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 قديمت

يأتي ترجمة لاللتزامات الدستورية، التي اعتبرت األسرة القائمة على عالقة الزواج الشرعي هي إن االهتمام بقضايا األسرة، 

ملت وزارة عتحوالت املتسااااااااااارعة والتحديات التي تواجغ األساااااااااارة امل ر ية، الفي إطار مواكبة و .الخلية األساااااااااااسااااااااااية للم تم 

ذه ه هدفوت .إعداد برنامج للنهوض بخدمات الوسااااااااااااطة األسااااااااااارية على ألسااااااااااارة والتضاااااااااااامج واملسااااااااااااواة والت مية االجتماعية

مسااااعدة و مج مظاهر التفكك األسااارن مج  الع اعتماد الوساااائي البديلة لتدبالر الخالف وزي ال،زاعات،  التقليصالبرامج 

على أسااااااة يابتة يكت فوا اللوار الب ا ، والتشااااااارم ايي ا ي، بما   الن  كي ذلك األساااااارة على اسااااااترداد دورها في ب ا  ا  تم 

التماساااااااااااك واالساااااااااااتقرار. وتدبالر ال،زاعات بالن أفرادها ب ر  أفرادها على صااااااااااايانة زقوقوع، واللفا  على تحقي  الوزدة و 

 سليمة. 

بوض   وزارةال، قامت  اع الوساطة األسريةمت م  ال م يات ال املة في م اع إبرام الشراكا املبذولة فيفي إطار جوودها و

دفتر التحمالت هذا، ليكون بمثابة إطار مرجعي للت اقد م  ال م يات على أسة تست يب لشروط ومت لبات ت ويد 

 .املستفيديجالخدمات املقدمة لفائدة 

 التالية:وتروم الوزارة مج  الع اعتماد هذه الوييقة أساسا إلى تحقي  األهداف 

  الوساطة األسرية وف  دفتر التحمالتضمان جودة الخدمات التي تقدموا مراكز. 

   التدبالرية.تمكالن الفاعي ا للي في م اع الوساطة األسرية وتقوية قدراتغ 

  الوساطة األسرية لدعع ال مومي املوجغ ملراكزعلى اإضفا  شفافية أكثر. 

  إطار ت اقدن ضمجعقل ة الشراكة. 

 

 الباب األول: النصوص املرجعية

 ؛الدستور امل ر ي  

  اللفا  على استقرارها؛ ومساعدتها علىبوض ية األسرة امل ر ية  الداعية إلى النهوضالتوجيهات امللكية السامية 

  وال فولة األسرة ودعع االجتماعية الرعاية أنظمة بتقوية املت لقة 2021-2016البرنامج اللكومي التزامات 

 الوشة؛ والفئات

  ( بتحديد ا تصاصات وت ظيع وزارة 2013أبريي  29) 1434اال رة جمادى  18الصادر في  2.13.22املرسوم رقع

 التضامج واملرأة واألسرة والت مية االجتماعية؛

  بتحديد ا تصاصات وزيرة األسرة والتضامج واملساواة  2017أبريي  18الصادر في  2.17.207املرسوم رقع

 والت مية االجتماعية؛

  99-207ت مية االجتماعية والصادر بت فيذه الظوالر الشريف رقع القاض ي بإزداث وكالة ال 12-99القانون رقع-

 م؛ 1999غشت  25ه املواف  ع 1420جمادى األولى  13بتاريخ  1
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  12-99( لت بي  القانون رقع 1999أكتو ر  6) 1420جمادى الثاني  25الصادر بتاريخ  2.99.69املرسوم رقع 

 القاض ي بإزداث وكالة الت مية االجتماعية؛

  بت ظيع ز  تأسية  1958نونبر  15املواف  ع  1378جمادى األولى  3الصادر في  1-58-376ر الشريف رقع الظوال

 ال م يات كما وق  ت يالره وتتميمغ؛

  ؛بشأن الشراكة بالن الدولة وال م يات 2003يونيو  27بتاريخ  07/2003منشور السيد الوزير األوع رقع  

  واملت ل  بمراقبة ا  لة األعلى لللسابات  2014مارس  05بتاريخ  2014/ 2منشور السيد رئية اللكومة رقع

 لالستخدام األمواع ال مومية؛

 دليي املساطر الخاص بالشراكة بالن الوزارة وال م يات؛ 

 الفئات املستهدفة –األهداف -التعاريف :  الباب الثاني

 التعاريفاملادة االولى: 

 :األسرية الوساطةتعريف  -

 مكانياتاال  جي استثمار كيأمج  الوسيط االجتماعي لفائدة املت ازعالنعملية تواصلية تفاوضية يقوم بها  هي الوساطة

املتازة يي اد زي توافقي رضائي بالن ال رفالن ال يت ارض م  القانون وال ظام ال ام، ويمكج مج التوصي للي توافقي 

بار، وهو ما  ساعد، في زالة ال،زاع الزوجي، على يضمج زقو  ال رفالن ويض  املصللة الفضلى لل في فو  كي اعت

 استمرارية عالقات االزترام املتبادع مج دون املة بأن ز  مج ال رفالن. 

