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 مكونات دفتر التحمالت

 تقديم 

  النصوص املرجعيةالباب األول : 

 :الفئات املستهدفة –األهداف  –التعاريف  الباب الثاني 

 نوعية الخدمات الباب الثالث : 

 الشروط العامة والوظيفية الباب الرابع : 

 التمويل :الباب الخامس 

 الوثائق واملستندات املكونة مللف طلب الدعم :الباب السادس 

  التزامات الجمعية: السابعالباب 
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 قديمت

التي  جموعة من العواململوالتحديات السوسيو اقتصادية والثقافية نتيجة  حوالتالتتواجه األسر املغربية العديد من 

 .وجعلتها تواجه الكثير من الرهاناتها دور أثرت بشكل مباشر على 

األسرة القائمة على عالقة  أكدت أنااللتزامات الدستورية التي  وانسجاما مع، لتحوالت والتحدياتواستحضارا لهذه ا

ضمان الحماية الحقوقية واالجتماعية  نمسؤولة ع وجعلت الدولة ،الزواج الشرعي هي الخلية األساسية للمجتمع

 "والديةالالتربية »مجال إدراج على ت وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية لعم ،لألسرةواالقتصادية 

 .طلب عروض املشاريع إعالنب املعنيةجاالت املضمن 

 كذلك وهي .كوناتهامي تواجهها األسر بكل التربية الوالدية من أهم دعائم املقاربة الوقائية التي تروم رفع التحديات الت وتعتبر

 تماعيةعلى العالقات االج تأثير مباشرملا لها من  األسر،نجاعتها في الحفاظ على استقرار  التي أثبتتمن أهم الوسائل 

 واألسرية.

 18عليددددددده املدددددددادة  تدددددددن  وهدددددددو مدددددددا ،مواكبدددددددة الوالددددددددين السدددددددتعادة دورهدددددددم فدددددددي ت شدددددددئة أبندددددددا همإلدددددددى التربيدددددددة الوالديدددددددة  وتهددددددددف

الوالللللللللديا مسللللللللل وليات مشللللللللتركة فلللللللللي  ال يتحملللللللل  كللللللللل " :صيددددددددد مددددددددن اتفاقيددددددددة صقدددددددددومل ال فددددددددل التددددددددي  دددددددددادمل عل هددددددددا املغددددددددر  

كملللللا  لن لللللا ها تللللل ما السلللللا د  الال ملللللة للواللللللديا ك للللللاللللللدول األملللللرا  د م لللللم فلللللي   ويتوجللللل    للللل تربيلللللة هم لللللال م 

  ".لتربية هم ال م

  

 النصوص الرجعية :الباب األول                                         

 

 الدستور املغربي؛ 

 السامية الداعية إلى النهوض بوضعية ال فولة امللكية التوج هات 

  املغر ؛االتفاقية الدولية املتعلقة بحقومل ال فل، واملصادمل عل ها من طرف 

  يهم تقوية أنظمة الرعاية االجتماعية ودعم األسرة وال فولة؛ فيما 2016-2021التزامات البرنامج الحكومي 

  التنفيذي؛ وبرنامجها الوطني 2025-2015السياسة العمومية املندمجة لحماية ال فولة 

 ( بتحديد اختصا ات وتنظيم وزارة 2013أبريل  29) 1434جمادى االخرة  18الصادر في  2.13.22م املرسوم رق

 التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية؛

  بتحديد اختصا ات وزيرة األسرة والتضامن واملساواة  2017أبريل  18الصادر في  2.17.207املرسوم رقم

 والتنمية االجتماعية؛

 99-207القاض ي بإصداث وكالة التنمية االجتماعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  12-99 القانون رقم-

 م؛ 1999غشت  25ه املوافق ل 1420جمادى األولى  13بتاريخ  1

  12-99( لت بيق القانون رقم 1999أكتوبر  6) 1420جمادى الثاني  25الصادر بتاريخ  2.99.69املرسوم رقم 

 لة التنمية االجتماعية؛القاض ي بإصداث وكا
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   بتنظيم صق تأسيس  1958نونبر  15املوافق ل  1378جمادى األولى  3الصادر في  1-58-376الظهير الشريف رقم

 الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه؛

  ؛بشأن الشراكة بين الدولة والجمعيات 2003يونيو  27بتاريخ  07/2003م شور السيد الوزير األول رقم  

  واملتعلق بمراقبة املجلس األعلى للحسابات  2014مارس  05بتاريخ  2014/ 2السيد رئيس الحكومة رقم م شور

