,54

15
24

3571528,00
4605780,00

دعم مراكز االستامع والتوجيه واملواكبة لفائدة
للنساء ضحايا العنف

52

12079269,00

املجموع

153

29654744,54

ﻹادﻣﺎج�ﻹاﺟﺘﻤﺎ���ﻋ���
اﻟﺘﻤﻜ�ن�ﻻاﻗﺘﺼﺎدي�
ﻟﻠ�ﺴﺎء
% 40

اﻟ��ﻮض�ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل����
وﺿﻌﻴﺔ�اﻟﺸﺎرع
% 10

دﻋﻢ�ﻣﺮاﻛﺰ�ﻻاﺳﺘﻤﺎع�و�
اﻟﺘﻮﺟﻴﮫ�و�اﳌﻮاﻛﺒﺔ�ـ
ﻟﻔﺎﺋﺪة�ﻟﻠ�ﺴﺎء���ﺎﻳﺎ�
اﻟﻌﻨﻒ
% 34

دﻋﻢ�ﻣﺮاﻛﺰ�اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ�
ﻷاﺳﺮ�ﺔ
% 16

17

توزيع الدعم المالي حسب الجهات والمجاالت

1)1مجال دعم مراكز االستامع للنساء والفتيات ضحايا العنف

سط
ات

2)2مجال دعم مراكز الوساطة األرسية

سطات
18

3)3مجال النهوض باألطفال يف وضعية الشارع

سطات

4)4مجال اإلدماج االجتامعي عرب التمكني االقتصادي للنساء

سط
ات
19

الحصيلة المفصلة للجمعيات المستفيدة
من دعم وزارة األسرة والتضامن والمساواة
والتنمية االجتماعية حسب المجاالت
مجال دعم مراكز االستماع للنساء والفتيات ضحايا العنف

23

الجهة

طنجة
تطوان
الحسيمة

املبلغ
املطلوب
اسم حامل املرشوع

اسم املرشوع
دعم مركز طريق املحبة لالستامع
والتوجيه

اإلقليم/العاملة
شفشاون

الرقم

1

2

240000

جمعية طريق املحبة

شفشاون

3

شبكة الجمعيات التنموية

240000
240000

الجمعية الجهوية لالتحاد الوطني
لنساء املغرب

جمعية حامية األرسة املغربية،
فرع شفشاون
الجمعية الجهوية االتحاد الوطني
لنساء املغرب ،فرع بني مكادة
طنجة

240000

مركز إنجاد لإلرشاد األرسي

طنجة أصيال

4

5

االستامع والتوجيه للنساء ضحايا
العنف

الحسيمة
الحسيمة

مركز االستامع والتوجيه للنساء
والفتيات ضحايا العنف
مركز تويزا لالستقبال واالستامع
والتوجيه للنساء ضحايا العنف

240000

24

الرشق

فجيج
وجدة أنكاد
الدريوش
جرادة
جرادة
تاوريرت
تاوريرت
الناظور

6

7

8

9

10

11

12

13

مركز االستامع والتوجيه للنساء جمعية الزاوية للتنمية واملحافظة
عىل البيئة
والفتيات ضحايا العنف
جمعية مغرب التضامن الطبي
مركز االستامع ومناهضة العنف
االجتامعي
املبني عىل النوع االجتامعي
مركز تانيت لالستامع والتوجيه
جمعية أوسان الثقافية
للنساء ضحايا العنف
جمعية الرنجس للمركز االجتامعي
«مؤازرة» املرأة املعنفة
املتعدد الخدمات
محاربة العنف ضد النساء والفتيات جمعية ازرايك للتنمية والتعاون
بقنفودة
بالعامل القروي
مركز االستامع والتوجيه للنساء جمعية املناهل الثقافية الرتبوية
التنموية االجتامعية
ضحايا العنف
دعم مركز الرتبية والتكوين بفضاء
االستامع والتوجيه واملواكبة للنساء جمعية ملوية لدعم املرأة والطفل
ضحايا العنف
مركز االستامع للنساء املعنفات

جمعية دعم املرأة والطفل يف
وضعية صعبة

240000
240000
240000
240000
240000
240000
240000
240000

25

فاس
مكناس

فاس
صفرو
صفرو
فاس
فاس
فاس
تازة

14

15

16

17

18

19

20

مركز االستامع والتوجيه القانوين
والدعم النفيس والوساطة األرسية
للنساء ضحايا العنف املبني عىل
النوع
محاربة العنف ضد النساء
مركز االستامع وتوجيه النساء
والفتيات يف وضعية اعاقة ضحايا
العنف
الغصن األخرض لحامية النساء من
العنف
أمل لالستامع والتوجيه للنساء
والفتيات ضحايا العنف
االستقبال واالستامع والتوجيه للنساء
ضحايا العنف
مركز لونجى لالستامع واإلرشاد
القانوين لنساء وفتيات ضحايا
العنف
240000
240000

مركز حقوق الناس املغرب

الغصن األخرض للعمل النسايئ
األمل للثقافة والتنمية
فضاء املواطنة
جمعية تفعيل املبادرات

240000

جمعية الثقة للتنمية النسائية
جمعية مركز السالم لحامية
وإدماج ذوي االحتياجات الخاصة
واملسنني واألطفال املتخىل عنهم

240000
240000
240000
240000

26

فاس
مكناس

الرباط
سال
القنيطرة

بني مالل
خنيفرة

تاونات
الحاجب
مكناس
سال
الرباط
سال
القنيطرة
خريبكة

21

22

23

24

25

26

27

28

مركز تيسة لالستقبال واالستامع
والتوجيه للنساء والفتيات ضحايا
العنف
دعم مركز أمل لالستامع واإلرشاد
القانوين للنساء ضحايا العنف
مركز االستامع والتوجيه القانوين
للنساء ضحايا العنف
مركز دعم لإلنصات والتوجيه للنساء
والفتيات ضحايا العنف
مركز الرشوق لالستامع والتوجيه
للنساء والفتيات ضحايا العنف
مركز الوصال
االستقبال واالستامع والتوجيه للنساء
والفتيات ضحايا العنف
املركز اإلقليمي لالستامع والتوجيه
واملواكبة للنساء والفتيات ضحايا
العنف والنساء يف وضعية صعبة
231000

جمعية املبادرة للتنمية املحلية،
تيسة
جمعية أمل للمرأة والتنمية

240000

240000
جمعية الشباب للتنمية والرتبية
عىل الدميقراطية
جمعية دعم للتنمية االجتامعية
لعامر
جمعية الرشوق للرتبية والتنمية

240000
240000
240000
240000

جمعية الوصال للتنمية والثقافة
جمعية ناوص للنساء واألطفال يف
وضعية صعبة
جمعية املبادرة النسائية

240000

27

الدار
البيضاء
سطات

الدار البيضاء

الدار البيضاء

الدار البيضاء

الدار البيضاء

29

30

31

32

33

240000

مركز شامة

الدار البيضاء

34

جمعية األمل واملستقبل للتنمية
البرشية

240000

240000

جمعية االنطالقة النسائية

مركز متعدد االختصاصات لدعم
النساء والفتيات ضحايا العنف
والنساء واألطفال يف وضعية صعبة

سيدي بنور

مركز البتول لالستامع والتوجيه
القانوين واإلرشاد والوساطة األرسية الشبكة الوطنية ملناهضة العنف
ضد النساء «متكني»
والتدريب واملتابعة النفسية
والقانونية للنساء ضحايا العنف
مركز االستامع والتوجيه واإلرشاد
القانوين والدعم النفيس للنساء
جمعية آية لألرسة والتضامن
والفتيات ضحايا العنف حول
الوساطة مع التكوين واإلدماج يف
سوق الشغل
دعم مركز االستامع والتوجيه للنساء الجمعية الجهوية لالتحاد الوطني
لنساء املغرب
والفتيات ضحايا العنف

240000
240000

السالم لإلمناء االجتامعي ،فرع
الدار البيضاء أنفا

مركز النور

240000

28

مراكش
آسفي

درعة
تافياللت

سوس
ماسة

35

36

37

38

39

40

41

42

الجمعية الجهوية لالتحاد الوطني
لنساء املغرب
جمعية الحضن الوطنية ،فرع
إنزكان آيت ملول

240000
240000
240000
240000
240000

جمعية الوفاء النسائية للتنمية

240000
240000

منتدى افوس للدميقراطية وحقوق
اإلنسان

جمعية الغد الباسم للتنمية
مركز االستامع والتوجيه للنساء
قلعة الرساغنة
االجتامعية
ضحايا العنف
االستقبال واالستامع والتوجيه للنساء مركز حقوق الناس املغرب ،الفرع
قلعة الرساغنة
الجهوي
ضحايا العنف
مركز أحمر لالستامع والتوجيه
جمعية املبادرة النسوية للتنمية
القانوين واإلرشاد األرسي والتكفل
اليوسفية
القروية
بالنساء ضحايا العنف
حامية لالستامع والتوجيه لفائدة
جمعية أم البنني للعناية باألرسة
الرشيدية
النساء والفتيات ضحايا العنف
دعم مراكز االستقبال والتوجيه
ورزازات
للنساء ضحايا العنف

إنزكان آيت ملول

توسيع وتأهيل مركز االستامع

مهننة مركز الوفاء لالستامع
إنزكان آيت ملول
واملصاحبة للنساء يف وضعية صعبة
طاطا

بيت املواطن

240000

29

كلميم واد
نون

العيون
الساقية
الحمراء

الداخلة
وادي
الذهب

كلميم
كلميم
أسا الزاك
السامرة
العيون

وادي الذهب

وادي الذهب

وادي الذهب

وادي الذهب

وادي الذهب

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

دعم مركز فدرالية رابطة حقوق
فدرالية رابطة حقوق النساء
النساء
مركز جسور لالستامع والتوجيه
جمعية رمال للتنمية األرسية
للنساء والفتيات ضحايا العنف
دعم قسم االستامع والتوجيه للنساء جمعية االتحاد الوطني لنساء
املغرب ،فرع أسا الزاك
والفتيات ضحايا العنف
جمعية حي العودة للبيئة
مركز االستامع والتوجيه للنساء
والتنمية
والفتيات ضحايا العنف
الفيدرالية النسائية للنهوض
مواكبة
بقضايا املرأة والطفل
الجمعية النسائية للتنمية
مركز االستامع والتوجيه للنساء
املستدامة
والفتيات ضحايا العنف
املركز الجهوي لالستامع للفتيات الجمعية املغربية لعلوم األرسة
واملستهلك
والنساء ضحايا العنف
مركز حلول لالستامع للنساء ضحايا جمعية األرسة للتنمية االجتامعية
والثقافية والفنية والرياضية
العنف
جمعية أم التونيس لحامية األرسة
مركز أم التونيس لالستامع
جمعية الواحة لحامية األم
مركز الواحة لالستامع والتوجيه
والطفل
240000
240000
178269
240000
240000
174000
174000
174000
174000
174000

الحصيلة المفصلة للجمعيات المستفيدة
من دعم وزارة األسرة والتضامن والمساواة
والتنمية االجتماعية حسب المجاالت
مجال اإلدماج االجتماعي عبر التمكين االقتصادي للنساء

33

الجهة

طنجة
تطوان
الحسيمة

الرشق

الرقم

1

2

3

4

5

6

7

اإلقليم

تطوان

الحسيمة

الحسيمة

كرسيف

الدريوش

جرادة

الدريوش

اسم حامل املرشوع
جمعية الرحمة لتنمية املرأة
القروية

اسم املرشوع
نساء قرويات قادرات عىل التغيري

املبلغ
املطلوب
106000

إنتاج وتسويق الحلويات لفائدة نساء دوار تساسنت جمعية الكرم دوار تساسنت

74000

180000

193200

200000

108396

تطوير خدمة متوين الحفالت عن طريق التجهيز
جمعية الرحمة للعناية باألرسة
وتكوين النساء والفتيات يف وضعية صعبة بأجدير
متكني رائدات دار املرأة القروية بإرشيدة من تثمني
جمعية ارشيدة للبيئة والتنمية
منتوج الكسكس
إدماج النساء يف التشغيل الذايت عرب استكامل تجهيز جمعية التضامن للثقافة
مخبزة لصناعة الخبز والحلويات وتسويق املنتوج والتنمية
جمعية الفردوس للتنمية
تجهيز محل لحالقة النساء
وحقوق املرأة والطفل
إحداث مدرسة للحالقة والتجميل لفائدة خريجات جمعية الرشوق للتنمية
والتضامن
مراكز الرتبية والتكوين

175200

34

الرشق

فاس مكناس

الرباط سال
القنيطرة

162000
125640

جمعية التفاؤل لدعم وإنعاش
املرأة بلقليعة
جمعية التجديد للتنمية
جمعية مشعل الجهة للتنمية

إنشاء وحدة إنتاجية وصناعية للحلويات
إحداث صالون للحالقة والتجميل للنساء
تثمني وتسويق املنتجات الثانوية للحبوب

الناظور

تاوريرت

8

9

10

79520

موالي
يعقوب

12

11

الخميسات تأهيل  -متكني

مكناس

جمعية املرأة القروية والطفل
جمعية العمل االجتامعي
والثقايف ،فرع الخميسات

تثمني الصناعة الجلدية التقليدية باملهاية

210000
152218

13

160000

137000

54500

الخميسات السياحة اإليكولوجية التضامنية

14

15

16

17

جمعية الفالح املعارص

سيدي
سليامن

القنيطرة

سيدي
قاسم

القنيطرة

193560

جمعية الصانع التقليدي للتنمية
تثمني زربية بورشويط
والتضامن االجتامعي
التطوير املهارايت للنساء الحرفيات يف مجال الصناعة جمعية أمنار لتقوية قدرات
املرأة والطفل
الجلدية
مؤسسة حدكورت للثقافة
املساهمة يف تحسني وضعية النساء االجتامعية
والتنمية
وتحقيق االستقاللية املادية
محل نور لحلويات الغرب

جمعية نور للرتبية والتنمية

60000

35

الرباط سال
القنيطرة

بني مالل
خنيفرة

الدار
البيضاء
سطات

مركز الزوهرة للتمكني االقتصادي

سال

القنيطرة

خريبكة

الفقيه بن
صالح

بني مالل

أزيالل

18

19

20

21

22

23

177188,54

إنشاء مزارع إنتاج خرضوات بيولوجية
إنجاز فرن للخبز والحلويات
الخبز والحلوى والكسكس
تجهيزات لتموين الحفالت واألعراس واملناسبات
إدماج املرأة القروية يف الحياة االقتصادية بخلق
وحدة إنتاجية للتموين الحفالت

24

جمعية سيدات األعامل واملهن
املغرب
جمعية املبادرة للتضامن
االجتامعي
جمعية املهد لألشخاص املعاقني
جمعية النور للتنمية والثقافة
واملاء الصالح للرشب
جمعية نور املعاق
جمعية تيموليلت للتنمية

سطات

111000

126000
98000
91540
165480
259983

اقتناء وسائل لعرض منتوج محيل اللنب ومشتقاته

25

26

جمعية دواري للتنمية والتعاون

سطات

الدار
البيضاء

139000

مخبزة تقليدية
إحياء وعرصنة وصفات الجدات

جمعية الفردوس للتنمية
االجتامعية
جمعية نساء بالدي للتنمية
االجتامعية

100000

36

الدار
البيضاء
سطات

مراكش
آسفي

الدار
البيضاء

املحمدية

الدار
البيضاء

الجديدة

الجديدة

برشيد

قلعة
الرساغنة

آسفي

آسفي

آسفي

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

وحدة إنتاجية متعلقة بزواق املعلم

مؤسسة الضيعة البيضاء

جمعية االنبعاث للتنمية والبيئة
صنع وتسويق املأكوالت والحلويات التقليدية
والتعاون
والعرصية مبواصفات وجودة عالية
جمعية األصالة املغربية للتنمية
خلق وحدة إنتاجية لصناعة األحذية لفائدة الفتيات
االجتامعية
شعاع األمل لألعامل االجتامعية
كسكس واهلة املنسم
والتنمية البرشية
جمعية أوالد سامل للتنمية
أجبان أوالد سامل
الثقافية واالجتامعية
صناعة األكياس الورقية والبيئية

جمعية امرأة الشاوية

جمعية فجر التنمية للمرأة
خلق وحدة لتثمني الزيت والزيتون املصرب ومشتقاته
القروية الفرائطة
إعادة اإلدماج السوسيو اقتصادي للنساء يف وضعية جمعية املرأة املسفيوية للتنمية
االجتامعية
صعبة
جمعية نساء حرارة للتنمية
وضيفتي كنز عبدة
البرشية
جمعية النجاح للتنمية والتضامن
إحياء تراث الدوم وعرصنته
للخياطة

140000
125000
150000
270900
300000
113600
102800
112000
25000
40400

37

مراكش
آسفي

درعة
تافياللت

الفضاء النسوي للتدبري املنزيل

آسفي

اليوسفية

اليوسفية

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

100000

مخبزة لصنع الخبز والحلويات
تثمني منتوجات محلية من الصوف الطبيعية

مراكش

ورزازات

ميدلت

ميدلت

ميدلت

ميدلت

الرشيدية

180000

110400

جمعية األنوار للمرأة والطفل

مرشوع استخراج الزيوت النباتية
تقطري وتتمني إكليل الجبل
وحدة تثمني خريات بالدي
تثمني وإنتاج خل وعصري التفاح
تجهيز مقر وحدة تحضري الخبز والحلويات

فضاء املبادرة للرتبية والتنمية
املستدامة
جمعية آمال الغد لتنمية املرأة
القروية والطفل
جمعية التضامن لذوي
االحتياجات الخاصة