 

 األهداف :املادة الثانية

  بالن أفراد األسرةواللفا  على ال القات اينسانية  األسريةزي ال،زاعات 

  لى عالتربية على يقافة اللوار واالستماع واالزترام املتبادع في الب ا  األسرن، والتخفيف مج زدة التوترات املؤيرة

 استقرار األسرة واستمراريتها.

 االجتماعيةو بوظائفوا التربوية  املساعدة على تأهيي األسرة للقيام. 

  األطفاعاللفا  على زقو  في  اآلبا  سؤوليةمتأكيد. 

 

 الفئات املستهدفة من الوساطة األسريةاملادة الثالثة: 

  نزاع؛زالة   اصة منها تلك التياألسر 

 ؛الزوج والزوجة 

  عالقتهع باألب ا في األب أو األم. 
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 وشروط االستفادة نوعية الخدمات :الباب الثالث

 الستقبالاملادة الرابعة: ا

  املركزمسك س ي االستقباع: لتويي  اللاالت الواردة على  

 ؛التوجيغ 

 الشروط العامة والوظيفية  الباب الرابع:

 املقرالشروط الخاصة ب :خامسةاملادة ال

 ؛والتس يي لالستقباعصص خالتوفر على زالز مكاني باملركز م 

 م دات لوجيستيكية تت اسب م  موام الوساطة األسرية. 

  والكافية.على التهوية وايضا ة الضرورية  االستقباعتوفر بنيات 

 

 مؤهالت الوسيط :سادسةالاملادة 

  س ة 30ي ب أال يقي سج الوسيط)ة( عج. 

  (.االجتماع، القانون )علع ال فة، علع : شوادة للت ليع ال اليالتوفر على 

 ماع على شرزوا ببساطة واست وقدرتغ، وتفسالرهااملسب  وفومغ لل صوص القانونية املؤطرة لل،زاع  اطالعغ 

 مضمونها ع د اللاجة.

   ازعالن عج عواقب املساطر القضائيةت وير املت ال،زاع و تشخيص قدرتغ على إبدا  ال صح و. 

 

 دور الوسيط  :سابعةالاملادة 

 ؛ب ال،زاعاسبأاولة الوقوف عج قرب على حدراسة اللالة وم 

 .االلتزام بالسرية والكتمان 

   توظيف تق يات التواصي والتفاوض لتش ي  امل اقشة واللوار زوع املواضي  امل روضة عليغ، وفي مساعدة

 األطراف على تدبالر الخالف بشكي مالئع.

 قابليتهما و  محاولة تقريب املسافة بالن األطراف املت ازعة وتقوية األرضية املشتركة امل اسبة لدف وما بإرادتهما

 القرار االتفاقي.بشكي ودن إلى ص   
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 وشروط االستفادة التمويل: خامسالباب ال

 : كيفية استعمال دعم الوزارةمنةالثااملادة 

 :التاليةكاليف لمساهمة في التل يخصص دعع الوزارة

 ؛املنس /ة أجرة 

 ؛الوسيط/ة أجرة 

  ؛إعداد وإنتاج وسائي ووسائط التواصي مصاريفت  ية نسبة مج 

 

 غير قابلة للتمويل: مصاريف: تاسعةالاملادة 

 الت ذية؛ 

 ؛كرا  مقر لل م ية 

  ت ويضات أعضا  ال م ية؛ 

 .الب ا  والترميع 

 .مج مبلغ الدعع ملصاريف التسيالر %5تخصيص  :مالحظة

 : شروط االستفادة من الدعمعاشرةاملادة ال

  ؛القضايا املت لقة باألسرةج سنتالن في م اع على ت ر ة ال تقي عال م ية توفر 

  أعاله؛ خامسةمركز  ست يب للشروط املضم ة في املادة التوفر على 

 عشر: مساهمات الجمعية والشركاء اآلخرين حاديةاملادة ال

ي ب على ال م ية أن تبالن في الب اقة التق ية زوع املركز، املشار إليها ضمج الويائ  املكونة مللف طلب الدعع، التحديد 

 ال م ية ومختلف الشركا  في املالزانية الخاصة باملركز.الدقي  لقيمة وطبي ة مساهمات 

 

 الوثائق واملستندات املكونة مللف طلب الدعم :ادسالباب الس

 

 عشر: ثانيةالاملادة 

  :يتكون ملف طلب دعع الوزارة مج الويائ  التالية

  والت مية االجتماعية. األسرة والتضامج واملساواةطلب دعع مشروع موجغ إلى السيدة وزيرة 
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  نسخة مج دفتر التحمالت هذا، مؤشر على كي صفحاتها ومختومة بخاتع ال م ية وموق ة مج طرف مج يخولغ

في صفحتها األ الرة م  إضافة عبارة "تع االطالع على مضمونغ وقبوع  عليغ(مصاد   )توقي القانون األساس ي ذلك 

 االلتزام بغ".