 لالستخدام األموال العمومية؛

 دليل املساطر الخاص بالشراكة بين الوزارة والجمعيات؛ 

 

 ال ئات الست دفة –األهدا  -التعاريف  :الباب الثاني

 

 التعاريف: ول أل الاد  ا

 :التربية الوالديةتعريف  

ر على ال فل ونمو شخصيته، فهي  ،أساليب املعاملة الوالديةتتعدد  ِّ
 
كل سلوك َيصُدر عن األم أو األ ، أو كل هما، ويؤث

 اء واملربين مناألوليو  اآلباء تمكينل. وهنا يأتي دور برامج التربية الوالدية سواء قصَدا بهذا السلوكِّ التوجيَه والتربية أم ال

بعين االعتبار  تأخذ شاملة، كمارعاية  هورعايت ال شءاملهارات التي تساعدهم على االض الع بوظائفهم األساسية في تربية 

  .جميع الجوانب املتعلقة بنمو ال فل من الناصية االجتماعية والنفسية والتربوية

 

 األهدا  :الاد  الثانية

 ؛املساهمة في نشر ثقافة املسؤولية الوالدية  

 ؛تشجيع الحوار داخل األسرة والتعامل اإليجابي بين أفرادها  

  الوالديةفي مجال التربية  ات العاملةبادرات الجمعيمتشجيع. 

 

 ئات الست دفة ال الاد  الثالثة: 

  واألولياء؛ باءاآل 

  لألطفال.املربين، ومقدمي الرعاية 

 

 نو ية الخدمات :الباب الثالث

 الستقبالاخدمة الاد  الرابعة: 

 االستقبال؛خدمات  توفير 

  ؛عالن عن أوقات الحص  التكوي ية األسبوعية في مجال التربية الوالديةاإل 

 األسبوعية.التكوي ية  حص االستفادة من ال والراغبين في اتراغبلا سجلالجمعية  مسك 
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 خدمة التكوياالاد  الخامسة: 

  املعايير  امويشترط اصتر  ،منتظمة في مجال التربية الوالديةتعمل الجمعية على تنظيم صص  تكوي ية أسبوعية

 التالية:

  ؛التكوي ية حص التنظيم ل ناسبم فضاءتوفير  

 الضرورية؛وجيستيكية لتوفير املعدات ال 

 .تعبئة مكونين في املجال االجتماعي التربوي النفس ي 

 

 التحسيسالاد  السادسة: 

  هذا عية في تقدمها الجم والخدمات التي، التربية الوالدية واملسؤولية الوالدية أهميةب صملتين للتحسيستنظيم

 ؛لاملجا

 و الت( -أفالم –ملصقات -إعداد ونشر دعائم توا لية في مجال ثقافة الحوار بين أفراد األسر ) م ويات. 

 

 الشروط العامة والوظي ية الباب الرابع:

 

 في التربية الوالدية   ودور الكوا الاد  السابعة: م هالت 

 يساعده على القيام بمهمة التكوين في التربية الوالدية؛   وعملي التوفر على مؤهل علمي 

 التوفر على خبرة في مجال التكوين والتنمية الذاتية؛ 

 التزام املكون بتأطير الحص  التكوي ية األسبوعية؛ 

  .اقتراح صلول وتوج هات صسب كل صالة 

 

 التموي : خامسالباب ال

 : كي ية استعمال د م الو ار الثامنةالاد  

 :التالية صاريفلمساهمة في املل يخص  دعم الوزارة

 املكونين؛أو  املكونات اتتعويض 

  لحمالت التحسيسية.اتكاليف 

 اليخص  جزء من الدعم املالي في املساهمة في تغ ية املصاريف التي تهم املشروع، وتغ ية جزء من مصاريف التسيير 

 من مبلغ الدعم. %5تتجاوز 

 مصاريف غير قابلة للتموي :

 ؛تعويضات أعضاء الجمعية 

  ؛التنقل ومصاريف اإليواء   

  خصصة للتكوين؛املفضاءات الكراء مصاريف 
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  البناء والتجهيز 

 

 لالست اد  ما الد م: الشروط العامة: التاسعةالاد  

  في مجال القضايا املتعلقة باألسرة. س تين التوفر على تجربة ال تقل عن 

 

 : مساهمات الجمعية والشركاء اآلخرياالعاشر الاد  

  يجب على الجمعية أن تحدد بالتدقيق في الب اقة التقنية للمشروع، املشار إل ها ضمن الوثائق املكونة مللف طلب