151200
جمعية اغبالو للتنمية والتعاون
جمعية تيفاوين للتنمية
جمعية امياواس للتنمية القروية
الفسيلة لتنمية املرأة القروية
جمعية سوق املغرب
جمعية سغنيس الفالحية
واالجتامعية

تدوير األثواب املتالشية يف التنمية وتوفري فرص
الشغل للنساء والفتيات يف وضعية صعبة
تثمني وتطوير قطاع النباتات العطرية واملنتوجات
املجالية التقليدية يف املنطقة والرتويج لها

281610
200000
235080
300000
269173
189020

38

درعة
تافياللت

سوس ماسة

سوس ماسة

كلميم واد
نون

تجهيز وحدة تصنيع الكسكس
دعم تثمني منتوج الصبار
تأهيل مركب تنمية دوار توياك وتجهيزه مبعدات
إنتاج زيت األركان

الرشيدية

تارودانت

تيزنيت

تيزنيت

طاطا

47

48

49

50

51

52

اقتناء معدات وتجهيزات التخييم واالصطياف

نساء البذور لتنمية الفالحة اإليكولوجية يف دوار
تغزوت
تجهيز وحدة صناعة مواد التجميل املستخلصة من
الحناء

كلميم

53

54

55

اقتناء معدات لصناعة الخبز التقليدي وإلنتاج
سيدي إفني الكسكس البلدي ولصناعة الحلويات ووسائل
التوزيع
دعم تسويق وتثمني املنتوجات املجالية للنساء
كلميم
بالعامل القروي
التمكني االقتصادي للمرأة الصحراوية عرب تثمني
أسا الزاك
املنتوج املحيل للصناعة التقليدية

جمعية آيت لبزم للتنمية
والتضامن
جمعية متونت نايت يوسف
امحند للتنمية
جمعية أفاتوياك للتنمية
االجتامعية والثقافية والرياضية
والبيئية
جمعية تغزوت للفالحة والتنمية
جمعية أوالد جامع النسوية
للتنمية القروية
جمعية الشاطئ األبيض للتنمية
والبيئة والسياحة

90216
313173
243940
270970
123900

جمعية اؤف للتنمية والتعاون
جمعية أمل للتنمية املستدامة
واألعامل االجتامعية
جمعية أمهر الصناع

190500
134520
62400
130400

39

العيون
الساقية
الحمراء

الداخلة
وادي
الذهب

بدويات للسياحة التضامنية

العيون

العيون

العيون

السامرة

56

57

58

59

العيون للتنمية البرشية

املأكوالت التقليدية
األعشاب املحلية والتوابل
مخبزة إرساء إلنتاج الخبز والحلويات

60
خيمة نكجري

متكني النساء يف وضعية صعبة من خالل تطوير
منتجات مجالية

61

62

ورشة إلنتاج وتسويق مشتقات النباتات العطرية
والطبية

وادي
الذهب
وادي
الذهب
وادي
الذهب

جمعية رشوق للتنمية والتضامن
االجتامعي
جمعية إحسان الصحراء لرعاية
األيتام
جمعية إرساء لدعم املرأة
والطفل
تازيوالت لصيانة وتثمني املوروث
الثقايف الحساين
جمعية األنوار لحامية البيئة
والتنمية
جمعية لكالت للموروث
التقليدي

76000
80000
148540
125000
126000
175000
72000

الحصيلة المفصلة للجمعيات المستفيدة
من دعم وزارة األسرة والتضامن والمساواة
والتنمية االجتماعية حسب المجاالت
مجال دعم مراكز الوساطة األسرية

43

الجهة

الرشق

فاس مكناس

الرباط سال
القنيطرة

بني مالل
خنيفرة

1

2

3

4
5

6

اإلقليم

7

8

اسم املرشوع

اسم حامل املرشوع

املبلغ
املطلوب
189000
204000
204000
204000
204000

جمعية األطلس للتنمية البرشية

174000
204000

جمعية حياتنا للتنمية البرشية

دعم وتأهيل مركز الوساطة األرسية مبركز جمعية األمل للتنمية والرتبية
تاوريرت
متعدد الوظائف للنساء يف وضعية صعبة والبيئة
حامية األرسة من التفكك ومواكبة النساء يف
جمعية التعاون والتنمية
جرادة
وضعية صعبة
جمعية الرؤى الوردية للتنمية
مركز الرؤى الوردية لإلرشاد األرسي
فاس
املستدامة
والوساطة األرسية
جمعية املبادرة للبيئة والتنمية
فضاء القرب للوساطة األرسية
تاونات
جمعية اإلخالص للطفل واألرسة
مركز اإلخالص للوساطة األرسية
مكناس
جمعية العمل االجتامعي
سيدي سليامن تأهيل يف منهجية وتقنيات الوساطة األرسية
والثقايف ،فرع سيدي سليامن

خنيفرة

بني مالل

الوساطة األرسية كتقنية بديلة لحل
املنازعات
إحداث مركز للنهوض بالعالقات األرسية
اإليجابية

174000

44

الدار البيضاء
سطات

مراكش آسفي

الوساطة األرسية لحل النزاعات العائلية
خلية األرس النموذجية للوساطة األرسية
الوساطة األرسية ،تدبري الخالفات األرسية
مركز دعم األرسة
مركز السالم للوساطة األرسية
مركز الوساطة األرسية
مركز النجاح للوساطة األرسية
وئام للوساطة األرسية
مركز الوساطة األرسية

الدار البيضاء

املحمدية

الدار البيضاء

الدار البيضاء

سيدي بنور

شيشاوة

مراكش

مراكش

مراكش

9

10

11

12

13

14

15

16

17

الجمعية املغربية ملساندة األرسة
جمعية مواساة لدعم النساء
األرامل
جمعية الضحى لتنمية األم
والطفل
الوفاق للصخور السوداء
جمعية السالم لإلمناء
االجتامعي ،فرع سيدي بنور
الجمعية املغربية ايفوليك
للتنمية املستدامة
مركز النجاح والتنمية املغرب
جمعية السالم لإلمناء
أالجتامعي ،فرع مراكش
جمعية مبادرات وتنمية

204000
192000
192000
192000
167580
204000
204000
192000
204000

45

درعة تافياللت

كلميم واد نون

الداخلة وادي
الذهب

الرشيدية

ورزازات

كلميم

كلميم

طانطان

وادي الذهب

وادي الذهب

18

19

20

21

22

23

24

استكامل وتجويد خدمات مركز «صلح»
للوساطة األرسية
مركز أصداء للتوجيه والوساطة األرسية
الصلح بني األزواج والسالمة من التفكك
األرسي
مركز أمان للوساطة األرسية
الوساطة األرسية عرب االستقبال واالستامع
وتقديم خدمات إرشادية كالدعم النفيس
واالجتامعي واملواكبة لألرس املحتاجة
مركز نساء املواطنة للوساطة األرسية
مركز ايك للوساطة األرسية

جمعية الواحة للثقافة والرتبية
والتنمية االجتامعية
جمعية أصداء للتضامن والتنمية
جمعية رابطة واد نون للمواطنة
والتضامن االجتامعي
جمعية األمان األرسي
مركز حقوق الناس املغرب،
الفرع الجهوي
جمعية نساء املواطنة من أجل
األلفية الثالثة
جمعية ايك لحامية األرسة

168000
199200
174000
204000
204000
174000
174000

الحصيلة المفصلة للجمعيات المستفيدة
من دعم وزارة األسرة والتضامن والمساواة
والتنمية االجتماعية حسب المجاالت
مجال النهوض باألطفال في وضعية الشارع

49

اإلقليم

طنجة أصيال

الرقم

1

2

الجهة

طنجة تطوان
الحسيمة

الرشق

بني مالل
خنيفرة

4

5

اسم املرشوع
حامية أطفال الشوارع من أجل غد
مرشق

التكفل والرعاية والتوجيه لألطفال يف
وجدة أنكاد
وضعية الشارع
تأهيل االشتغال يف مجال رصد ودعم
الفقيه بن صالح
األطفال يف وضعية الشارع
مركز الكرامة لحامية األطفال يف وضعية
تاونات
الشارع
يدا يف يد لحامية األطفال يف وضعية
مكناس
الشارع

3

فاس مكناس

الدار البيضاء
سطات

6

الدار البيضاء

التنشيط االجتامعي

اسم حامل املرشوع
الجمعية املغربية لحامية
األطفال والنساء يف وضعية
صعبة
جمعية التكفل االجتامعي
جمعية العائلة لليتيم واملتخىل
عنهم
جمعية الكرامة للمرأة والطفل
شبكة والد لبالد للتنمية

املبلغ
املطلوب
200000
207000
188800
133998
278000
170000

جمعية الهاشمي عباج للمرسح
والفنون والثقافة والتنمية
والتضامن

50

الدار البيضاء
سطات

مراكش آسفي

سوس ماسة

الداخلة وادي
الذهب

7

8

9

10

11

12

13

14

15

وحدة متنقلة لخدمة األطفال يف وضعية
جمعية رياض األمل
الدار البيضاء
الشارع
مواكبة وإدماج األطفال يف وضعية
جمعية رعاية ابن السبيل
مديونة
الشارع
جمعية اإلخوة للتنمية
التأهيل الرتبوي والثقايف لألطفال يف
آسفي
االجتامعية
وضعية الشارع
اليوسفية بدون أطفال يف وضعية شارع دارنا لألطفال يف وضعية صعبة
اليوسفية
الجمعية الخريية أحمر للرعاية
والتكفل باألطفال املهملني
بسمة أمل
اليوسفية
والنساء ضحايا العنف األرسي
خلق جهاز تتبع ودعم األطفال يف
جمعية خطوة
أكادير إدا وتنان
وضعية الشارع بأكادير
تعزيز برنامج الوحدات املتنقلة ملساعدة جمعية أنري ملساعدة األطفال
إنزكان آيت
األطفال يف وضعية الشارع بأكادير الكبري يف وضعية صعبة
ملول
مرشوع إعادة إدماج أطفال يف وضعية جمعية رابطة الخري لرعاية
إنزكان آيت
األشخاص يف وضعية صعبة
شارع باألرس واملجتمع
ملول
مركز  togetherللدعم النفيس
جمعية الداخلة ألساتذة
وادي الذهب واالجتامعي والقانوين ومصاحبة األطفال
اإلنجليزية
يف وضعية شارع
370000
500000
113630
258000
102100
246000
384000
276000
144000

الحصيلة الرقمية العامة لبرنامج الشراكة
بين التعاون الوطني والجمعيات
برسم سنة 2017

طبيعة الرشاكة
الجمعيات املرشفة عىل دور الطالب
والطالبة
الجمعيات املرشفة عىل مؤسسات
التكفل باألطفال يف وضعية صعبة
الجمعيات املرشفة عىل دور املسنني
الجمعيات املرشفة عىل مؤسسات
التكفل باألشخاص يف وضعية إعاقة
الجمعيات املرشفة عىل مؤسسات
التكفل بالنساء يف وضعية صعبة
الجمعيات املرشفة عىل مؤسسات دور
األمومة
الجمعيات املرشفة عىل مؤسسات
التكفل بطلبة املدارس العتيقة
الجمعيات املرشفة عىل مؤسسات
التكفل باألشخاص يف وضعية صعبة
الجمعيات العاملة يف مجال دعم
متدرس األطفال يف وضعية إعاقة
الجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة
(الخدمة املنزلية املتنقلة)
الجمعيات املرشفة عىل املركبات
االجتامعية
الجمعيات التنموية
املجموع

عدد الجمعيات مبلغ الدعم (بالدرهم)
813

104437800

74

24084000

41

14559000

5

1058000

13

920000

11

550000

7

280000

4

715000

213

97128961

7

5516400

15

13449000

721
1924

13731200
276429361
53

54

الحصيلةالرقمية العامة لبرنامج الشراكة
بين وكالة التنمية االجتماعية والجمعيات
برسم سنة 2017

املحور

الدعم اإلجاميل مساهمة الوكالة
عدد املشاريع
(بالدرهم)
(بالدرهم)

الدعم املحيل للربامج
االجتامعية الوطنية

19

1698060,60

702664,00

اإلدماج االجتامعي عرب
النشاط االقتصادي

10

1849469,00

1165081,00

تقوية قدرات الفاعلني
املجموع

68
97

2560263,65
6107793,25

1467595,65
3335340,65

57

المالحق

الملحق األول
إعــالن عن طلب تقديم مشاريع الجمعيات
برسم سنة 2017

تبعــا ملقتضيــات منشــور الوزيــر األول رقــم  07/2003بتاريــخ  26ربيــع الثــاين
 27( 1424يونيــو  )2003املتعلــق بالرشاكــة بــن الدولــة والجمعيــات ،ومتاشــيا مــع
التوجهــات الحكوميــة يف مجــال ولــوج الجمعيــات للتمويــل العمومــي بشــكل
متكافــئ وشــفاف ،وتفعيــا ملختلــف السياســات العموميــة واالسـراتيجيات والربامــج
التــي يــرف عليهــا القطــب االجتامعــي الراميــة أساســا إىل الحــد مــن الخصــاص يف
املجــال االجتامعــي ،وبنــاء عــى اتفاقيــة الرشاكــة املربمــة بــن الــوزارة ووكالــة التنمية
االجتامعيــة التــي أوكل مبوجبهــا لهــذه األخــرة تدبــر برنامــج الرشاكــة بــن الــوزارة
والجمعيــات برســم ســنة 2017؛
تعلــن وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة ووكالــة التنميــة
االجتامعيــة عــن انطــاق عمليــة تلقــي طلبــات متويــل مشــاريع الجمعيــات العاملــة
يف مجــاالت تدخــل الــوزارة برســم ســنة  ،2017ابتــداء مــن  10نونــر  2017إىل غايــة
 11دجنــر  2017عــى الســاعة الرابعــة والنصــف بعــد الــزوال.1
ويجــب أن تنــدرج املشــاريع املقدمــة مــن طــرف الجمعيــات ،برســم هــذه الســنة،
ضمــن أحــد املجــاالت التاليــة (*):
1.1دعم مراكز االستقبال واالستامع والتوجيه للنساء ضحايا العنف؛
2.2دعم مراكز الوساطة األرسية؛
3.3اإلدماج االجتامعي عرب التمكني االقتصادي للنساء؛
4.4النهوض باألطفال يف وضعية الشارع.
(*) يتعــن عــى الجمعيــات االطــاع عــى التفاصيــل املتعلقــة بــكل مجــال عــى
املواقــع اإللكرتونيــة املبينــة أســفله.
ويتكــون ملــف طلــب الدعــم مــن طلــب موجــه إىل الســيدة الوزيــرة ،مرفــق بامللــف
القانــوين الكامــل للجمعيــة ،وباقــي الوثائــق املنصــوص عليهــا بالتفصيــل يف دليــل
املســاطر الخــاص بتدبــر الرشاكــة مــع الجمعيــات ،وكــذا يف دفــر التحمــات الخــاص
بكل مجال.
 -1تم متديده اىل غاية  15يناير 2018
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وميكن تحميل مختلف هاته الوثائق من عىل املواقع اإللكرتونية التالية:
 www.social.gov.maأو  www.entraide.maأو www.ads.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؛
•إضافة إىل املقتضيات والرشوط املحددة يف دليل املساطر املشار إليه أعاله،
يجب عىل الجمعيات ،املعنية باملجاالت املحددة يف هذا االعالن ،احرتام
مضامني دفاتر التحمالت والبطائق التقنية الخاصة بكل مجال ،والتي ميكن
تحميلها من عىل املواقع اإللكرتونية املبينة أعاله.
ملحوظــة :للمزيــد مــن املعلومــات ،ميكــن للجمعيــات االتصــال مبــارشة باملنســقيات
الجهويــة لوكالــة التنميــة االجتامعيــة.
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الملحق الثاني
ورقة توجيهية حول مجاالت الدعم
برسم سنة 2017

