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شارع ابن سينا  47االجتماعية والمساواة واألسرة وزارة التضامن والتنمية  

الرباط –,أكدال   
0537.68.40.61 - 0537.68.40.62الهاتف:   
0537.67.19.67الفاكس:  
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 لفئات املستهدفةا  

آلباء واألولياء؛ ا 

؛ الزواج، حديثي  

لألطفال. الرعاية املربين، ومقدمي 
  

دور الجمعيات في النهوض بخدمات التربية 

 الوالدية

 تعمل الجمعيات املدعمة من طرف الوزارة طبقا

لدفتر التحمالت الخاص بهذا املجال  على تقديم 

االستقبال والتوجيه املباشر الخدمات التالية:  

 لطالبي هذه الخدمة؛

 استقبال املكاملات الهاتفية من أجل إرشاد وتوجيه

 اآلباء الذين يتعذر عليهم زيارة املركز؛ 

افدة على املركزدراسة الحاال و  التشخيص  ؛ت الو

 ،إحالة اآلباء على الخدمات املناسبة )إرشاد فردي

 ورشات، تكوين(؛

 داخل األسر؛تتبع الحاالت مواكبة و 

للتواصل واالمهاتلفائدة اآلباء ورشات  تنظيم ،

 .وتبادل التجارب الشخصية بحضور متخصص
 

 تعريف التربية الوالدية

 مناآلباء، واملربين مكين التربية الوالدية" آلية لت"

التي تساعدهم على االضطالع بوظائفهم  ،املهارات

األساسية في تربية األبناء ورعايتهم رعاية شاملة 

تأخذ بعين االعتبار جميع الجوانب املتعلقة بنمو 

 ،والنفسية ،الطفل من الناحية االجتماعية

قصد تأطيره وتوجيهه وإمداده بمختلف والتربوية 

 لضروريةااملعارف والخبرات والنماذج والقيم 

 . لبناء شخصيته"

 أهدف  التربية الوالدية
 

 املساهمة في تعميق ثقافة املسؤولية

في الوالدية، من خالل مواكبة الوالدين 

كيفية التعامل والتواصل مع أبنائهم في 

مختلف املراحل العمرية وحمايتهم من كافة 

 املخاطر ومظاهر االستغالل .

 بناء جسر التواصل والتعاون بين اآلباء

 واملؤسسات التعليمية في مختلف مستوياتها؛ 

الحوار داخل األسرة والتعامل  تشجيع

 اإليجابي بين أفرادها؛  

واملمارسات  املهارات على اآلباء تكوين

 الوالدية.  في اإليجابية
 

http://www.social.gov.ma/


 

 

 الجهة الشرقية

 جمعية املسار من أجل التنمية

 : دار الشباب ابن رشد، وجدة. العنوان 

 6661465080 :الهاتف  

 البريداإلإللكتروني:   elamrimeryen@gmail.com   

 جمعية دار الطالبة بودينار

 جماعة بودينار الدريوش -بودينار املركز :العنوان 

 :053649068 الهاتف 

  :البريد اإللكترونيdarattaliba.boudinar@gmail.com 

 جمعية الرسالة للتضامن والتنمية   

  طريق اسكاجا  26/24شارع يعقوب املنصور رقم  :العنوان

 ازغنغان الناظور؛ –

 : 0670539232/  0671849755الهاتف 

     :البريد اإللكترونيarsed.arissala@gmail.com 

 الحسيمة–تطوان  -جهة طنجة 

 جمعية العهد الجديد لتنوير األسرة

 شارع عبد الكريم الخطابي، زنقة الغافقي،  :العنوان

  1077، سيدي طلحة، تطوان، ص ب : 3رقم 

  :0539985666الهاتف 

 :البريداإلإللكتروني  Ass_amaldas@hotmail.com  

 جمعية آمال للتنمية واألعمال اإلجتماعي

  : ايت يوسف وعلي اجدير 148ص. ب العنوان

 الحسيمة

  :0539985666الهاتف 

 :لبريد اإللكتروني Ass_amaldas@hotmail.com 

شموع االمل لألصغاء والدعم جمعيىة 

 والتربوي   النفس ي

  : الحسيمةالعنوان 

 673358037: 0الهاتف 

 :البريداإلإللكتروني  

 karimakrouh@gmail.com  

 جهة فاس مكناس

 جمعية الشروق للطفولة والشباب

  : شارع البحر امليت حي الرياض النرجس 22العنوان

 فاس

 0535618696  : الهاتف 

 :البريداإلإللكتروني  chorouk.acej@gmail.com 

 السند االجتماعية لدار الطالب والطالبةجمعية 

  : تازوطة تازوطة املركز اقليم صفرو العنوان 

 : 0618827219 الهاتف 

 :البريداإلإللكتروني  

zineb.associationsanad@gmail.com  

 غرفة الشباب الدولية فرع مكناس     

  : أمام إدارة الجمارك زنقة أندونيسيا  املدينة العنوان

 ؛الجديدة مكناس

     :؛0671301625الهاتف 

 :البريداإلإللكتروني   jci.sanae2@gmail.com 

 الجمعيات العاملة في مجال      

 الوالديةالتربية 
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 فاعل خيرجمعية 