 .الخا ة باملشروعالدعم، قيمة املساهمة املالية للجمعية ومختلف الشركاء في امليزانية 

 

 التتبع والتقييم الالي لاد  الحادية  شر:ا

  مخ ط عمل سنوي خاص بتنفيذ املشروع؛إعداد 

  التوفر على قاعدة مع يات لتسجيل بيانات املستفيدين من خدمات التربية الوالدية بهدف ت وير منظومة

 للتسجيل، تكون قابلة إلع اء مؤشرات كمية ونوعية؛

  من  ،للوزارة ووكالة التنمية االجتماعيةتقوم الجمعية صاملة املشروع بالتوا ل الدائم مع املصالح املختصة

 ف املراصل التي يمر بها املشروع؛أجل تتبع مختل

  ترفع الجمعية التقارير األدبية واملالية صول  رف كل ش ر من ش ري مبلغ الدعم، مصادمل عل ها من طرف

إلى وكالة  Expert-comptableأو خبير محاسب  Comptable Agrééأو محاسب معتمد   Fiduciaireائتمانية 

 ؛التنمية االجتماعية

 

 ستندات الكونة للف مل  الد م: الوثائق والالسادسالباب 

 وثائق ملف مل  الد م  شر: الثانيةالاد  

  :يتكون ملف طلب دعم الوزارة من الوثائق التالية

  موجه إلى السيدة وزيرة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية.طلب دعم مشروع 

  نسخة من دفتر التحمالت هذا، مؤشر على كل  فحاتها ومختومة بخاتم الجمعية وموقعة من طرف من يخوله

قبول و القانون األساس ي ذلك )توقيع مصادمل عليه( في  فحتها األخيرة مع إضافة عبارة "تم االطالع على مضمونه 

 االلتزام به".

 :امللف القانوني للجمعية في نسختين مشهود بم ابقتهما لأل ل 

 .القانون األساس ي 

 النهائي و ل اإليداع. 

  .محضر آخر جمع عام لتجديد مكتب الجمعية 

 .الئحة أعضاء مكتب الجمعية 

 .)القانون الداخلي للجمعية )في صالة وجوده 
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  للجمعية.شهادة بنكية برقم الحسا  البنكي 

 .)نسخة من املرسوم الذي بموجبه منحت  فة املنفعة العامة في نسختين )بال سبة للجمعيات ذات النفع العام 

  التقريران األدبي واملالي برسم السنة املنصرمة في نسختين لكل منهما )التقرير املالي مصادمل عليه من طرف خبير

 في املحاسبة أو ائتمانية(.

 من دليل املساطر الخاص بالشراكة مع الجمعيات(. 2لجمعية )وفق امللحق رقم ب اقة معلومات صول ا 

 .ميزانية الجمعية خالل السنة املاضية 

  .التزام الشركاء اآلخرين في صالة وجودهم 

  املدلى بها الخا ة بالوضعية القانونية واملالية  واملع يات بصحة املعلوماتعليه  بالشرف مصادملالتصريح

  .للجمعية

 

 التزامات الجمعية السابع:الباب 

 

 :تلتزم الجمعية الشريكة ب شر:  الثالثةالاد  

 .اإلشارة إلى التمويل املحصل عليه في جميع أنش ة املشروع ودعاماته التوا لية وانتاجاته 

  ؛يناملستفيد و ات ون كرامة املستفيد –االلتزام بأخالقيات املهنة: السر املنهي 

 االفتحاص التي يقوم بها الق ب االجتماعي؛ االنخراط في عمليات املراقبة و 

 التقيد باملساطر والضوابط اإلدارية الجاري بها العمل في تنظيم األنش ة؛ 

 اإلشارة في املراسالت اإلدارية الرسمية إلى مرجعية الشراكة املوقعة؛ 

  تعلق بمجال خا ة ما ي  ة التي ينظمها الق ب االجتماعياألنشالبرامج والدورات التكوي ية و املشاركة في مختلف

  ؛تدخل الجمعية

 االشتغال وفق منظومة تعاقدية مع املكونين؛ 

 

 : مالحظة

 ال يمكن للجمعيات، التي ترب ها بأصد مكونات الق ب االجتماعي اتفاقية سارية املفعول، االستفادة من الدعم.

 

 بهتم االطالع على مضمونه وقبول االلتزام 

 توقيع وختم صامل املشروع

 