1.1دعم مراكز االستقبال واالستامع والتوجيه للنساء ضحايا العنف
تســعى وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة ،مــن خــال تخصيص
جــزء مــن الدعــم املوجــه للرشاكــة مــع الجمعيــات لفائــدة املراكــز التــي تقــدم
خدمــات االســتامع والتوجيــه للنســاء ضحايــا العنــف ،إىل تحقيــق مجموعــة مــن
األهــداف ،تتمثــل أهمهــا يف:
1.1تعزيز وتجويد الخدمات املقدمة للنساء ضحايا العنف؛
2.2تعريف وتوعية النساء ضحايا العنف مبختلف حقوقهن؛
3.3التحسيس والتوعية مبخاطر العنف املامرس ضد النساء والفتيات.
وبغيــة إضفــاء مزيــد مــن الوضــوح والضبــط والشــفافية عــى عالقــات الرشاكــة،
التــي تربــط الــوزارة بالجمعيــات املرشفــة عــى هــذا النــوع مــن املراكــز ،فقــد
اعتمــدت الــوزارة ،برســم الســنة الجاريــة ،دف ـرا للتحمــات خاصــا بالرشاكــة مــع
هــذه الجمعيــات تــم التنصيــص فيــه عــى الــروط الواجــب احرتامهــا يف الخدمــات
املقدمــة للمســتفيدات ،باإلضافــة إىل الوثائــق التــي يتعــن عــى الجمعيــات اإلدالء
بهــا ضمــن ملــف طلــب الدعــم.
وعليــه ،وباإلضافــة إىل املعلومــات والوثائــق املنصــوص عليهــا يف دليــل املســاطر
املعتمــد لتدبــر الرشاكــة مــع الجمعيــات ،يشــرط يف الجمعيــات ،الراغبــة يف
االســتفادة مــن الدعــم املخصــص لهــذا النــوع مــن املراكــز ،التقيــد باملقتضيــات
والــروط الــواردة يف دفــر التحمــات ،املشــار إليــه أعــاه ،يف إعــداد ملفاتهــا.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن هــذه امللفــات ســيتم اعتامدهــا لتقديــم الدعــم للجمعيــات
برســم الســنوات الثالثــة القادمــة ،الــيء الــذي يســتدعي إيــاء العنايــة الالزمــة
إلعدادهــا.
2.2دعم مراكز الوساطة األرسية
مواكبــة للتحــوالت املتســارعة والتحديــات التــي تواجــه األرسة املغربيــة ،وتفعيــا
لربنامــج النهــوض بخدمــات الوســاطة األرسيــة ،تســعى وزارة األرسة والتضامــن
واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة ،مــن خــال إدراج مراكــز الوســاطة األرسيــة ضمــن
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املجــاالت املســتهدفة مــن اإلعــان عــن طلــب عــروض املشــاريع برســم ســنة ،2017
مواصلــة دعــم مشــاريع الجمعيــات الراميــة إىل التقليــص مــن مظاهــر التفــكك
األرسي ،مــن خــال اعتــاد الوســائل البديلــة لتدبــر الخــاف وحــل النزاعــات،
وتنميــة الوعــي باملســؤولية األرسيــة املشــركة يف تدبــر الشــأن األرسي.
وعليــه ،وباإلضافــة إىل املعلومــات والوثائــق املنصــوص عليهــا يف دليــل املســاطر
املعتمــد لتدبــر الرشاكــة مــع الجمعيــات ،يشــرط يف الجمعيــات ،الراغبــة يف
االســتفادة مــن الدعــم املخصــص للمراكــز العاملــة يف مجــال الوســاطة األرسيــة،
التقيــد باملقتضيــات والــروط الــواردة يف دفــر التحمــات الخــاص بهــذا املجــال.
وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه يجــب عــى الجمعيــات إيــاء العنايــة الكاملــة إلعــداد
ملفاتهــا ،التــي ســتكون مطالبــة كلــا دعــت الــرورة لذلــك بتحيينهــا ،نظ ـرا ألن
الدعــم الــذي ستســتفيد منــه ســيكون برســم الســنوات الثالثــة القادمــة.
 3.3اإلدماج االجتامعي عرب التمكني االقتصادي للنساء
يف إطــار دعــم السالســل اإلنتاجيــة والتشــغيل الــذايت تحظــى الربامــج واملشــاريع
الخاصــة بالتمكــن االقتصــادي للنســاء بعنايــة خاصــة مــن قبــل وكالــة التنميــة
االجتامعيــة ،نظــرا لــأدوار التــي تقــوم بهــا يف التخفيــف مــن العجــز السوســيو
اقتصــادي لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن اإلقصــاء االقتصــادي واالجتامعــي ،خاصــة
النســاء اللــوايت تعانــن أوضــاع الهشاشــة والفقــر.
لهــذا عملــت وكالــة التنميــة االجتامعيــة عــى إعطــاء أهميــة خاصــة لهــذا املحــور
مــن أجــل املســاهمة يف التمكــن االقتصــادي للنســاء يف أوضــاع الفقــر والهشاشــة،
وتعزيــز مشــاركتهن يف ســوق الشــغل ،مــن خــال دعــم الوكالــة للمشــاريع التــي
تســتهدف دعــم املبــادرات الخالقــة واملبتكــرة الخاصــة بالتمكــن االقتصــادي للنســاء
يف املجالــن القــروي والحــري ،والتــي تهــم املحــاور التاليــة:
•األنشطة التجارية؛
•األنشطة الخاصة بالخدمات؛
•األنشطة املرتبطة بالصناعات التقليدية ذات القيمة املضافة العالية؛
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•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
الباحثــات عــن عمــل.
وباإلضافــة إىل املعلومــات والوثائــق املنصــوص عليهــا يف دليــل املســاطر ،الخــاص
بوكالــة التنميــة االجتامعيــة املعتمــد لتدبــر الرشاكــة مــع الجمعيــات ،يشــرط يف
الجمعيــات الراغبــة يف االســتفادة مــن الدعــم يف مجــال التمكــن االقتصــادي للنســاء
التقيــد باملقتضيــات والــروط الــواردة يف دفــر التحمــات الخــاص بهــذا املجــال.
4.4النهوض باألطفال يف وضعية الشارع
يف إطــار برنامــج الرشاكــة لســنة  ،2017تعمــل وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة
والتنميــة االجتامعيــة عــى دعــم مبــادرات ومشــاريع الجمعيــات العاملــة يف مجــال
حاميــة الطفولــة ،باعتبارهــا رشيــكا أساســيا يف تنزيــل الربنامــج الوطنــي التنفيــذي
للسياســة العموميــة املندمجــة لحاميــة الطفولــة .2016-2020
وقــد تــم إعطــاء األولويــة ،هــذه الســنة ،إىل املبــادرات واملشــاريع التــي تضــم
خدمــات موجهــة لألطفــال يف وضعيــة الشــارع ،ألنهــم أكــر هشاشــة وعرضــة لجميع
أشــكال العنــف واالعتــداء واالســتغالل الجنــي واالســتغالل االقتصــادي واإلهــال.
وســيتم تدعيــم الخدمــات واملامرســات الراميــة إىل الرصــد واملواكبــة واالســتامع
والتوجيــه والدعــم ،وبرشاكــة مــع الفاعلــن املحليــن وجميــع املتدخلــن يف مجــال
حاميــة الطفولــة.
كــا أن هــذه املشــاريع واملســاهامت الجمعويــة ترتجــم األنشــطة الرئيســة املكونــة
للهــدف االس ـراتيجي الثــاين للسياســة العموميــة املتعلــق بالجهــاز ال ـرايب املندمــج
لحاميــة الطفولــة ،والهــدف االســراتيجي الرابــع املتعلــق بالنهــوض باملعايــر
الحامئيــة للطفولــة.
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وتهــدف الرشاكــة مــع الجمعيــات يف مجــال النهــوض باألطفــال يف وضعيــة الشــارع
إىل محاولــة احتــواء هــذه الظاهــرة والحــد منهــا ،وذلــك عــر:
•تجويد الخدمات املقدمة لفائدة األطفال يف وضعية الشارع؛
•تعبئة وتحسيس الفاعليني املحليني لحامية األطفال يف وضعية الشارع؛
•دعم قدرات املوارد البرشية العاملة الجمعيات العاملة يف مجال حامية
األطفال.
الجمعيــات املســتهدفة لالســتفادة مــن الدعــم املخصــص للتكفــل باألطفــال يف
وضعيــة الشــارع هــي الجمعيــات التــي لهــا تجربــة ميدانيــة يف مجــال حاميــة
الطفولــة ،وتتوفــر عــى مــوارد برشيــة مؤهلــة ولهــا تجربــة يف التعامــل املبــارش مــع
األطفــال يف وضعيــة الشــارع.
وباإلضافــة إىل املعلومــات والوثائــق املنصــوص عليهــا يف دليــل املســاطر املعتمــد
لتدبــر الرشاكــة مــع الجمعيــات ،يشــرط يف الجمعيــات الراغبــة يف االســتفادة مــن
الدعــم التقيــد باملقتضيــات والــروط الــواردة يف دفــر التحمــات الخــاص بهــذا
املجــال.
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الملحق الثالث
دفتر التحمالت الخاص بالشراكة مع الجمعيات
العاملة في مجال االستماع والتوجيه للنساء
والفتيات ضحايا العنف برسم سنة 2017

تقديم

يف إطــار جهودهــا املبذولــة يف مجــال إب ـرام ال ـراكات مــع الجمعيــات العاملــة يف
املجــال االجتامعــي عامــة ،ويف مجــال االســتامع والتوجيــه للنســاء ضحايــا العنــف
بشــكل خــاص ،قامــت وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة
بوضــع دفــر التحمــات هــذا ليكــون مبثابــة إطــار مرجعــي للتعاقــد مــع الجمعيــات
عــى أســس تســتجيب لــروط ومتطلبــات تجويــد الخدمــات املقدمــة لفائــدة
املســتفيدات يف هــذا املجــال.
وتســعى الــوزارة مــن خــال اعتــاد هــذه الوثيقــة أساســا إىل تحقيــق األهــداف
التاليــة:
•الرقي بجودة الخدمة التي تقدمها مراكز االستامع وفق منظومة معيارية
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،
•الظهري الرشيف رقم  58-1-376الصادر يف  3جامدى األوىل  1378املوافق
لـ  15نونرب  1958بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كام وقع تغيريه وتتميمه
مبوجب الظهري رقم  73-1-283الصادر يف  6ربيع األول  1393املوافق لـ 10
أبريل  1973املغري واملتمم مبوجبه القانون رقم  00-75الصادر مبوجب الظهري
الرشيف رقم  206.102بتاريخ  12جامدى األوىل  1423املوافق لـ  23يوليوز
.2002
•املخطط الترشيعي للوزارة ،وباألخص الشق املتعلق مبضامني مرشوع قانون
مناهضة العنف واملشتمل عىل آليات مؤسساتية محلية وجهوية ووطنية
تعطي للفاعل املحيل أهمية بالغة يف مسلسل الخدمات املؤسساتية املوجهة
للنساء والفتيات ضحايا العنف؛
•قانون  14/05املتعلق برشوط فتح مؤسسات الرعاية االجتامعية وتدبريها
ومرسومه التطبيقي؛
•منشور السيد الوزير األول عدد 07/2003 :املتعلق بالرشاكة بني الدولة
والجمعيات الصادر بتاريخ  26ربيع الثاين  1422املوافق  27يونيو 2003؛
•االتفاقيات و املواثيق الدولية ذات الصلة املصادق عليها من طرف املغرب؛
• دليل املساطر الخاص بالرشاكة بني الوزارة والجمعيات.

74

الباب الثاني :التعاريف -األهداف – الفئات المستهدفة
املادة األوىل :التعاريف
أتعريف العنف:العنــف ضــد املــرأة هــو كل فعــل أساســه التمييــز بســبب الجنــس ،يرتتــب عليــه
رضر جســدي أو نفــي أو اقتصــادي للمــرأة.
بتعريف مركز االستامع والتوجيه:مراكــز االســتامع والتوجيــه القانــوين للنســاء ضحايــا العنــف هــي بنيــات محليــة
تــرف عــى تدبريهــا جمعيــة نســائية تقــوم بوظائــف االســتقبال واالســتامع
والتوجيــه للنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف.
ويف إطــار اسـراتيجيتها ملناهضــة العنــف ضــد النســاء ،تعمــل وزارة التضامــن واملــرأة
واألرسة والتنميــة االجتامعيــة عــى دعــم الجمعيــات املرشفــة عــى مراكــز االســتامع،
يف إطــار رشاكــة مــع القطــب االجتامعــي وفــق مــروع 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؛
•التواصل والتنسيق مع مختلف املتدخلني يف مجال محاربة العنف محليا،
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 ،وضــان ولوجهــن
لــه بشــكل دائــم ،وتأكيــد تســجيلهن وتوثيــق حــدث اســتقبالهن ،وضــان 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 « »badgeتشهرها لتتعرف الضحية
عليه وعىل صفته؛
•تسليم وصل االستقبال ،كوثيقة مؤسساتية موقعة من طرف رئيسة املركز
تسلم للمعنية باألمر تشهد بحدوث االستقبال (تاريخه – ساعته-الشخص
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 املقــرف ضدهــا ،وتوثيــق الترصيــح
مبحــر اســتامع .ويكــون االســتامع عــى مرحلتــن :األوىل تســجيل ترصيــح كامــل
وتلقــايئ للمعنفــة ،والثانيــة توجيــه الترصيــح وفــق أســئلة مضمنــة يف اســتامرة
االســتامع .ويشــرط يف االســتامع أن يكــون فرديــا (حالة بحالــة) أو مبرافــق (برشوط)،
ويتــم يف فضــاء منعــزل يحــرم حرمــة االســتامع ،وينــاط مبســتمعة أنثــى تتوفــر فيهــا
رشوط مهنيــة معينــة.
ويشرتط يف املركز احرتام املعايري التالية:
•االستامع تقوم به مستمعة من املركز تلقت تدريبا فنيا يف االستامع لضحايا
العنف وتكون قادرة عىل توثيق وتسجيل محرض االستامع وقادرة عىل التواصل
بلغات ولهجات النساء املعنفات مرتفقات املركز؛
•تضع املستمعة بطاقة هوية وظيفية ميكن للمعنفة أن تتعرف عليها وعىل
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 « »Isoloirيضمن «حرمة االستامع»؛
•محرض االستامع وهي استامرة توطن بيانات الضحية ومضامني الترصيح
بالعنف؛
•ميكن لحصة االستامع أن يتم تسجيلها بإذن الضحية وتوضع التسجيالت
بسجلها مع ضامن رسية التصاريح «»confidentialité؛
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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)؛
•يضع املركز خطة لدعم قدرات وتقنيات االستامع ويطلب تعزيزها يف إطار
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 ،وتأطــر بيداغوجــي
يســاعدها عــى التعــرف عــى مشــكلها مــن جميــع نواحيــه ،ومســاعدة تربويــة
ذهنيــة عــى تشــخيص مشــكلتها بشــكل ســليم ومنطقــي وموضوعــي .وهــي أيضــا
عمليــة توجيهيــة للمــرأة املعنفــة قصــد مســاعدتها عــى قطــع املراحــل املســطرية
الحامئيــة والعالجيــة لتخفيــف حــدة العنــف والوصــول للحلــول التــي يضمنهــا لهــا
القانــون.
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)؛
•قيام املرشد/ة بقراءة ورشح وتفسري حقوق الضحية القانونية وتزويدها
مبختلف الوثائق والدالئل املفرسة لتلك الحقوق؛
•التزام مرشد/ة املركز برشح نطاق تدخله للضحية انسجاما مع اختصاصاته
ووظائفه؛
•قيام املرشد/ة يف حالة الضحايا املطرودات وبدون مأوى بالتنسيق مع أقرب
مركز اجتامعي لإليواء اإلستعجايل املؤقت للضحية وأطفالها ،ثم مبارشة
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استكامل التدابري املسطرية الرضورية (إعالم السلطات) إلرجاع الضحية
ملسكنها مع توفري ضامنات حاميتها .ويف حالة تعذر ذلك ،القيام باستكامل
اإلجراءات الخاصة باإليواء االستعجايل املؤقت؛
•يف حاالت استعجالية التدخل لدى املرافق االستشفائية ،مصاحبة الضحية من
طرف أحد أطر املركز ألقرب بنية استشفائية وتتم مواكبتها يف تسجيل كل
املحارض الرضورية (االستشفائية واألمنية؛
•دعم قدرات وتقنيات اإلرشاد وتعزيزها يف إطار الرشاكات املؤسساتية التي
يعقدها املركز؛
•تطوير منظومة لإلرشاد عن بعد (األنرتنيت والهاتف) بالنسبة لطلبات البيانات
واملعلومات الخاصة.
املادة السابعة :خدمة الوساطة األرسية
«الوســاطة» هــي عمليــة تواصليــة تفاوضيــة يقــوم بهــا املرشــد/ة االجتامعــي/ة
باملركــز بــن الزوجــن مــن أجــل اســتثامر كل اإلمكانيــات املتاحــة إليجــاد حــل
توافقــي رضــايئ بــن الطرفــن ال يتعــارض مــع القانــون والنظــام العــام ،ميكــن مــن
جــر رضر املــرأة املعنفــة (رضر نفــي ،واقتصــادي ،وجســدي ،)...ويضمن اســتمرارية
العالقــة الزوجيــة واألرسيــة يف إطــار مــن االح ـرام املتبــادل.
ويشرتط يف املركز احرتام املعايري التالية:
•توفري مهام إرشادية خاصة بالوساطة األرسية تشتمل عىل معايري :إرادة الضحية
 – consentementحياد الوسيط  – neutralitéحامية الضحية protection
– مشاركة القريب  - participationتسجيل محرض الوساطة...؛
•يف حالة تعذر مرحلة الوساطة ،قيام املرشد/ة بكل التدابري الخاصة بإعداد
«امللف القانوين» للضحية ومواكبة وضع شكاياتها لدى الجهات املختصة؛
•توفر املرشدة االجتامعية عىل رشوط علمية وعملية تؤهلها ملزاولة مهنة
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؛
•إعداد امللف النفيس واالجتامعي للضحية الذي يربز التوصيفات النفسية
والكفايات االجتامعية ،مع إعداد التقرير النفيس واالجتامعي املواكب للضحية
والذي يوضع مبلفها؛
•تنظيم حصص الدعم النفيس واالجتامعي يف حصص جامعية أو فردية
thérapie individuelle- thérapie de groupe؛
•توفري باحة الدعم النفيس واالجتامعي؛
•تنظيم أنشطة موازية إدماجية للضحايا؛
•توفري الوسائط التحسيسية الالزمة للقيام مبهام الدعم النفيس واالجتامعي؛
•وضع خطة لدعم قدرات وتقنيات الدعم النفيس واالجتامعي ،ويطلب
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؛
•تنظيم أنشطة تحسيسية داخل فضائه وتقديم تقارير دورية عن أنشطته
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؛
•بنيات داخلية متناسبة مع خدمات االستقبال واالستامع والتوجيه للنساء
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؛
•االشتغال وفق منظومة تعاقدية مع املتدخلني يف املجال القانوين والطبي
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 عــى الجمعيــة أن تبــن يف البطاقــة التقنيــة حــول املركــز ،املشــار إليهــا ضمــن
الوثائــق املكونــة مللــف طلــب الدعــم ،التحديــد الدقيــق لقيمــة وطبيعــة مســاهامت
الجمعيــة ومختلــف الــركاء 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؛
•نسخة من دفرت التحمالت هذا ،مؤرش عىل كل صفحاتها ومختومة بخاتم
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 oالقانون األسايس؛
o oوصل اإليداع؛

o oمحرض آخر جمع عام لتجديد مكتب الجمعية؛
o oالئحة أعضاء مكتب الجمعية؛

o oالنظام الداخيل للجمعية (يف حالة وجوده).
•شهادة بنكية برقم الحساب البنيك للجمعية؛
•نسخة من املرسوم الذي مبوجبه منحت صفة املنفعة العامة يف نسختني
(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  2من 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؛
•الترصيح بالرشف بصحة املعلومات املدىل بها الخاصة بالوضعية القانونية
واملالية للجمعية؛
•الئحة املستخدمني توضح املؤهالت واالختصاصات واملهام؛
•السري الذاتية للمستخدمني؛
•عقود الشغل الخاصة باملستخدمني؛
•نسخة من الرتخيص املتعلق بالقانون ( 14.05يف 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؛
•املشاركة يف مختلف األنشطة التي تنظمها الوزارة؛ خاصة ما يتعلق مبجال
تدخل الجمعية؛
•االنخراط يف عمليات املراقبة واالفتحاص التي تقوم بها الوزارة؛
•إرسال تقارير دورية حول نشاط املركز ،والتقيد بالنامذج املوضوعة من طرف
الوزارة.
ملحوظة:
•ال ميكن للجمعيات ،التي تربطها بأحد مكونات القطب االجتامعي اتفاقية
سارية املفعول ،االستفادة من الدعم؛
•ال ميكن للجمعيات التي استفادت من دعم الوزارة برسم سنة  ،2014يف إطار
دعم مراكز االستامع والتوجيه للنساء والفتيات ضحايا العنف أو يف مجال دعم
مراكز الوساطة األرسية ،االستفادة من الدعم ،إال بعد الوفاء بكافة التزاماتها
املنصوص عليها يف اتفاقيات الرشاكة املربمة معها ،قبل متم سنة .2017
تم االطالع عىل مضمونه وقبول االلتزام به
توقيع مصادق عليه