  : دار الشباب حمان الفطواكي حي بلير, مكناسالعنوان 

 :البريداإلإللكتروني   

     :0634883094الهاتف 

 :البريداإلإللكتروني   ass.fael.khair@gmail.com 

 جمعية األنوار للتربية والثقافة والتنمية

 : حي القدس بنسودة فاس 107 العنوان 

     :0654998686الهاتف 

 :البريداإلإللكتروني ismail.akharraz@usmba.ac.ma 

 جمعية املبادرة الوطنية للتنمية و للنهوض باملرأة

 القروية

  : تازةالعنوان 

   :0672381144الهاتف 

 :البريداإلإللكتروني   Fatima_Jabri@ymail.com 

 الفكر الجديد للتنمية املستدامة بفاسجمعية 

 :البريداإلإللكتروني asso.alfikr@gmail.com  

 القنيطرة -سال -جهة الرباط

 جمعية حماية األسرة املغربية

  : يعقوب املنصور املقاطعة ,الرباطالعنوان 

     :0661147247الهاتف 

 :البريداإلإللكتروني 

APFM.association@gmail.com   

 جمعية الوفاء سيدي الطيبي

  : اوالد نصرالغربية دوار اوالد زيد سيدي العنوان

 .القنيطرة ،الطيبي

     :0670053435الهاتف 

 البريداإلإللكترونيhafidyassin@hotmail.com  

  

 جمعية رواد التنمية البشرية

  : الظافر،  ، زنقة 147الطابق السفلي، رقم العنوان

 .حي االنبعاث، سال

   :0676279136الهاتف 

 نهضة الحي للبيئة والتنميةجمعية 

  :سال–شارع وجادة سانية بوشعرى زوج  20 العنوان. 

      :0663403221الهاتف 

 :البريداإلإللكتروني ass.rowad@gmail.com   

جمعية السالم الوطنية للرياضة و الثقافة و البيئة 

 و التنمية

 : شارع ابن الهيثم قطاع املجد لعيايدة 3 العنوان
 .سال

   :0690304417الهاتف 

  البريداإلإللكتروني omar.elbourimi@gmail. com   
   

 والتنمية لآلفاق جمعية تيفلت       

  تيفلت الخميسات 

   :0627425458الهاتف. 

 جمعية ضفاف الثقافية والرياضية

  : دار الشباب تابريكت سالالعنوان. 

     :0661617298الهاتف 

 البريداإلإللكتروني: DIFAF.CULTURE.SPORT@GMAIL.COM  
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 جمعية مركز التنمية للتربية والتكوين

  : حي  البشيتي القنيطرة 35الزنقة  139رقم العنوان. 

        :0657108484الهاتف 

 :البريداإلإللكتروني  Ass_acdef@hotmail.com 

 فرع سيدي قاسم–جمعية السالم لإلنماء االجتماعي 

  : الحي الجديد سيدي -172رقم  2زنقة العنوان

 قاسم

     :0573596464الهاتف 

     البريداإلإللكتروني: 

Associ.assalamsk@gmail.com  

 جمعية املنصور لكفالة اليتيم بسال 

  : روستان تبريكت سال70زنقةالعنوان 

   :850080 7 053الهاتف    

 :البريداإلإللكتروني  kafalatlyatimsla@gmail.com   

 مالل خنيفرةي جهة بن

للتنمية البشرية و النهوض جمعية إسراء 

 باألشخاص في وضعية إعاقة

  : حي األدارسة  بني  3زنقة  56فيال العنوان

 ؛مالل

     :0660854832الهاتف 

   البريداإلإللكتروني:     

association.israe@gmail.com 

 جمعية االطلس للتنمية البشرية

  : حي املؤسسة  281رقم  39زنقة العنوان

 .الحرة مريرت إقليم خنيفرة

  :0673070366الهاتف 

 البريداإلإللكتروني:

ass.chams.atlas@gmail.com   

 سفيآ -جهة مراكش

 جمعية السبيل للتربية و الثقافة

  : ركراكة أمزميزحي  5الزنقة  57رقم العنوان- 

 .إقليم الحوز 

 البريداإلإللكتروني:   assabil.am@gmail.com  

 ماسة -سوس جهة

 النسيج الجمعوي للتنمية بورزازات

 484 : حي واد الذهب ورزازات ص ب  العنوان

 بورزازات 539

   :0524883719الهاتف 

 البريداإلإللكتروني:   taodouarzazate@yahoo.fr 

 

 شتوكة ايت بها العصبة املغربية لحماية الطفولة   

 :البريداإلإللكتروني  

                                Tmpechtouka12@yahoo com 
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 تافياللت -جهة درعة 

 جمعية البحث اإلجتماعي والتنمية

  : شارع الحسن الثاني تنجدادالعنوان. 

  :0662630919الهاتف 

 :البريداإلإللكتروني arsd.ma@gmail.com . 

 فضاء الفتح للتربية والتنمية

   :مكرر تاركة الجديدة  15رقم  34زنقة العنوان

 .الراشدية

     :0600551662الهاتف 

 :البريداإلإللكتروني.  afec87@gmail.com 
 

 جمعية اصدقاء االرض للتنمية و البيئة

  : مارس 3ساحة   مركز بودنيبالعنوان 

     :0662418314الهاتف 

 البريداإلإللكتروني: assamidboud@yahoo.fr  

 واد نون  -جهة كلميم 

 جمعية سفير املبادرة للتنمية بكلميم

  : حي تيرت العليا بلوك 91رقم العنوانC   

 .كلميم

     :0673654242الهاتف 

 البريداإلإللكتروني:  

   ass.safir 2013@gmail.com . 

 واد الذهب -جهة الداخلة

 يئة والتنمية املستدامةالجمعية حماية 

  : دار الشباب، حي أم التونس يالعنوان 

      :0676274653الهاتف 

 :البريداإلإللكتروني 

assofamme@gmail.com  . 

 

 

 جمعية ترقية وضعية األسرة واملرأة بالداخلة

  : حي الرحمة الداخلدار الحي املسيرة، العنوان 

   :0661232466الهاتف 

 :البريداإلإللكتروني aneif2004@gmail.com 
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