  لألصي:في نسختالن مشوود بم ابقتهما امللف القانوني لل م ية 

o لقانون األساس ي.ا 

o النهائي وصي اييداع. 

o  .محضر آ ر جم  عام لت ديد مكتب ال م ية 

o .الئحة أعضا  مكتب ال م ية 

o في زالة وجوده( القانون الدا لي لل م ية(. 

 ب كي لل م يةلساب الالرقع شوادة ب كية ب. 

  ل ام(.لل م يات ذات ال ف  ا )بالنسبةاملرسوم الذن بموجبغ م حت صفة امل ف ة ال امة في نسختالن نسخة مج 

  التقريران األد ي واملالي برسع الس ة امل صرمة في نسختالن لكي منهما )التقرير املالي مصاد  عليغ مج طرف  بالر

 في ا لاسبة أو ائتمانية(.

  مج دليي املساطر الخاص بالشراكة م  ال م يات( 2امللل  رقع زوع ال م ية )وف  ب اقة م لومات. 

  املاضية.مالزانية ال م ية  الع الس ة 

 .ب اقة تق ية زوع املركز 

 .املالزانية التفصيلية للمركز 

  وجودهع.التزام الشركا  اآل ريج في زالة  

 .ال ظام الدا لي للمركز 

 بالوض ية القانونية واملالية لل م ية التصريح بالشرف بصلة امل لومات املدلى بها الخاصة.  

 .الئحة املستخدمالن توضح املؤهالت واال تصاصات واملوام 

 .السالر الذاتية للمستخدمالن 

 عقود الش ي الخاصة باملستخدمالن. 

  في زالة توفره( 14.05نسخة مج التر يص املت ل  بالقانون(. 

 

 

 التتبع والتقييم: سابعالباب ال



8 

 عشر: ثالثةال املادة

 .التوفر على مخ ط عمي س ون  اص باملشروع 

  مج أجي ت وير م ظومة لتس يي اللاالت و ياناتها تكون قابلة التوفر على قاعدة م  يات لتس يي بياناتغ

 .يع ا  مؤشرات كمية في تقارير فصلية تسلع للوزارة

شاااا ة وزارة في ما يخص ت ظيع كي األنتقوم ال م ية زاملة املشااااروع بالتنسااااي  املسااااب  والدائع م  املصااااالح ا ختصااااة بال

املبرم اااة زوع املشااااااااااااااروع، مج أجاااي تتب  مختلف املرازاااي التي يمر بهاااا املشااااااااااااااروع، ترف  ال م ياااة للوزارة ووكاااالاااة الت مياااة 

 الدعع. أش ر مبلغاالجتماعية التقارير األدبية واملالية زو ع صرف كي ش ر مج 

  شترط في التقارير األدبية أن تتضمج:

 مج  دمات الوساطة األسرية املستفيديجاملستفيدات و عدد  _

 اللمالت التوعية والتحسيسية التي تع ت ظيموا، مضامينها وعدد املستفيديج؛ عدد _

 عدد األدوات التحسيسية والوسائي التواصلية التي تع ت ويرها، ومضامينها؛ _

 مدى ن اعة مختلف األنش ة امل ظمة. _

 أنش تغ و ياناتغ مرتالن في الس ة والتقيد بال ماذج املوضوعة مج طرف الوكالة.إعداد وموافاة الوكالة بتقارير  _

 املقترزات والتوصيات )إن وجدت( _

 

 التزامات الجمعية: ثامنالالباب 

 عشر : ةرابعاملادة ال

 :اااتلتزم ال م ية الشريكة ب

 وانتاجاتغ. ايشارة إلى التمويي ا لصي عليغ في جمي  أنش ة املشروع ودعاماتغ التواصلية 

  :يج واملستفيداتلمستفيدل زماية امل  يات الشخصية–املنهي ر السبااللتزام بأ القيات املو ة... 

  التزام املركز في عملغ باالستمارة املوزدة كآلية لالشت اع وف  ال موذج الذن تقترزغ الوزارة 

 ي الوزارة  اصة ما يت ل  بم اع تد  مختلف األنش ة التي ت ظمواوالدورات التكوينية و  البرامج املشاركة في

 ال م ية.

  فتحاص التي تقوم بها الوزارة.اال االنخراط في عمليات املراقبة و 

 االشت اع وف  م ظومة ت اقدية م  املتد لالن. 

 

 

 ملحوظة: 
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  مج ادة سارية املف وع، االستفشراكة ال يمكج لل م يات، التي تر  وا بأزد مكونات الق ب االجتماعي اتفاقية

 الدعع.

 

 

 تم االطالع على مضمونه وقبول االلتزام به

 توقيع مصادق عليه

 

 

 

 