84

الملحق الرابع
دفتر التحمالت الخاص بالشراكة مع الجمعيات
العاملة في مجال الوساطة األسرية
برسم سنة 2017

تقديم

يف إطــار جهودهــا املبذولــة يف مجــال إبــرام الــراكات مــع الجمعيــات العاملــة
يف املجــال االجتامعــي عامــة ،ويف مجــال الوســاطة األرسيــة بشــكل خــاص ،قامــت
وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة بوضــع دفــر التحمــات
هــذا ليكــون مبثابــة إطــار مرجعــي للتعاقــد مــع الجمعيــات عــى أســس تســتجيب
لــروط ومتطلبــات تجويــد الخدمــات املقدمــة لفائــدة املســتفيدين مــن خدماتهــا.
وتــروم الــوزارة مــن خــال اعتــاد هــذه الوثيقــة أساســا إىل تحقيــق األهــداف
التاليــة:
•ضامن جودة الخدمات التي تقدمها مراكز الوساطة األرسية وفق منظومة
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.
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الباب األول :النصوص المرجعية
•املقتضيات الدستورية املتعلقة باملجتمع املدين؛
•الظهري الرشيف رقم  58-1- 376الصادر يف  3جامدى االوىل  1378املوافق
لـ  15نونرب  1958بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كام وقع تغيريه وتتميمه
مبوجب الظهري رقم  73-1-283الصادر يف  6ربيع األول  1393املوافق لـ 10
أبريل  1973املغري واملتمم مبوجبه القانون رقم  00-75الصادر مبوجب الظهري
الرشيف رقم  206.102بتاريخ  12جامدى األوىل  1423املوافق لـ  23يوليوز
2002؛
•قانون  14.05املتعلق برشوط فتح مؤسسات الرعاية االجتامعية وتدبريها
ومرسومه التطبيقي؛
•دورية السيد الوزير األول رقم 07/2003 :املتعلقة بالرشاكة بني الدولة
والجمعيات الصادرة بتاريخ  26ربيع الثاين  1422املوافق  27يونيو 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 أطـراف النـزاع عــى إيجــاد الســبل املالمئــة واملتفــق
عليهــا بينهــم ،ويضــع أســس تدبــر نزاعهــم بشــكل حبــي ضامنــا الســتمرارية
العالقــات مبختلــف مكوناتهــا.
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الوساطة األرسية:
أداة ووســيلة لتدبــر الخالفــات أو املنازعــات األرسيــة ،وهــي بديــل إيجــايب للن ـزاع
القضــايئ وآليــة مســاعدة لطــرح ونــر ثقافــة التقييــم املبكــر للوضــع واملشــاكل
األرسيــة ،واإلبــداع يف تكريــس أســلوب التفكــر املحايــد لألزمــات بعيــدا عــن العنــاد،
يقــوم فيهــا طــرف ثالــث مســتقل ومحايــد وكــفء يســمى الوســيط للتوصــل إىل
حــل رضــايئ توافقــي مؤقــت أو نهــايئ ،ال يتعــارض مــع القانــون والنظــام العــام.
وتتميــز الوســاطة األرسيــة بالرسعــة وقلــة التكلفــة والجهــد يف التوصــل إىل حــل
اتفاقــي نهــايئ أو صلــح بــن الطرفــن مريــح وال يــرز فيــه مركــز غالــب أو مغلــوب
بشــكل واضــح.
وتضمــن الوســاطة األرسيــة تواصــا مقننــا منصفــا يعتمــد يف منهجيتــه عــى قاعــدة
خدمــة مصلحــة األبنــاء ،حالــة وجودهــم ،يف حالــة اإلرصار عــى إنهــاء العالقــة
الزوجيــة وتجنــب الطرفــن القطيعــة العدائيــة بينهــا يف كل األحــوال.
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
الذي يعرف كيف يختار ،ومتى يوجه األسئلة الرضورية الكفيلة بتوضيح
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؛
89

•الرتبية عىل ثقافة الحوار واالستامع واالحرتام املتبادل يف البناء األرسي،
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:
ooالزوج والزوجة؛

ooاألب أو األم وعالقتهم باألبناء.

الباب الثالث :نوعية الخدمات
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
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لدفعهام بإرادتهام وقابليتهام بشكل ودي إىل صنع القرار االتفاقي.
املادة الثامنة :تتبع الحاالت بعد الوساطة
•مواكبة الحاالت خالل مرحلة ما بعد االتفاق ملراقبة مدى التزام الطرفني
برشوط االتفاق.

الباب الرابع :الشروط العامة والوظيفية
املادة التاسعة :الرشوط الخاصة باملقر
يشرتط يف املقر الخاص مبركز الوساطة األرسية التوفر عىل:
•الضامنات لتسهيل ولوج األرس لخدمات الوساطة األرسية؛
•فضاء مساعد عىل زرع الطأمنينة لدى طريف النزاع ،وضامن التواصل طوال
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
عــى املســتوى الوظيفــي ،يشــرط يف مركــز الوســاطة األرسيــة احــرام الخصائــص
التاليــة:
•التوفر عىل مخطط عمل سنوي.
•التوفر عىل هيكلة تنظيمية تحدد مهام ومسؤوليات فريق العمل.
•التوفر عىل قاعدة معطيات لتسجيل بياناته.
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•االشتغال وفق منظومة تعاقدية مع املتدخلني يف املجال القانوين والطبي
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؛
•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
•التمتع بآليات املحاور اليقظ الذي يعرف كيف يختار ومتى يوجه األسئلة
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؛
•اإلطالع املسبق وفهم النصوص القانونية املؤطرة للنزاع وتفسريها ،والقدرة
عىل رشحها ببساطة واستعامل مضمونها عند الحاجة؛
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•القدرة عىل إبداء النصح وتشخيص النزاع وتنوير املتنازعني عن عواقب
املساطر القضائية؛
•القدرة عىل تقديم املقرتحات والحلول املنطقية واملتوازنة مع حجم النزاع؛
•كسب ثقة األطراف املتنازعة لتيسري الوصول إىل الغاية والهدف وهي حل
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؛
•تأدية أجر الوسيط/ة؛
•تغطية نسبة من تكلفة حمالت التوعية والتحسيس؛
•تغطية نسبة من مصاريف التسيري.
املادة الرابعة عرش :مساهامت الجمعية والرشكاء اآلخرين
يجــب عــى الجمعيــة أن تبــن يف البطاقــة التقنيــة حــول املركــز ،املشــار إليهــا ضمــن
الوثائــق املكونــة مللــف طلــب الدعــم ،التحديــد الدقيــق لقيمــة وطبيعــة مســاهامت
الجمعيــة ومختلــف الــركاء 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؛
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•نسخة من دفرت التحمالت هذا مؤرش عىل كل صفحاتها ومختومة بخاتم
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:
ooالقانون األسايس؛
ooوصل اإليداع؛

ooمحرض آخر جمع عام لتجديد مكتب الجمعية؛
ooالئحة أعضاء مكتب الجمعية؛

ooالقانون الداخيل للجمعية (يف حالة وجوده).
•شهادة بنكية برقم الحساب البنيك للجمعية؛
•نسخة من املرسوم الذي مبوجبه منحت صفة املنفعة العامة يف نسختني
(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  2من 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؛
•الترصيح بالرشف بصحة املعلومات املدىل بها الخاصة بالوضعية القانونية
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واملالية للجمعية؛
•الئحة املستخدمني توضح املؤهالت واالختصاصات واملهام؛
•السري الذاتية للمستخدمني؛
•عقود الشغل الخاصة باملستخدمني؛
•نسخة من الرتخيص املتعلق بالقانون ( 14.05يف حالة توفره).

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؛
•املشاركة يف مختلف األنشطة التي تنظمها الوزارة خاصة ما يتعلق مبجال
تدخل الجمعية؛
•االنخراط يف عمليات املراقبة واالفتحاص التي تقوم بها الوزارة؛
•إرسال تقارير دورية حول نشاط املركز ،والتقيد بالنامذج املوضوعة من طرف
الوزارة.
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ملحوظة:
•ال ميكن للجمعيات ،التي تربطها بأحد مكونات القطب االجتامعي اتفاقية
سارية املفعول ،االستفادة من الدعم؛
•ال ميكن للجمعيات التي استفادت من دعم الوزارة برسم سنة  ،2014يف إطار
دعم مراكز االستامع والتوجيه للنساء والفتيات ضحايا العنف أو يف مجال دعم
مراكز الوساطة األرسية ،االستفادة من الدعم ،إال بعد الوفاء بكافة التزاماتها
املنصوص عليها يف اتفاقيات الرشاكة املربمة معها ،قبل متم سنة .2017
تم االطالع عىل مضمونه وقبول االلتزام به
توقيع مصادق عليه
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الملحق الخامس
دفتر التحمالت الخاص بالشراكة مع الجمعيات
العاملة في مجال اإلدماج االجتماعي عبر التمكين
االقتصادي للنساء برسم سنة 2017

تقديـــم

تحظــى الربامــج واملشــاريع الخاصــة بالتمكــن االقتصــادي بعنايــة خاصــة مــن قبــل
وكالــة التنميــة االجتامعيــة نظـرا لــأدوار التــي تقــوم بهــا يف التخفيــف مــن العجــز
السوســيو اقتصــادي الــذي تعــاين منــه فئــات عريضــة مــن املجتمــع .فباإلضافــة إىل
الربامــج التــي طورتهــا وأنجزتهــا الوكالــة يف مجــال األنشــطة املــدرة للدخــل عــر دعم
السالســل اإلنتاجيــة والخدماتيــة مــن جهــة ،ودعــم التشــغيل الــذايت لــدى الشــباب،
رجــاال ونســاء ،مــن جهــة أخــرى ،أولــت الوكالــة اهتاممــا خاصــا لدعــم التمكــن
االقتصــادي للنســاء حســب مقاربــة مبنيــة عــى الولــوج املتســاوي واملنصــف للنســاء
إىل املــوارد واألربــاح املنبثقــة عــن هــذه الربامــج والتحكــم فيهــا.
ونظـرا لــرورة املســاهمة يف تحســن دخــل وظــروف عيــش النســاء اللــوايت تعانــن
أوضــاع الهشاشــة والفقــر ،عملــت وكالــة التنميــة االجتامعيــة عــى إعطــاء أهميــة
خاصــة للتمكــن االقتصــادي للنســاء يف إطــار سلســلة الربامــج التــي تقودهــا مبــارشة،
وعــر الربامــج واملشــاريع التــي تدعمهــا برشاكــة مــع املجتمــع املــدين ومكونــات
القطــب االجتامعــي.
ويف هــذا اإلطــار ،عمــدت وكالــة التنميــة االجتامعيــة عــى إطــاق عمليــة إعــان
طلــب عــروض املشــاريع برشاكــة مــع وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة
االجتامعيــة للســنة الثالثــة عــى التــوايل ،كوســيلة أساســية لتفعيــل تدخــل الوكالــة
يف هــذا املجــال ،والتــي تســتهدف دعــم املبــادرات الخاصــة بالتمكــن االقتصــادي
للنســاء يف مختلــف املجــاالت االقتصاديــة.
ويعتــر دفــر التحمــات إطــارا مرجعيــا يحــدد رشوط املشــاركة واالســتفادة مــن
اإلعــان عــن طلبــات املشــاريع املوجهــة للجمعيــات العاملــة يف مجــال التمكــن
االقتصــادي للنســاء.
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الباب األول :النصوص المرجعية

•القانون رقم  99-12القايض بإحداث وكالة التنمية االجتامعية والصادر بتنفيذه
الظهري الرشيف رقم  207-99-1بتاريخ  13جامدى األوىل 1420ه املوافق لـ25
غشت 1999؛
•املرسوم رقم  2.99.69الصادر بتاريخ  25جامدى الثاين  6( 1420أكتوبر )1999
لتطبيق القانون رقم  99-12القايض بإحداث وكالة التنمية االجتامعية؛
•الظهري الرشيف رقم  376-58-1الصادر يف  3جامدى األوىل  1378املوافق لـ15
نونرب  1958املتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كام وقع تغيريه وتتميمه
مبوجب الظهري رقم  283-73-1الصادر يف  6ربيع األول  1393املوافق لـ10
أبريل  1973املغري واملتمم مبوجبه القانون رقم  00-75الصادر مبوجب الظهري
الرشيف رقم 206.102بتاريخ  12جامدى األوىل  1423املوافق لـ 23يوليوز
2002؛
•دورية السيد الوزير األول عدد  07/2003املتعلقة بالرشاكة بني الدولة
والجمعيات الصادرة بتاريخ  26ربيع الثاين  1422املوافق لـ 27يونيو 2003؛
•دليل املساطر الخاص بالرشاكة مع الجمعيات.

الباب الثاني :الجانب المعياري

املادة األوىل :مفهوم التمكني االقتصادي للنساء
تعتــر الرهانــات املرتبطــة بالنمــو وخلــق فــرص الشــغل واملشــاركة املواطنــة مــن
أبــرز التحديــات التــي يراهــن عليهــا مختلــف املتدخلــن يف مجــال التنميــة البرشيــة.
وتتفاقــم هــذه التحديــات كلــا اتســعت الهــوة بــن العــامل الحــري والعــامل القروي
وكــذا بــن النســاء والرجــال.
ويعتــر التمكــن االقتصــادي للنســاء ،يف هــذا اإلطــار ،إحــدى الدعامــات األساســية
التــي متكــن النســاء مــن املشــاركة يف الحيــاة االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية
والثقافيــة للمجتمــع ،إذ يحيــل التمكــن االقتصــادي للنســاء إىل مفهــوم أكرث شــمولية
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لـ»التمكــن» ،ويحــدد انطالقــا مــن املعايــر الخمســة التاليــة:
•الكرامة اإلنسانية؛
•الحق يف االختيار؛
•حق الولوج إىل املوارد واإلمكانيات املتاحة؛
•حق التحكم يف الحياة الخاصة داخل األرسة وخارجها؛
•القدرة عىل التأثري يف التغريات املجتمعية ،واملساهمة يف خلق نظام اقتصادي
واجتامعي أكرث عدالة.
ويهــدف التمكــن االقتصــادي للنســاء إىل إزالــة العقبــات التــي تحــول دون متكــن
املــرأة مــن مامرســة دورهــا االقتصــادي ،وضــان وصولهــا إىل املشــاركة الكاملــة يف
النســيج االقتصــادي ،وتحقيــق املســاواة للحصــول عــى املــوارد االقتصاديــة ،باإلضافــة
إىل حقهــا يف االســتفادة مــن التكويــن املهنــي ،الــذي يعتــر مــن اآلليــات الفعالــة
لتعزيــز مكانتهــا االقتصاديــة.
من هنا ميكن تحديد ثالثة أبعاد للتمكني االقتصادي للنساء:
1.1الرفــع مــن اإلمكانــات االقتصاديــة التــي مــن شــأنها أن ترفــع مــن نســبة وجودة
الشــغل لــدى النســاء ،وتوســيع ولوجهــن إىل فــرص العمــل املهيكل؛
 2.2تطويــر الريــادة لــدى النســاء يف مجــال املقاولــة ،وذلــك بخلــق منــاخ أعــال
مالئــم لحاجياتهــن ،وتأهيلهــن يف مجــاالت التســيري والقيــادة؛
3.3إغنــاء قطــاع االســتثامر ،وذلــك بحــث املؤسســات املعنيــة عــى إحــداث
منتجــات ماليــة مالمئــة ألوضــاع النســاء.
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الباب الثالث :الشروط العامة

املادة الثانية :األهداف
الهــدف العــام :املســاهمة يف التمكــن االقتصــادي للنســاء يف أوضاع الفقر والهشــاش،
وتعزيــز مشــاركتهن يف الحيــاة االقتصادية.
األهداف الخاصة:
1.1الدعم املايل والتقني للمشاريع الخاصة بالتمكني االقتصادي للنساء؛
2.2تشــجيع املبــادرات الجامعيــة للنســاء يف القطاعــات املســتهدفة مــن قبــل
االســراتيجيات القطاعيــة؛
3.3تعزيــز ولــوج النســاء إىل املــوارد ،ودعــم تحكمهــن املســتدام يف األربــاح املنبثقــة
عــن مزاولــة األنشــطة االقتصادية.
املادة الثالثة :الهيئات املعنية
الجمعيــات والشــبكات والفيدراليــات العاملــة يف مجــال التمكــن االقتصادي للنســاء.
ويجــب عــى هاتــه الجمعيــات والشــبكات والفيدراليــات أن تتوفــر عــى تجربــة ال
تقــل عــى ســنتني يف مجــال التمكــن االقتصــادي للنســاء.
املادة الرابعة :الفئات املستهدفة من املشاريع
يجــب أن تســتهدف املشــاريع املقدمــة النســاء يف وضعيــة الهشاشــة والفقــر
والراغبــات يف إنجــاز أنشــطة اقتصاديــة متكنهــن مــن تحســن أوضاعهــن.
املادة الخامسة :املحاور ذات األولوية
يــويل هــذا اإلعــان األولويــة إىل املشــاريع املوفــرة للشــغل ،التــي متكــن النســاء
املســتفيدات مــن تثمــن مؤهالتهــن يف املحــاور املرتبطــة بـــ:
•الخدمات؛
•الصناعة التقليدية؛
•املنتجات الغابوية؛
•السياحة التضامنية؛
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•املنتجات الجبلية والصحراوية؛
•تثمني املنتجات النسائية املحلية؛
•تثمني املنتوجات الحيوانية.
املادة السادسة :املكونات القابلة للتمويل
لالســتفادة مــن التمويــل يف إطــار طلــب عــروض املشــاريع ،يجــب أن ينــدرج
املــروع ،عــى األقــل ،يف إطــار واحــدة مــن األولويــات املذكــورة يف املــادة  ،5وأن
يتضمــن أحــد املكونــات التاليــة:
 1.1تحسني البنيات التحتية املخصصة ملزاولة املرشوع؛
 2.2دعم اقتناء املواد والتجهيزات الالزمة إلنجاز املرشوع؛
 3.3اقتناء أو بلورة آليات ووسائل لتطوير طريقة التسويق.
ميكــن الجمــع بــن هــذه املكونــات يف مــروع واحــد ،رشيطــة احـرام املبلــغ األقــى
املخصــص للمســاهمة يف املــروع املقــدم يف إطــار طلــب عروض املشــاريع.
يجــب أن يتضمــن املــروع مكونــا يتعلــق بتنميــة مؤهــات النســاء املســتفيدات يف
املجــاالت التقنيــة والتدبرييــة بالنســبة للمشــاريع التــي تقتــي ذلــك.
املادة السابعة :املحاور الغري مستهدفة:
ال يســتهدف اإلعــان املشــاريع املتعلقــة باألنشــطة التقليديــة ،مــن قبيــل الخياطــة
والطــرز والرتبيــة الحيوانيــة.
املادة الثامنة :املعايري الخاصة املعتمدة الختيار املشاريع
إضافــة إىل توفــر الــروط املالمئــة للعمــل ،ووجــود مقــر للعمــل ،إذا كان إنجــاز
املــروع يتطلــب ذلــك ،يشــرط يف املشــاريع املقدمــة التوفــر عــى املعايــر التاليــة:
•مالءمة الحلول املقرتحة للمشاكل املطروحة؛
•مردودية املرشوع التي تضمن تحسني دخل املستفيدات؛
•قدرة املنتوج عىل التكيف مع متطلبات السوق؛
•توفر املستفيدات عىل خربة يف املجال أو القدرة عىل اكتسابها؛
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•وجود رشوط موضوعية الستمرارية املرشوع.
ستعطى أولوية للمشاريع التي تحمل طابعا ابتكاريا ،من قبيل:
• إدخال أدوات جديدة؛
•تثمني منتوجات جديدة ذات مردودية.

الباب الرابع :التمويل

املادة التاسعة :املساهمة املالية
•ال تتعدى املساهمة املالية للوكالة نسبة  70باملائة من امليزانية اإلجاملية
للمرشوع ،ويف حدود  400.000,00درهام.
•يخصص الدعم املايل للمساهمة يف تغطية املصاريف التي تهم املرشوع،
وتغطية نسبة من مصاريف التسيري ال تتجاوز % 5باملائة من املساهمة.
•يجب أال تقل املساهمة املالية للرشيك يف املرشوع عن نسبة  10باملائة من
قيمته اإلجاملية ،عىل أن تكون مساهمته التكميلية عبارة عن مساهامت
عينية تتوافق مع املساهامت الفعلية يف نطاق املرشوع واملتحملة خالل مدة
إنجاز هذا األخري.
املادة العارشة :املصاريف القابلة للتمويل
تعترب املكونات التالية غري قابلة للتمويل:
•أجرة العاملني؛
•الكراء؛
•البناء؛
•اقتناء السيارات؛
•رشاء األرض/العقار.
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املادة الحادية عرش :مساهامت حامل املرشوع والرشكاء اآلخرين
يجــب أن يبــن يف البطاقــة التقنيــة للمــروع ،املشــار إليهــا ضمــن الوثائــق املكونــة
مللــف طلــب الدعــم ،املســاهمة املاليــة والعينيــة لحامــل املــروع ومختلــف الرشكاء
يف امليزانيــة الخاصــة باملــروع.

الباب الخامس :مختلفات

املادة الثانية عرش :التزام حامل املرشوع
يلتزم حامل الرشوع بـ:
•اإلشارة إىل التمويل املحصل عليه يف جميع أنشطة املرشوع ودعاماته التواصلية
وإنتاجاته؛
•املشاركة يف مختلف األنشطة التي تنظمها الوزارة والوكالة ،خاصة ما يتعلق
مبجال تدخله؛
•االنخراط يف عمليات املراقبة واالفتحاص التي تقوم بها الجهات املعنية؛
•احرتام أخالقيات املهنة :الرس املهني ،وصون كرامة املستفيدات...؛
•إرسال تقارير دورية حول املرشوع ،والتقيد بالنامذج املوضوعة من طرف
الوكالة.
كــا يجــب عــى الشــبكات والفيدراليــات العاملــة يف مجــال التمكــن االقتصــادي
للنســاء ،املقدمــة لطلبــات املشــاريع ،تنظيــم املســتفيدين يف إطــار تعاونيــة،
وتفويــت املقتنيــات واملشــريات ،التــي متــت مــن خــال املســاهمة املاليــة ،إىل هــذه
التعاونيــة مبــارشة بعــد تأسيســها.
املادة الثالثة عرش :املستندات الثبوتية
يجب أن تكون الطلبات مرفقة بالوثائق الثبوتية التالية:
1.1القانــون األســايس للهيئــة املتقدمــة بالطلــب ،وعنــد االقتضــاء لــكل طــرف مــن
األط ـراف املشــاركة؛
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2.2التقريــر الســنوي (األديب واملــايل) األخــر للمتقــدم بالطلــب ،مثبــت قانونيــا
ومصــادق عليــه يف الجمــع العــام (يف حالــة انقضــاء مــرور الســنة املاليــة)؛
3.3الئحة املنخرطني؛
4.4الئحة أعضاء املجلس اإلداري؛
5.5دراسة مبسطة خاصة بالسوق ومردودية املرشوع.
تم االطالع عىل مضمونه وقبول االلتزام به
توقيع وختم حامل املرشوع
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الملحق السادس
دفتر التحمالت الخاص بالشراكة مع الجمعيات
العاملة في مجال حماية األطفال في وضعية
الشارع برسم سنة 2017

تقديـــــــم

يتزامــن برنامــج رشاكــة وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة مــع
الجمعيــات ،برســم ســنة  ،2017مــع إعطــاء انطالقــة السياســة العموميــة املندمجــة
لحاميــة الطفولــة وبرنامجهــا الوطنــي التنفيــذي ،الــذي يضــم مجموعــة مــن التدابــر
العمليــة تتمحــور حــول األهــداف االسـراتيجية الخمســة التاليــة:
1.1تقوية اإلطار القانوين لحامية األطفال وتعزيز فعاليته؛
2.2إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحامية الطفولة؛
3.3وضع معايري للمؤسسات واملامرسات؛
4.4النهوض باملعايري االجتامعية الحامئية؛
5.5وضع منظومات للمعلومات والتتبع والتقييم.
وتجســد هــذه السياســة وبرنامجهــا التنفيــذي جوابــا وطنيــا وإطــارا منســجام
لحاميــة الطفولــة باملغــرب ،ينخــرط فيــه جميــع املتدخلــن لضــان التنســيق بينهــم،
وإدراج بعــد حاميــة الطفولــة يف مختلــف السياســات والربامــج العموميــة مركزيــا
ومحليــا ،وإحــداث أجهــزة ترابيــة مندمجــة لحاميــة الطفولــة ســهلة الولــوج لألطفال،
تضمــن لهــم حاميــة فعالــة ومســتدامة ضــد كل أشــكال اإلهــال واالعتــداء والعنــف
واالســتغالل.
وقــد اعتــرت هــذه السياســة العموميــة الجمعيــات العاملــة يف مجــال حاميــة
الطفولــة رشيــكا أساســيا مــن حيــث املســاهمة يف تفعيــل تدابــر الربنامــج الوطنــي
التنفيــذي ،وأولــت لهــا مكانــة خاصــة ،ســواء يف مرحلــة اإلعــداد أو مرحلــة التتبــع
والتقييــم.
ويدخــل طلــب تقديــم املشــاريع هــذا يف إطــار تفعيــل الربنامــج الوطنــي التنفيــذي
للسياســة العموميــة ،الــذي يهــم الهدفــن االسـراتيجيني الثــاين والرابــع ،والــذي مــن
املنتظــر أن تســاهم يف تفعيلهــا الجمعيــات العاملــة يف مجــال حاميــة الطفولــة ،يف
إطــار الرشاكــة مــع وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة أو/ومــع
باقــي مكونــات القطــب االجتامعــي.
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وينظــم دفــر التحمــات رشوط وأوجــه الدعــم ،الــذي ســيقدم للجمعيــات العاملــة
يف مجــال حاميــة الطفولــة ،للمســاهمة يف تنفيــذ مشــاريع تهــم تفعيــل الهدفــن
االس ـراتيجيني املذكوريــن أعــاه.

الباب األول :النصوص المرجعية

•املقتضيات الدستورية املتعلقة بحامية الطفولة؛
•االتفاقية الدولية املتعلقة بحقوق الطفل ،واملصادق عليهام من طرف املغرب
سنة 1993؛
•الظهري الرشيف رقم  376-58-1الصادر يف  3جامدى األوىل  1378املوافق لـ15
نونرب  1958املتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كام وقع تغيريه وتتميمه؛
•قانون  14.05املتعلق برشوط فتح مؤسسات الرعاية االجتامعية وتدبريها
ومرسومه التطبيقي؛
•منشور السيد الوزير األول رقم  07/2003بتاريخ  27يونيو  2003بشأن
الرشاكة بني الدولة والجمعيات؛
• السياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة  2015-2025وبرنامجها الوطني
التنفيذي؛
•دليل املساطر الخاص بالرشاكة بني الوزارة والجمعيات.

الباب الثاني :التعاريف ،الفئة المستهدفة ،األهداف

املادة األوىل :التعاريف
الطفل :اإلنسان البالغ من العمر أقل من  18سنة؛
الطفــل يف وضعيــة الشــارع :الطفــل الــذي يعيــش مــن الشــارع ويتخــذه مــأوى لــه،
بصفــة دامئــة أو مؤقتــة ،بســبب ضعــف أو انقطــاع الروابــط األرسيــة.
110

املادة الثانية :الفئة املستهدفة
•األطفال يف وضعية الشارع.
املادة الثالثة :األهداف
•دعم مشاريع ومبادرات الجمعيات العاملة يف مجال مصاحبة ومواكبة األطفال
يف وضعية الشارع من أجل:
o oاالنخراط يف تفعيل السياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة
 ،2015-2025وبرنامجها الوطني التنفيذي؛
 o oالنهوض بجودة الخدمات املقدمة لفائدة األطفال يف وضعية
الشارع ،وإدماجهم يف الحياة االجتامعية.

الباب الثالث :نوعية الخدمات وشروط االستفادة

املادة الرابعة :نوعية الخدمات
يهم الدعم املبادرات التالية:
•خدمات استعجالية:
o oالتدخل املبارش يف أماكن وجود هؤالء األطفال وتوجيههم؛
o oتوفــر الخدمــات التــي يتطلبهــا التكفــل باألطفــال يف وضعيــة الشــارع
فــور رصدهــم ،كاإلســعافات األوليــة أو التطبيــب أو الخــرة الطبيــة
القضائيــة يف حالــة التعــرض للعنــف أو اإليــواء املؤقــت؛
o oالتوجيــه ومصاحبــة األطفــال يف وضعيــة الشــارع نحــو متدخلــن
ترابيــن آخريــن يف مجــال حاميــة الطفولــة؛
o oالوساطة األرسية.
•خدمات الدعم النفيس واالجتامعي:
o oتقديــم خدمــات الدعــم النفــي واالجتامعــي ،مــن خــال تتبــع
خــاص بــكل حالــة تــم التكفــل واملواكبــة النفســية لألطفــال
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بتوجيههــم أو متكينهــم مــن تأهيــل ذايت ومعــريف يؤهلهــم الندمــاج
أســهل يف املجتمــع.
•إدماج األطفال يف وضعية الشارع:
o oإعادة إدماج األطفال يف وضعية الشارع يف أرسهم أو يف املجتمع.
املادة الخامسة :رشوط االستفادة
لالستفادة من الدعم يف مجال حامية الطفولة ،عىل الجمعية أن:
•تعمل وفق ما ينص عليه الدستور يف مجال حامية الطفولة ،وما تنص عليه
اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها املغرب ،ووفق ما جاءت به السياسة
العمومية املندمجة لحامية الطفولة باملغرب؛
•تتوفر عىل تجربة يف مجال حامية الطفولة عامة ،ويف مجال التدخل يف حامية
األطفال يف وضعية الشارع عىل الخصوص ،وأن تكون عىل دراية بنوعية
الخدمات املقدمة لهم ،وعىل معرفة باملتدخلني يف مجال ترابها؛
•توفرها عىل مركز ميكن أن يقدم خدمات مبارشة لألطفال ،وكذا عىل عاملني
اجتامعيني ومربني من أجل تتبع حاالت األطفال؛
•تحدد مجال تدخلها الرتايب؛

الباب الرابع :التمويل

املادة السادسة :كيفية استعامل دعم الوزارة
يخصص دعم الوزارة للمساهمة يف املصاريف التالية:
•أجر املساعد(ة) االجتامعي(ة)؛
•أجر األخصايئ النفساين/طبيب نفساين؛
•مصاريف إعادة إدماج األطفال يف الرتبية غري النظامية أو التكوين املهني؛
• مصاريف الخدمات االستعجالية األولية ،التي يتطلبها التكفل باألطفال يف
وضعية الشارع فور رصدهم؛
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•تكاليف إجراءات املواكبة االجتامعية.
باإلضافة إىل هاته املكونات ،ميكن للوزارة عند الرضورة أن تساهم يف متويل وحدة
متنقلة لتقديم خدمات لألطفال يف وضعية الشارع رشيطة:
•توفر الجمعية عىل مقر لإليواء الدائم أو املؤقت لألطفال يف وضعية الشارع؛
•توفري موارد برشية متخصصة من أجل تسيري الوحدة املتنقلة.
•التزام الجمعية بـ:
o oضــان اســتمرارية عمــل الوحــدة املتنقلــة بعــد انتهــاء مــدة
رسيــان اتفاقيــة الرشاكــة؛
o oتقديم برنامج عمل الوحدة األسبوعي؛
o oالحكامة الجيدة يف تسيري عمل الوحدة املتنقلة؛
o oعدم تشغيل الوحدة يف برنامج آخر أو التنقل الشخيص؛
o oتأدية مصاريف التأمني السنوي للسيارة والعاملني بها؛
o oتأدية مصاريف البنزين الخاص بالوحدة؛
o oالقيام بأشغال الصيانة الالزمة؛
o oاملساهمة يف تأدية أجر السائق أثناء مدة رسيان االتفاقية؛
o oتأدية اجر السائق بعد االنتهاء من مدة رسيان االتفاقية.
•احرتام الوحدة للمعايري التقنية التالية:
o oسيارة من الحجم الكبري؛
o oتوفرها عىل مكان خاص بحفظ األغذية؛
o oتوفرها عىل مكان خاص بتقديم الخدمات الطبية األولية؛
o oتوفرهــا عــى بعــض الكــرايس مــن أجــل متكــن األطفــال يف
وضعيــة الشــارع مــن التنقــل إىل مركــز اإليــواء؛
o oوضــع اســم الربنامــج وشــعار الــوزارة واســم الجمعيــة الرشيكــة
عــى الوحــدة املتنقلــة؛
o oوضع رقم هاتفي للتواصل والتبليغ.
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ملحوظة:
يف حالــة إخــال الجمعيــة بالتزاماتهــا ،جزئيــا أو كليــا ،يف مــا يتعلــق بتدبــر هاتــه
الوحــدة ،أو تعــذر ذلــك عليهــا ،تلتــزم الجمعيــة بتســليم الســيارة املقتنــاة يف إطــار
املــروع ،للــوزارة أو للجهــة التــي تحددهــا هاتــه األخــرة ،وتبلــغ الــوزارة بذلــك
مــن أجــل القيــام باإلج ـراءات اإلداريــة لتحويــل امللكيــة.
مصاريف غري قابلة للتمويل:
•التغذية؛
•كراء مقر للجمعية أو املرشوع؛
•تعويضات أعضاء الجمعية؛
•البناء والرتميم؛
•رشاء األرض/العقار؛
•اقتناء السيارات.
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.

الباب الخامس :الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب الدعم

املادة الثامنة :وثائق ملف طلب الدعم:
يتكون ملف طلب دعم الوزارة من الوثائق التالية:
•طلــب دعــم مــروع موجــه إىل الســيدة وزيــرة األرسة والتضامن واملســاواة
والتنميــة االجتامعية؛
•نســخة مــن دفــر التحمــات هــذا ،مــؤرش عــى كل صفحاتهــا ومختومــة
بخاتــم الجمعيــة وموقعــة مــن طــرف مــن يخولــه القانــون األســايس ذلــك
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(توقيــع مصــادق عليــه) يف صفحتهــا األخــرة ،مــع إضافــة عبــارة «تــم
االطــاع عــى مضمونــه وقبــول االلت ـزام بــه»؛
•امللف القانوين للجمعية يف نسختني مشهود مبطابقتهام لألصل:
o oالقانون األسايس؛
o oوصل اإليداع؛
o oمحرض آخر جمع عام لتجديد مكتب الجمعية؛
o oالئحة أعضاء مكتب الجمعية؛
o oالقانون الداخيل للجمعية (يف حالة وجوده).
•شهادة بنكية برقم الحساب البنيك للجمعية؛
•نســخة مــن املرســوم الــذي مبوجبــه منحــت صفــة املنفعــة العامــة يف
نســختني (بالنســبة للجمعيــات ذات النفــع العــام)؛
•التقري ـران األديب واملــايل برســم الســنة املنرصمــة يف نســختني لــكل منهــا
(التقريــر املــايل مصــادق عليــه مــن طــرف خبــر يف املحاســبة أو ائتامنيــة)؛
•بطاقــة معلومــات حــول الجمعيــة (وفــق امللحــق رقــم  2مــن دليــل
املســاطر الخــاص بالرشاكــة مــع الجمعيــات)؛
•ميزانية الجمعية خالل السنة املاضية؛
•بطاقة تقنية حول املركز؛
•امليزانية التفصيلية للمركز؛
•التزام الرشكاء اآلخرين يف حالة وجودهم؛
•النظام الداخيل للمركز؛
•الترصيــح بالــرف بصحــة املعلومــات املــدىل بهــا الخاصــة بالوضعيــة
القانونيــة واملاليــة للجمعيــة؛
•الئحة املستخدمني توضح املؤهالت واالختصاصات واملهام؛
•نسخة من الرتخيص املتعلق بالقانون ( 14.05يف حالة توفره).
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الباب السادس :مختلفات

املادة التاسعة :تلتزم الجمعية الرشيكة بـ:
•االلتزام بأخالقيات املهنة :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 ،خاصة ما يتعلق
مبجال تدخل الجمعية؛
•احرتام مدونة الشغل يف التعاقدات مع املستخدمني؛
•املشاركة يف برنامج تقوية قدرات الجمعيات.
ملحوظــة :ال ميكــن للجمعيــات ،التــي تربطهــا بأحــد مكونــات القطــب االجتامعــي
اتفاقيــة ســارية املفعــول ،االســتفادة مــن الدعــم.
تم االطالع عىل مضمونه وقبول االلتزام به
توقيع مصادق عليه
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الملحق السابع
دليل المساطر الخاص بالشراكة مع الجمعيات
برسم سنة 2017

تقديم

منــذ بدايــة تســعينيات القــرن املنــرم أصبــح املغــرب يــويل اهتاممــا خاصــا لقضايــا
التنميــة االجتامعيــة والبرشيــة .يتجــى هــذا االهتــام يف النســبة املهمــة املخصصــة
للقطاعــات االجتامعيــة مــن امليزانيــة العامــة للدولــة ،وكذلــك مــن خــال احــداث
مجموعــة مــن املؤسســات العموميــة واملبــادرات والربامــج الكــرى املتعلقــة باملجــال
االجتامعــي .كــا أصبحــت سياســة التنميــة االجتامعيــة تعتمــد البنيــة املفاهيميــة
التــي نــادى بهــا برنامــج األمــم املتحــدة للتنميــة ،والتــي تعتــر مفهــوم التنميــة
البرشيــة مرتبطــا باإلنســان كصانــع وكهــدف لهــا يف نفــس الوقــت ،فكــا أن التنميــة
البرشيــة مرتبطــة بالوضــع الســيايس لإلنســان املتمثــل يف الدميقراطيــة ،فقــد أضحــت
مرتبطــة كذلــك بوضعــه االقتصــادي واالجتامعــي والبيئــي.
وإىل جانــب دور العمــل الحكومــي ،عرفــت هــذه الحقبــة كذلــك تنامــي ديناميكيــة
جمعيــات املجتمــع املــدين التــي غــزت بقــوة مجــاالت متعــددة وأصبحــت فاعــا ال
محيــد عنــه يف مسلســل التنميــة وذلــك مــن خــال املبــادرات املتعــددة يف مجــال
التنميــة االجتامعيــة املحليــة .ومــع تفعيــل املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة
وإعطــاء املجتمــع املــدين دورا أساســيا يف أجهــزة الحكامــة اإلقليميــة واملحلية ازدادت
أهميــة الجمعيــات ،وقــد جــاء الدســتور الجديــد وكــذا الربنامــج الحكومــي ليكــرس
مــن جديــد هــذا التوجــه مــن خــال الدعــوة إىل تبســيط وتســهيل إجراءات تأســيس
الجمعيــات وإحــداث هيئــة استشــارية يف مجــال تطويــر الحيــاة الجمعويــة.
وباملــوازاة مــع ذلــك عرفــت تدخــات وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة
االجتامعيــة تطــورات يف طبيعتهــا وفلســفتها ،فمــن برامــج تــروم املســاعدة وتقديــم
الدعــم ملبــادرات املجتمــع املــدين أصبحــت الــوزارة تنتهــج سياســة اجتامعيــة أكــر
اندماجــا ترمــي إىل الحــد مــن تداعيــات املشــاكل االجتامعيــة يف كل أبعادهــا عــى
الفئــات االجتامعيــة املعــوزة .ولرتجمــة هــذه الربامــج عــى ارض الواقــع تبنــت
نهــج الرشاكــة مــع فعاليــات املجتمــع املــدين كاختيــار اس ـراتيجي يفســح املجــال
للجمعيــات لالنخــراط يف صــرورة التنميــة االجتامعيــة ،ويجعــل منهــا آليــة مــن
آليــات سياســة القــرب.
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وتعتــر وكالــة التنميــة االجتامعيــة احــدى االليــات امليدانيــة للدولــة التــي راكمــت
يف تدبــر عالقــات الرشاكــة مــع الجمعيــات يف تنفيــذ برامــج ومشــاريع التنميــة
االجتامعيــة ،امــا عــن طريــق مقاربــة الشــباك التــي تســتجيب للحاجيــات املعــر
عنهــا مــن طــرف الــركاء وخاصــة الجمعيــات ،او مــن خــال اعتــاد مقاربــة مجالية
تســتهدف اســتنطاق املجــال مــن اجــل تحديــد حاجيــات ســاكنته التنمويــة.
وســعيا وراء إضفــاء الوضــوح والشــفافية وتخليــق العالقــات التشــاركية ،وانطالقــا
مــن التجربــة التــي راكمهــا القطــب االجتامعــي ،مبكوناتــه الثــاث :الــوزارة ووكالــة
التنميــة االجتامعيــة والتعــاون الوطنــي ،يف مجــال الرشاكــة مــع الجمعيــات ،ومتاشــيا
مــع مذكــرة الســيد الوزيــر األول رقــم  07/2003بتاريــخ  27يونيــو  2003بشــأن
الرشاكــة بــن الدولــة والجمعيــات والتوصيــات املتضمنــة يف تقريــري املجلــس األعــى
للحســابات واملفتشــية العامــة للامليــة بخصــوص تدبــر ملــف الرشاكــة ،ويف إطــار
أجــرأة مضامــن الربنامــج الحكومــي املصــادق عليــه مــن قبــل الربملــان بتاريــخ 26
ينايــر  ،2012والــذي نــص يف موضــوع الرشاكــة مــع الجمعيــات عــى رضورة «
إق ـرار معايــر شــفافة لتمويــل برامــج الجمعيــات وإق ـرار آليــات ملنــع الجمــع بــن
التمويــات ،واعتــاد طلــب العــروض يف مجــال دعــم املشــاريع» ،أعــدت الــوزارة
بتنســيق مــع وكالــة التنميــة االجتامعيــة هــذا الدليــل بغيــة توحيــد طريقــة تدبــر
ملــف الرشاكــة عــى مســتوى القطــب االجتامعــي ،وكمســاهمة منهــا يف إضافــة لبنــة
أخــرى يف مســار العمــل الجمعــوي نحــو مهنيــة واحرتافيــة أكــر للرفــع مــن مســتوى
الخدمــات التــي يقدمهــا املجتمــع املــدين إىل الفئــات االجتامعيــة.
 - 1أهداف الدليل:
يهــدف هــذه الدليــل إىل تحديــد األســس واملبــادئ العمليــة لتفعيــل الرشاكــة بــن
وزارة املــرأة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة ووكالــة التنميــة االجتامعيــة
يف مجــال تدبــر الرشاكــة مــع الجمعيــات.
وتســعى الــوزارة والوكالــة ،مــن خــال هــذه الرشاكــة إىل تحقيــق مجموعــة مــن
األهــداف:
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•متكني الجمعيات من الوسائل املالية الرضورية لتحسني والرفع من خدماتها
املقدمة للفئات املستهدفة من تدخلها؛
•تقوية وتأهيل ادوار الجمعيات املشتغلة يف مجاالت تدخلها؛
•النهوض بالعمل االجتامعي وبالعمل التكافيل والتضامني؛
•العمل عىل تحقيق اإلنصاف واملساواة والعدالة االجتامعية؛
•تقوية اليات 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؛
•املشاريع الجمعوية الخاضعة ملساطر خاصة مبختلف مكونات القطب
االجتامعي.
 - 2املعـايري املعتمدة يف انتقاء املشاريع
تنقسم املعايري املعتمدة إىل قسمني:
القسم األول :رشوط يعترب توفرها رضوريا للقبول املبديئ لطلبات الدعم
 .1بالنسبة للجمعيات:
•عدم وجود اتفاقية رشاكة سارية املفعول مع أحد مكونات القطب االجتامعي،
وتستثنى منها االتفاقيات إطار وبرتوكوالت اتفاق؛
•انسجام طبيعة نشاط الجمعية مع مجاالت تدخل القطب االجتامعي؛
•عدم وجود حالة التنايف ،وتهم موظفي القطب االجتامعي األعضاء يف مكاتب
الجمعيات التي تطلب الدعم؛
•توفر الجمعية عىل تجربة ملدة سنتني عىل األقل.
 .2بالنسبة للمشاريع
•مالءمة املرشوع ،موضوع الدعم ،مع مجاالت تدخل القطب االجتامعي؛
•مالءمة املرشوع للمهام املنوطة بالجمعية طبقا لقانونها األسايس؛
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•التحديد الدقيق للفئات املستهدفة من املرشوع ،واستهداف الفئات املستهدفة
من تدخل القطب االجتامعي.
القسم الثاين :معايري متكن من تقييم املشاريع
 .1بالنسبة للجمعيات:
•الحكامة الداخلية للجمعية (احرتام مواعيد انعقاد الجموعات العامة،
والجدولة الزمنية لالجتامعات ،وكيفية اتخاذ القرارات)...؛
•قدرة الجمعية عىل تدبري املرشوع (املوارد املالية والبرشية ،والتجربة املرتاكمة،
واللوجستيك)...؛
•توفر الجمعية عىل مقر الحتضان املرشوع ،إذا كانت طبيعته تقتيض ذلك؛
•منجزات الجمعية خالل الثالث سنوات األخرية ،خصوصا تجربتها يف مجال
إنجاز مشاريع مشابهة؛
•احرتام الجمعيات اللتزاماتها السابقة قي مجال الرشاكة مع إحدى مكونات
القطب االجتامعي.
 .2بالنسبة للمشاريع:
•درجة استجابة املرشوع لحاجيات املستفيدين؛
•قدرة االنشطة 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؛
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•املجال الحرضي وشبه الحرضي والقروي؛
•الجهات اإلدارية.
وتضــاف إىل هــذه املعايــر ،معايــر أخــرى خاصــة بــكل مجــال مــن املجــاالت
املســتهدفة ،واملشــار إليهــا يف دفــر التحمــات الخــاص بــكل مجــال.
 - 3مراحل تدبري برنامج الرشاكة مع الجمعيات
.أاملرحلة األوىل :اإلعالن عن طلبات تقديم املشاريع
املسؤول

األنشطة

الوزارة والوكالة (قطاع
تقوية قدرات الفاعلني)

إعداد وتحيني دفاتر التحمالت
الخاص باملجاالت املستهدفة
	-إعداد اإلعالن عن طلبات تقديم
املشاريع
	-نرش اإلعالن عن طلبات تقديم
املشاريع يف الجرائد الورقية
واإللكرتونية
تنظيم ورشات جهوية لإلخبار
ومواكبة الجمعيات الراغبة يف
تقديم طلب الدعم

املخرجات
	 -دفاتر التحمالت
	 -دليل املساطري
	 -الورقة التوجيهية

املدة
 15يوما

	 -الوزارة والوكالة (قطاع
تقوية قدرات الفاعلني)
	 -القطاع اإلداري واملايل
	 -مصلحة التواصل

اإلعالن عن الطلبات
البالغ الصحفي

أسبوع

الوكالة (قطاع تقوية قدرات
الفاعلني)

تقارير الورشات

 3أسابيع (حسب
مدة اإلعالن)

.باملرحلة الثانية :استقبال طلبات املشاريع
األنشطة

املسؤول

	-استقبال طلبات الجمعيات
ومتكينهم من وصل إيداع
	-تجميع امللفات من طرف
املنسقيات الجهوية لوكالة
التنمية االجتامعية
	-إدخال الطلبات يف النظام
املعلومايت الخاص بالربنامج

	 -املنسقيات:
األطر املكلفة
بتدبري الربنامج
	 -املندوبيات
اإلقليمية
للتعاون الوطني

املخرجات

قاعدة معطيات
خاصة باملشاريع
املقدمة

املدة

شهرين (مدة
اإلعالن)

مالحظات
يتم إيداع امللفات
باملنسقيات
الجهوية للوكالة
أو باملندوبيات
اإلقليمية للتعاون
الوطني باملدن التي
ال توجد بها الوكالة
مقابل وصل اإليداع
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.جاملرحلة الثالثة :انتقاء املشاريع من طرف اللجنة الجهوية
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األنشطة

املسؤول

	-دراسة امللفات
املقدمة من طرف
الجمعيات
	-إخبار قطاع تقوية
قدرات الفاعلني
بأعضاء اللجنة
الجهوية
	-برمجة اجتامع
اللجنة الجهوية
	-إعداد وإرسال
الدعوات ألعضاء
اللجنة الجهوية
	-انعقاد اللجنة
الجهوية من أجل
االنتقاء األويل
للمشاريع
	-إخبار الجمعيات
بتاريخ الزيارات
امليدانية
	-تنظيم زيارات
ميدانية للمشاريع
املنتقاة
	-إعداد تقارير حول
زيارة املرشوع
	-وضع تقارير
الزيارات يف النظام
املعلومايت لتدبري
الربنامج
	 -إعداد ملفات خاصة
باملشاريع التي متت
زيارتها وعرضها عىل
اللجنة الجهوية

املخرجات

املدة

	 -املنسقيات :األطر
املكلفة بتدبري
الربنامج ،واألطر
املكلفة بالربمجة
والتخطيط
	-ا للجنة الجهوية
لدراسة وانتقاء
املشاريع :ممثل عن
التعاون الوطني،
املنسقية ،أشخاص
مرجعيني...

	 -محرض جامعي )
االنتقاء األويل)
	 -محارض فردية )
االنتقاء األويل(
	 -قاعدة معطيات
خاصة باملشاريع
املنتقاة

أسبوعني

املنسقيات :األطر
املكلفة بتدبري الربنامج

تقارير الزيارات
البطاقة التقنية النهائية
الخاصة بكل مرشوع

أسبوعني

مالحظات
	 -فقط
املشاريع
املنتقاة من
طرف اللجنة
سيتم تنظيم
زيارة لها
	-سيقوم
املكلف
باملرشوع
بالوكالة
بتقديم
مرشوعه
أمام اللجنة
وسيجيب عن
أسئلتها

	-برمجة اجتامع
اللجنة الجهوية
	-إعداد وارسال
الدعوات ألعضاء
اللجنة الجهوية
	-عقد اجتامعات
اللجنة للتداول يف
الطلبات
	-االنتقاء النهايئ
للمشاريع
	-إشعار الجمعيات،
مع توضيح األسباب
يف حالة الرفض،
وإدخال املعطيات
املتعلقة بهذه
املرحلة يف النظام
املعلومايت

	 -املنسقيات (األطر
املكلفة بالربمجة
والتخطيط)
	 -اللجنة الجهوية
لدراسة وانتقاء
املشاريع
	 -قطاع تقوية قدرات
الفاعلني (إعداد
وتوقيع رسائل
الرفض)

	 -محرض جامعي )
االنتقاء النهايئ)
	 -محارض فردية )
االنتقاء النهايئ)
	-قاعدة معطيات خاصة
باملشاريع املنتقاة

أسبوع

.داملرحلة الرابعة :املصادقة عىل املشاريع من طرف اللجنة املركزية
األنشطة
	 -تحديد تركيبة اللجنة املركزية
	 -دعوة اللجنة املركزية
لالجتامع
	 -عرض املشاريع املنتقاة نهائيا
من قبل اللجان الجهوية عىل
اللجنة املركزية للمصادقة
	 -اتخاذ القرارات الخاصة
باملشاريع :املصادقة أو الرفض
	 -إشعار الجمعيات ،مع توضيح
األسباب يف حالة الرفض
	 -إدخال املعطيات املتعلقة
بهذه املرحلة يف النظام
املعلومايت

املسؤول

املخرجات

املدة

	 -قطاع تقوية قدرات
الفاعلني
	 -املنسقني الجهويني
	 -اللجنة املركزية
للمصادقة األولية
عىل املشاريع

	 -قاعدة معطيات
خاصة باملشاريع
املصادق عليها أوليا
	 -محارض فردية
	 -محرض جامعي

 3أسابيع

مالحظات
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.هاملرحلة الخامسة :املصادقة عىل املشاريع من طرف لجنة اإلرشاف
املدة مالحظات
املخرجات
املسؤول
األنشطة

	-دعوة لجنة اإلرشاف إىل االجتامع
	-عرض الئحة املشاريع املصادق
عليها عىل لجنة اإلرشاف من أجل
املصادقة
	 -املصادقة النهائية عىل املشاريع
	-إشعار الجمعيات ،مع توضيح
األسباب يف حالة الرفض
	-نرش الئحة املشاريع التي تم
قبولها بكل الوسائل املتوفرة لدى
مكونات القطب االجتامعي

	 -الوكالة
	 -الوكالة
	 -لجنة االرشاف
	 -قطاع تقوية
قدرات الفاعلني
	 -الوكالة والوزارة

.واملرحلة السادسة :التعاقد
•توقيعات االتفاقيات
املسؤول
األنشطة
	-إعداد اتفاقيات الرشاكة.
	-املصادقة عىل االتفاقيات
	-تنظيم لقاء وطني للتوقيع
عىل االتفاقيات.
	 -تكوين الجمعيات حول
مساطر إنجاز املشاريع
(اإلدارية واملالية)
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	-املصلحة
القانونية
	-الوزارة
	-الوزارة والوكالة
	 -الوكالة

 10أيام

	 -قاعدة معطيات
خاصة باملشاريع
املصادق عليها
نهائيا
	 -محرض جامعي
للجنة

املخرجات
	-اتفاقية الرشاكة
	-محرض خاص
بتلقي الجمعية
للتكوين

املدة

اسبوعني

مالحظات

	-تنجز برامج التكوين
من طرف أطر
الوكالة
	-يتم العمل عىل
تطبيق املساطر
املعمول بها داخل
الوكالة فيام يخص
مرحلة التعاقد

•توقيع املالحق
األنشطة

	 -إعداد املالحق
	 -املصادقة عىل
املالحق من طرف
اللجنة الجهوية
	 -املصادقة عىل
املالحق من طرف
اللجنة املركزية
	 -التوقيع عىل املالحق
من طرف الجمعيات
	 -التوقيع عىل املالحق
من طرف الوزارة
والوكالة

املسؤول

	 -املصلحة القانونية
	 -الوزارة
	-الوزارة والوكالة
والجمعيات

•إلغاء وفسخ االتفاقيات
املسؤول
األنشطة

	 -يف حالة عدم توقيع
الجمعية عىل االتفاقية يتم
إخبارها كتابيا
	 -يف حالة الرفض ،يتم
إخبارها مجددا بعد مرور
 15يوما من تاريخ املراسلة
األوىل
	 -يف حالة طلب الجمعية
كتابيا إلغاء أو فسخ
االتفاقية
	 -يف حالة عدم التزام
الجمعية ببنود االتفاقية
	 -إعداد تقرير حول املوضوع
	 -اجتامع اللجنة الجهوية
إللغاء املرشوع
	 -اجتامع اللجنة املركزية
إللغاء املرشوع

	-اإلطار املكلف
بتدبري املرشوع
	 -املصلحة
القانونية
	 -اللجنة الجهوية
	 -اللجنة املركزية

املخرجات

مالحق

املخرجات

	 -املراسلة رقم 1
	 -املراسلة رقم 1
	 -تقرير
	 -محرض اجتامع
اللجنة الجهوية
	 -محرض اجتامع
اللجنة املركزية

املدة

أسبوعني

املدة

مالحظات

توقيــع مالحــق
االتفاقيــات خــال
مرحلــة اإلنجــاز

مالحظات
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.زاملرحلة السابعة :تتبع انجاز املشاريع
املخرجات
املسؤول
االنشطة

	 -إنجاز تقارير للتأكد من إنجاز
الرشوط املسبقة قبل تحويل
مساهمة الوزارة من طرف
الوكالة
	 -تحويل مساهامت الوزارة
والوكالة اىل الجمعيات
	 -إعداد برامج الزيارات امليدانية
	 -القيام بزيارات التتبع
	 -عقد لقاءات خاصة لتجاوز
بعض املشاكل التي قد تعيق
تنفيذ املرشوع
	 -إعداد تقارير دورية تبني مدى
تحقيق النتائج
	 -استالم املرشوع

الوكالة

املدة

طيلة
تقارير
مدة
أوامر بالتحويل
محارض االجتامعات املرشوع

مالحظات

	 -ميكن
للوزارة
إيفاد من
ميثلها يف
الزيارات
امليدانية
	 -يتم
العمل عىل
تطبيق
املساطر
املعمول
بها داخل
الوكالة
فيام يخص
مرحلة تتبع
االنجاز

.حاملرحلة الثامنة :تقييم املشاريع
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األنشطة

املسؤول

	 -تنظيم زيارات للتقييم الذايت
ولتثمني نتائج املرشوع بعد
إنجازه
	 -العمل عىل التدخل لتجاوز
بعض املشاكل التي قد تعيق
استغالل املرشوع بعد إنجازه

الوزارة
الوكالة
التعاون الوطني

املخرجات

تقارير
محارض اجتامعات

املدة

شهر

مالحظات
يتم العمل
عىل تطبيق
املساطر
املعمول بها
داخل الوكالة
يف ما يخص
مرحلة تقييم
املشاريع

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
هل الجمعية عضو يف شبكة جمعوية؟
هل للجمعية فروع؟
عدد أعضاء املكتب
عدد املنخرطني

نعم
نعم
إناث
إناث

ما اسمها:
عددها

ال
ال

ذكور
ذكور

مجاالت أنشطة الجمعية:
ميادين تدخل الجمعية
التوزيع املجايل للتدخل
مستوى تدخل الجمعية

قروي

شبه حرضي

حرضي

محيل

جهوي

وطني
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التدبري اإلداري للجمعية:
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال

هل تعقد الجمعية جموعاتها العامة يف اآلجال املحددة؟ نعم
نعم
هل تتوفر الجمعية عىل نظام داخيل؟
نعم
هل يتم تداول املسؤولية داخل الجمعية؟
نعم
هل توجد التقارير ومحارض االجتامعات؟
نعم
هل تقارير ومحارض الجمعية يف متناول األعضاء؟
نعم
هل تتوفر الجمعية عىل أرشيف؟
نعم
هل تتوفر الجمعية عىل سجل املراسالت؟
هل تتوفر الجمعية عىل تقارير حصيلة أنشطتها التي متت نعم
خالل السنوات السابقة؟
نعم
هل تتوفر الجمعية عىل سجل املنخرطني؟

ال

التدبري املايل للجمعية:
هل تتوفر الجمعية عىل سجل محاسبايت؟

نعم

ال

هل يتم تحضري امليزانية التوقعية سنويا؟

نعم

ال

هل تقوم الجمعية بافتحاص حساباتها من طرف خبري يف
املحاسبة؟

نعم

ال

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

نعم

ال

املوارد البرشية العاملة بالجمعية
املوارد البرشية

العدد
اإلناث

الذكور

املتطوعون
األجراء

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

نعم

ال

هل تقوم الجمعية بتعميم املحارض وتقارير األنشطة؟

نعم

ال

هل تتوفر الجمعية عىل خطة للتواصل الخارجي؟

نعم

ال
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التاريخ

إنجازات الجمعية خالل السنوات الثالث األخرية:

املرشوع

تاريخ
الرشوع

تاريخ
االنتهاء

املكان

الرشكاء

مبلغ الدعم املحصل عليه

عدد املستفيدين
إناث

ذكور
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التاريخ
املكان

الرشكاء

مبلغ الدعم املحصل عليه

جميع إنجازات الجمعية مع مكونات القطب االجتامعي 2خالل الخمس سنوات األخرية :

املرشوع

تاريخ
الرشوع

تاريخ
االنتهاء

2يضم القطب االجتامعي ،إىل جانب وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ،التعاون الوطني ووكالة التنمية االجتامعية

عدد املستفيدين
إناث

ذكور

معلومات خاصة باملرشوع
تقديم املرشوع:
املجال الذي يهمه املرشوع
اسم املرشوع
عنوان املرشوع
توطني املرشوع

املسـؤول عن املرشوع

الجهة
اإلقليم/العاملة
الجامعة
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
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األهداف الخاصة للمرشوع

النتائج املتوخاة

بشكل مبارش
الفئات املستهدفة (مع ذكر العدد)
بشكل غري مبارش
مدة إنجاز املرشوع

مكونات املرشوع ومدة اإلنجاز:
مكونات املرشوع
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املسؤول

مدة اإلنجاز

الدراسة التقنية:
هل هناك حاجة لدراسة تقنية للمرشوع؟

نعم

ال

هل تم إنجازها؟

نعم

ال

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:
املهمة

االسم

طريقة املساهمة

املؤهالت

األطراف املساهمة يف املرشوع:
رشكاء املرشوع
الوزارة
الجمعية
.........
.........
.........
التكلفة اإلجاملية

طبيعة املساهمة

مبلغ/قيمة
املساهمة

نسبتها من
ميزانية املرشوع

100%

وجود التزام كتايب

نعم
نعم
نعم

ال
ال
ال
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التفصيل املايل للدعم املطلوب من الوزارة (شامل الرضائب):
التعيني

عدد الوحدات

سعر الوحدة

املجموع

الضامنات املتعلقة باستدامة املرشوع:

الضامنات املتعلقة باحرتام املرشوع ملقاربة النوع والبيئة:
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التكلفة اإلجاملية

اإلجراءات االحرتازية لتفادي املعيقات املحتملة:
املعيقات املحتملة

اإلجراءات االحرتازية

آليات تدبري وتتبع وتقييم املرشوع:

أنا املوقع أسفله ،بصفتي رئيسا للجمعية،
أشهد بصحة املعلومات الواردة يف هذه البطاقة
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وثيقة خاصة بالوكالة/التعاون الوطني
رقم وصل إيداع طلب
التمويل

املؤسسة

وكالة التنمية االجتامعية

املندوبية اإلقليمية للتعاون الوطني

الوثائق املكونة مللف املرشوع

القانون األسايس
وصل اإليداع
الئحة أعضاء املكتب
التقريرين األديب واملايل األخريين
محرض آخر جمع عام لتجديد مكتب الجمعية
نسخة من املرسوم الذي مبوجبه منحت صفة املنفعة العامة (بالنسبة للجمعيات ذات النفع
العام)
الئحة اسمية لألرس املستفيدة
بطاقة تقنية للمرشوع
نسخة من محرض اجتامع املكتب املسري للجمعية الذي تقرر خالله تقديم املرشوع
التزام الرشكاء االخرين 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
دفرت التحمالت موقع من طرف املمثل القانوين للجمعية
وثائق إضافية خاصة باملراكز
بطاقة تقنية خاصة باملركز
امليزانية التفصيلية للمركز
النظام الداخيل للمركز
الئحة املستخدمني/ات توضح املؤهالت واالختصاصات واملهام
السري الذاتية للمستخدمني/ات
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منوذج وصل باإليداع
وصل إيداع طلب دعم مرشوع برسم سنة 2017
رقم........................ :

عمال مبضمون دليل املساطر الخاص بالرشاكة مع الجمعيات ،الذي اعتمدته مكونات
القطب االجتامعي؛
وتبعا لإلعالن عن طلب تقديم املشاريع الذي أصدرته وزارة األرسة والتضامن
واملساواة والتنمية االجتامعية ووكالة التنمية االجتامعية؛
يشهد السيد (ة) ...................................................................... :الصفة............... :
.................................. ...................
أن الجمعية املسامة...................................................................................... :
قد أودعت بتاريخ.............................................................................................. :
 .....................ملفا لطلب الدعم املايل للمرشوع املسمى...................................... :
................................................
حرر بـ  ..............................بتاريخ .......................................

التوقيع والخاتم
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منوذج اتفاقية الرشاكة
اتفاقية الرشاكة
بني
وزارة األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية
و
وكالة التنمية االجتامعية
و
«اسم_الجمعية»
اتفاقية رقــم........................... :
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الديباجة
اسرتشــادا بالتوجيهــات الســامية لجاللــة امللــك محمــد الســادس ،حفظــه اللــه،الداعيــة إىل ترســيخ الرشاكــة الفاعلــة بــن الدولــة وفعاليــات املجتمــع املــدين
مــن أجــل النهــوض بأوضــاع الفئــات االجتامعيــة يف وضعيــة صعبــة؛
واســتنادا إىل أحــكام الظهــر الرشيــف رقــم  1.02.206الصــادر يف  12مــنجــادى األوىل  23( 1423يوليــوز  )2002بتنفيــذ القانــون رقــم  75.00املغــر
واملتمــم مبوجبــه الظهــر الرشيــف رقــم  1.58.376الصــادر يف  15نونــر 1958
بتنظيــم حــق تأســيس الجمعيــات ،وال ســيام الفصــل الســادس منــه،
وتنفيــذا ملنشــور الســيد الوزيــر األول رقــم  7/2003بتاريــخ  27يونيــو ،2003املنظــم لعالقــات الرشاكــة بــن الدولــة والجمعيــات؛
وبنــاء عــى مقتضيــات املرســوم رقــم  2.17.207الصــادر يف  20مــن رجــب 18( 1438أبريــل  )2017املتعلــق باختصاصــات وزيــرة األرسة والتضامــن
واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة؛
وبنــاء وعــى املرســوم رقــم  2.13.22صــادر يف  18مــن جــادى اآلخــرة 1434( 29أبريــل  )2013بتحديــد اختصاصــات وتنظيــم وزارة التضامــن واملــرأة
واألرسة والتنميــة االجتامعيــة؛
وبنــاء عــى القانــون رقــم  99-12القــايض بإحــداث وكالــة التنميــة االجتامعيــةوالصــادر بتنفيــذه الظهــر الرشيــف رقــم  207-99-1بتاريــخ  13جــادى األوىل
1420ه املوافــق لـ 25غشــت 1999؛
وبنــاء عــى املرســوم رقــم  2.99.69الصــادر بتاريــخ  25جــادى الثــاين 1420( 6أكتوبــر  )1999لتطبيــق القانــون رقــم  99-12القــايض بإحــداث وكالــة
التنميــة االجتامعيــة؛
وبنــاء عــى اتفاقيــة الرشاكــة بــن وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــةاالجتامعيــة ووكالــة التنميــة االجتامعيــة لتفعيــل برنامــج الرشاكــة بــن الــوزارة
والجمعيــات املوقعــة بتاريــخ  23نونــر 2017؛
واعتبارا للرغبة املعرب عنها من قبل األطراف؛143

تم االتفـاق بني
وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة ،املعرفــة أدنــاه بـ»الــوزارة»
الكائــن مقرهــا بـــ ،47 :شــارع بــن ســينا أكــدال ،الربــاط ،واملمثلــة بالســيدة بســيمة
الحقــاوي ،وزيــرة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة
و
وكالــة التنميــة االجتامعيــة ،املعرفــة أدنــاه بـ»الوكالــة» الكائــن مقرهــا بـــ :شــارع
عــال الفــايس مدينــة العرفــان املعاهــد ،الربــاط ،صنــدوق الربيــد  ،6816ممثلــة مــن
قبــل مديرهــا الســيد حمــزة يســن
و
«اســم الجمعيــة» ،املعرفــة أدنــاه بـــ« :الرشيــك « مقــره (ا) بـــ ،................... :ممثــل
(ة) مــن قبــل الســيد(ة)  ...................بصـــفته (ا) املســؤول(ة) القانــوين(ة)،
من جهة أخرى.
عىل ما ييل:
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الباب األول :المقتضيات الخاصة

الفصل  :1موضوع االتفاقية
تحــدد هــذه االتفاقيــة رشوط متويــل ومواكبــة مــروع ،»...................« :املعــن
أدنــاه بـ»املــروع» ،والكائــن بـــ ،................... :واملســجل تحــت رمــز ،...................
والــذي يلتــزم الرشيــك بإنجــازه وفــق املواصفــات املصــادق عليهــا مــن طرف الــوزارة
والوكالــة ،واملرفقــة بامللحــق  1لهــذه االتفاقيــة.
الفصل  :2كلفة املرشوع والتكفل به
تقدر الكلفة اإلجاملية للمرشوع بـ  ...................درهام ( ........درهام).
تلتــزم الــوزارة والوكالــة باملســاهمة يف متويلــه يف حــدود  ...................درهــا (.......
درهــا) ،تخصــص لتغطيــة املصاريــف املبينــة يف امللحــق رقــم .1
الفصل  :3طريقة متويل املرشوع
تلتــزم الوكالــة بتحويــل كل مــن مســاهمتها املاليــة واملســاهمة املاليــة للــوزارة عــى
شــكل دفعــات ،كــا هــو مبــن يف امللحــق رقــم  ،1بعــد أن تتأكــد مســبقا مــن تنفيــذ
الرشيــك لاللتزامــات التــي تعهــد بهــا يف كل مرحلــة مــن مراحــل املــروع ،وكــا هــو
مبــن يف البطاقــة التقنيــة للمــروع (ملحــق رقــم .)1
إذا تبــن أن املصاريــف الفعليــة أقــل مــن الكلفــة اإلجامليــة املتوقعــة للمــروع،
ميكــن للوكالــة:
•إلزام الرشيك بإرجاع الفرق املتحقق منه إىل حساب الوكالة؛
•تقليص مساهمة كل من الوزارة والوكالة حسب هذا الفرق ،وذلك باستخالصه
من الدفعات املتبقية؛
•متتيع الرشيك بالفرق املتحقق منه حسب املساطر الجاري بها العمل.
الفصل  :4مدة التنفيذ
تدخــل هــذه االتفاقيــة حيــز التنفيــذ مبــارشة بعــد إيــداع الدفعــة األوىل يف حســاب
املــروع .وتحــدد مدتهــا يف ...شــهرا ،قابلــة للتجديــد تلقائيــا مــرة واحــدة لنفــس
املــدة.
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الفصل  :5الدفعة املؤجلة
تقــوم الوكالــة بتأجيــل دفــع نســبة عــرة باملائــة  10باملائة مــن مجموع مســاهمتها،
وتــؤدى إىل الرشيــك بعد إنجــاز املرشوع واســتالمه.
الباب الثاين :املقتضيات العامة
الفصل  :6موضوع املقتضيات العامة
تحــدد املقتضيــات العامــة رشوط متويــل ومواكبــة املشــاريع ،التــي متولهــا الــوزارة
والوكالــة يف إطــار الرشاكــة مــع الجمعيــات .وتــري هــذه املقتضيــات عــى جميــع
اتفاقيــات الرشاكــة املربمــة بــن الوزارة والوكالــة ،باســتثناء املقتضيــات املخالفــة
املنصــوص عليهــا يف املقتضيــات الخاصــة.
الفصل  :7رشوط التمويل
يلتــزم الرشيــك ،تحــت طائلــة إبطــال اتفاقيــة الرشاكــة ،بعــدم طلــب أي متويــل آخــر
للمــروع ،دون إخبــار الوكالــة بذلــك ،والحصــول عــى موافقتهــا الكتابيــة.
الفصل  :8التدابري املتعلقة باألداء
يقــوم الرشيــك بفتــح حســاب بنــي أو بربيــد بنــك يف اســم املــروع ويلتــزم
بتخصيصــه فقــط للعمليــات املتعلقــة بإنجــاز هــذا املــروع.
يعــن الرشيــك للوكالــة كتابــة وكيلــن عــى األقــل مؤهلــن لألمــر بعمليــات الســحب
والتحويــل لهــذا الحســاب بإمضــاء تضامنــي بينهــا مــن املرتبــة األوىل والثانيــة.
كــا ميكــن تعيــن وكيــل بالنيابــة لإلمضــاء لــكل واحــد منهــا .ويتــم تعيــن الــوكالء
والــوكالء بالنيابــة ،مبوجــب قـرار يصــدر عــن الهيئــة اإلداريــة للرشيــك ويتــم تضمينه
يف محــر يرســل إىل الوكالــة.
تقــوم الوكالــة بالتحويــات كــا هــو مبــن يف امللحــق رقــم  1بعــد التحقــق مــن
اإلثباتــات املتعلقــة بإنجــاز الــروط املســبقة لتحويــل كل دفعــة.
يجــوز للرشيــك ،بصفــة اســتثنائية ،تدبــر صنــدوق يتعلــق مبصاريــف طارئــة أو
ظرفيــة ،يحــدد ســقفه مــن طــرف الوكالــة.
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يلتــزم الرشيــك باتخــاذ ختــم مطاطــي خــاص باملــروع ،تختــم بــه كل األوراق
الثبوتيــة األصليــة للمصاريــف املنجــزة مــن طــرف الرشيــك يف إطــار الدعــم املقــدم
لــه مــن طــرف الوكالــة والــوزارة ،وذلــك حســب النمــوذج التــايل:
اتفاقية الرشاكة رقم  ......................املربمة بني وزارة األرسة والتضامن
واملساواة والتنمية االجتامعية ووكالة التنمية االجتامعية وجمعية
بتاريخ .....................................
مساهمة الوزارة /الوكالة ...................................... :درهم
تحتفــظ الوكالــة بحــق وقــف الدفعــات دون إشــعار ســابق ،عــاوة عــى التدابــر
القانونيــة اإلضافيــة التــي ميكــن أن تلجــأ إليهــا ،عندمــا تعايــن خلــا خطـرا يف تنفيــذ
املــروع ،وذلــك يف الحــاالت التاليــة:
•فقدان الرشيك الصفة القانونية؛
•استعامل األموال يف غري ما خصصت له؛
•عدم إنجاز الرشيك للعمليات املتفق عليها وفق مقتضيات هذه االتفاقية؛
•عدم موافاة الوكالة باإلثباتات املتعلقة باملصاريف املنفقة واألنشطة املنجزة
طبقا لبنود اتفاقية الرشاكة وملساطر الوكالة التي التزم باحرتامها؛
•إذا ما وظفت التجهيزات واملعدات املقتناة ألهداف خارجة عن نطاق هذا
املرشوع.
الفصل  :9احرتام املنافسة
يلتــزم الرشيــك باحــرام مســاطر إبــرام الصفقــات والعقــود املعتمــدة مــن قبــل
الوكالــة ،يف إطــار اتفاقيــات الرشاكــة التــي تربطهــا برشكائهــا والــوارد وصفهــا بشــكل
موجــز يف امللحــق  2باتفاقيــة الرشاكــة .كــا يلتــزم بإجــراء الصفقــات املتعلقــة
باملــروع طبقــا ملبــادئ املنافســة والشــفافية.
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الفصل  :10مسؤولية الرشيك خالل اإلنجاز
•يعترب الرشيك مسؤوال عن تنفيذ املرشوع طبقا لاللتزامات املرتتبة عن اتفاقية
الرشاكة؛
•يسهر الرشيك عىل احرتام االلتزامات التي تعهد بها الرشكاء اآلخرون يف
املرشوع ،خصوصا املستفيدون (رجاال ونساء) ،واملتعاقدون وجميع األطراف
األخرى املشار إليها يف امللحق رقم ( 1البطاقة التقنية للمرشوع)؛
•يويل الرشيك اهتامما خاصا لسالمة األشخاص وحراسة األمالك وحامية البيئة
خالل جميع مراحل إنجاز وتدبري املرشوع؛
•يلتزم الرشيك بوضع خطة العمل والجدول الزمني إلنجاز املرشوع ،وذلك من
أجل تسهيل عملية التتبع والتنسيق؛
•يلتزم الرشيك بإرسال وثيقة تأطريية خاصة بالدورات التكوينية وامللتقيات،
وكذا 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؛
•يلتزم الرشيك بضامن موافقة جميع األطراف املعنية باملرشوع لتفادي عرقلة
إنجازه.
ميكــن للوكالــة ،كلــا عاينــت خلــا يف التســيري ،أن تقــدم تعليــات أو توصيــات
للرشيــك لضــان احرتامــه لاللتزامــات التــي تعهــد بهــا والتدبــر الجيــد للمــروع.
ويجــوز للوكالــة ،إذا بقيــت هــذه التدابــر دون جــدوى ،أن تقــرر رفــض أي دعــم
الحــق للرشيــك ،عــاوة عــى اإلج ـراءات األخــرى التــي ميكــن أن تلجــأ إليهــا مــن
بيانــات إعالميــة أو مطالبــة بالتعويــض.
كــا يلتــزم الرشيــك بتنظيــم املســتفيدين ،يف إطــار تعاونيــة ،وتفويــت املقتنيــات
واملشــريات التــي تــم متويلهــا مــن قبــل الوكالــة والــوزارة إىل هــذه التعاونيــة
مبــارشة بعــد تأسيســها ووفــق رشوط التحويــل املبينــة بامللحــق رقــم .1
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الفصل  :11املحاسبة واملراقبة والتدقيق
ميســك الرشيــك محاســبة إثباتيــة للمــروع ويلتــزم بإطــاع الوكالــة ،إمــا بطلــب
منهــا أو حســب الجــدول الزمنــي املتفــق عليــه ،والشــكل الــذي تحــدده عــى جميــع
اإلثباتــات والبيانــات املتعلقــة بااللتزامــات وباملصاريــف املنفقــة برســم املــروع.
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 واملحارض والوثائق األخرى املفيدة واملتعلقة باملرشوع مدة عرش
سنوات بعد 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 وجميع الوثائق األخرى ،التي يعدها
مببادرة منه أو بطلب من رشيك آخر ،كلام تعلقت بشكل مبارش أو غري مبارش
بتنفيذ املرشوع؛
•وضع دفرت الجرد للتجهيزات املمولة من طرف الوكالة والوزارة ،إذا تضمنت
مكونات املرشوع ذلك.
كــا تخضــع العمليــات اإلداريــة واملاليــة الخاصــة بتنفيــذ املــروع إىل املراقبــة
والتدقيــق مــن طــرف املصالــح املختصــة للدولــة.
الفصل  :12نهاية أنشطة املرشوع
يتم إثبات نهاية املرشوع يف محرض تقييمي للمرشوع بعد التأكد من إنجاز الرشيك
ملهامه .وتجري العمليات طبقا للمساطر العامة املعمول بها بالوكالة وامللحق رقم .1
الفصل  :13تعديل اتفاقية الرشاكة
تفــوض الــوزارة للوكالــة ،مبوجــب هــذه االتفاقيــة ،تعديــل اتفاقيــة الرشاكــة بنــاء
عــى طلــب مــن أحــد األطـراف املوقعــة .ويتــم أي تعديــل عــى األقــل ثالثــة أشــهر
قبــل انتهــاء مــدة صالحيــة االتفاقيــة.
149

ويتم هذا التعديل إما:
•يف شكل اتفاقية جديدة مكتوبة تلغي وتقوم مقام هذه االتفاقية؛
•أو يف شكل ملحق موقع بشكل قانوين من قبل األطراف يذكر رصاحة تاريخ
تحريره وتاريخ رشوع العمل به.
كــا ميكــن تعديــل أحــد فصــول االتفاقيــة بــدون توقيــع أي وثيقــة إضافيــة
بــن الوكالــة والــركاء ،عــى أن ال يتعلــق التعديــل بزيــادة يف الكلفــة اإلجامليــة
للمــروع أو مبكوناتــه ،وذلــك بنــاء عــى تبــادل مراســات بــن الوكالــة والــركاء.
الفصل  :14فسخ اتفاقية الرشاكة
يتم فسخ اتفاقية الرشاكة يف الحالتني التاليتني:
•ميكن لألطراف املوقعة أن تتفق وديا عىل فسخ اتفاقية الرشاكة .ويتم إشعار
الرشيك بقرار الفسخ الذي يتضمن التعليل وسبل التنفيذ؛
•ميكن كذلك للوزارة أو الوكالة أن تقرر فسخ اتفاقية الرشاكة بعد توجيه
إنذارين كتابيني من طرف الوكالة للرشيك ما مل يتوصل برد بشأنه خالل الفرتة
التي تحددها ،وذلك يف الحاالت التالية:
o oعندما يفقد الرشيك الصفة القانونية؛
o oعندمــا تحــول اختــاالت خطــرة دون تنفيــذ املــروع بكيفيــة
جيــدة؛
o oيف حالة خرق أحد بنود هذه االتفاقية؛
o oعندمــا يتبــن أن املــروع ال ميكــن أن يفيــد بالفعــل الفئــة
املســتهدفة.
•يتم إشعار الرشيك بقرار الفسخ .وميكنه طلب مقابلة مع السيدة الوزيرة
أو مع السيد مدير الوكالة ،أو مع من يفوض لهذا الغرض ،ويعترب قرار فسخ
االتفاقية ساريا يف التاريخ الذي تحدده السيدة الوزيرة أو مدير الوكالة.
•ويف كلتا الحالتني ،ومبوجب قرار الفسخ ،يلتزم الرشيك بإرجاع املبالغ املدفوعة
أو املتبقية.
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•وال يرتتب عىل فسخ اتفاقية الرشاكة أي مساس بحق الوزارة أو الوكالة يف
املتابعة الجنائية ملرتكبي الخروقات املتعمدة.
الفصل  :15املنازعة
تكــون النزاعــات الناتجــة عــن تأويــل أو تنفيــذ اتفاقيــة الرشاكــة موضــوع محاولــة
صلــح ،عنــد االقتضــاء ،عــر اللجــوء إىل وســيط يختــاره كل مــن الوزارة/الوكالــة
والرشيــك.
إذا مل تتفــق األطـراف عــى اختيــار الوســيط ،أو إذا مل يتوصــل الوســيط املتفــق عليــه
إىل قـرار نهــايئ بعــد  30يومــا مــن طلــب تدخلــه لحــل النـزاع ،يعــرض هــذا األخــر
إذ ذاك أمــام املحكمــة االبتدائيــة بالربــاط بطلــب مــن الطــرف الــذي لــه مصلحــة
يف ذلــك.
الفصل  :16األنشطة التواصلية
يف ما يخص األنشطة التواصلية املتعلقة باملرشوع يلتزم الرشيك بـ:
•ذكر اإلطار التشاريك يف جميع الوثائق واإلعالنات والبالغات املوجهة لوسائل
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؛
•مراجعة الوكالة قصد االتفاق عىل البالغات واإلعالنات الصحفية التي تتطرق
للمرشوع؛
•إرشاك الوكالة يف ترتيبات األنشطة التواصلية للمرشوع (ورشات ،وملتقيات)...؛
•إخبار الوكالة باملبادرات التواصلية (لقاء إعالمي) املزمع إنجازها يف إطار
الرشاكة؛
•الحرص عىل احرتام أخالقيات الرشاكة والتواصل عىل مدى امتداد املرشوع.
151

الفصل  :17بنود مختلفة
•تحرر اتفاقية الرشاكة يف أربع نسخ أصلية ،وتتضمن ملحقات تعترب جزء ال
يتجزأ منها؛
•يتخذ الرشيك جميع اإلجراءات املناسبة إلخبار رشكائه والعموم بحصول
املرشوع عىل متويل .كام يلتزم بذكر الوزارة والوكالة يف جميع اإلعالنات
والوثائق واألنشطة اإلعالمية املتعلقة باملرشوع.
حرر بالرباط يف
وزارة األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية
وكالة التنمية االجتامعية
الرشيك
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امللحق  :1بطاقة تقنية للمرشوع
ملحق :البطاقة التقنية للمرشوع
برنامج الرشاكة مع الجمعيات برسم سنة 2017
املنسقية الجهوية
رمز
اسم املرشوع
املرشوع
محور املرشوع
اسم حامل
املرشوع
توطني املرشوع
الجهة:

اإلقليم/العاملة

الجامعة

بطاقة تقنية للمرشوع
الهدف
العام
للمرشوع
األهداف
الخاصة
للمرشوع
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نساء

شابات طفالت املجموع

بشكل
مبارش
رجال

شبان

أطفال املجموع

الفئات
املستهدفة][1
نساء

شابات طفالت املجموع

بشكل غري
مبارش
رجال
عدد فرص
الشغل
التي
سوف يتم
إحداثها
مدة إنجاز
املرشوع

بشكل مبارش

شبان

أطفال املجموع

نسبة
اإلناث يف
وضعية
إعاقة
نسبة
الذكور يف
وضعية
إعاقة
نسبة
اإلناث يف
وضعية
إعاقة
نسبة
الذكور يف
وضعية
إعاقة

اإلناث

الذكور

نسبة الذكور يف
وضعية إعاقة

نسبة اإلناث يف وضعية إعاقة

نساء ورجال ≤ 40 :سنة ،الشباب :مابني  18و 40سنة ،األطفال :أقل من  18سنة ↑
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مكونات املرشوع ومدة اإلنجاز
مكونات املرشوع

قيمة
املساهمة
بالدرهم
)عينية(

قيمة
املساهمة
بالدرهم
)نقدية(

الرشكاء
الوزارة/الوكالة
الجمعية
الوزارة/الوكالة

األطراف املساهمة يف املرشوع
رشكاء
املرشوع

مبلغ /قيمة املساهمة
بالدرهم
نقدية
عينية

نسبتها من ميزانية
املرشوع بالدرهم

وجود التزام
كتايب

الوزارة/
الوكالة
الجمعية
التكلفة
اإلجاملية
التفصيل املايل للدعم املطلوب من الوزارة/الوكالة شامل الرضائب
الدفعة

املبلغ

رشوط التحويل

الدفعة األوىل
الدفعة املؤجلة
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