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فريق العمل الميداني لحماية األطفال
من االستغالل في التسول بمكناس



6

أ- بيانات فريق العمل الميداني بعمالة مكناس

الربيد اإللكرتوين الهاتف الصفــة اإلسم الكامــل القطاع 

ghalibiabdelkabir@gmail.com 066725118
مهندس ممتاز بقسم العمل 

االجتامعي
عبد الكبري الغالبي عاملة مكناس  

Miaowama1807@gmail.com 0642440712
نائبة وكيل امللك لدى 

املحكمة االبتدائية 
نرجس أكدي

النيابة العامة 

Naimaeb72@gmail.com 0658631309
نائبة الوكيل العام للملك لدى 

محكمة االستئناف 
نعيمة ابيدق

Sanaaeeljouhari87@gmail.com 0655850755
مساعدة اجتامعية

مركز اإلدمان
سناء الجوهري

وزارة الصحة

hamzaoui_sara@hotmail.com 0634573413 مستشفى محمد الخامس سارة الحمزاوي

akharrazmohammed@gmail.com 0675793415 مسؤول إقليمي للطفولة محمد أخراز
وزارة الشباب 

والرياضة 

benomarnou@gmail.com 0618183793

رئيس مصلحة تأطري 

املؤسسات التعليمية 

والتوجيه

نور الدين بنعمر

املديرية وزارة 

الرتبية الوطنية 

والتكوين املهني 

والتعليم العايل 

والبحث العلمي

Aziz1234kerroum@gmail.com 0622771907 ضابط - رئيس فرقة األحداث عبد العزيز كروم والية األمن  
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s.nkhili@gr.ma 0669979209 املساعد األول سالم نخييل القيادة اإلقليمية 

للدرك املليك

Khalid.khalid40164@gmail.com 0677656309 املساعد خالد ملوك

a.jabrane@entraide.ma 0600076448

مندوب إقليمي للتعاون 

الوطني

منسق خلية املساعدة 

االجتامعية

أحمد جربان التعاون الوطني

ب- بيانات فريق خلية المساعدة االجتماعية

الربيد اإللكرتوينرقم الهاتفاملهمة املزاولةاالسم الكامل

68wafae_zizi@hotmail.com 70 15 88 06مساعدة اجتامعيةوفاء الزيزي

39samahmes01@gmail.com 01 47 99 06مساعدة اجتامعيةسامح مصباح

21abdoulazaar2015@gmail.com 45 60 76 06مساعدة اجتامعيعبد املالك لزعر

61salah1lion@gmail.com 85 08 00 07مساعد اجتامعيصالح الدين الكرطوطي
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 برامج الدعم االجتماعي للفئات المعوزة 
والهشة
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القطاع املسؤولرشوط االستفادةالفئة املستهدفةالربامج

تشجيع 

االندماج املهني 

واألنشطة 

املدرة للدخل 

االشخاص يف وضعية 

إعاقة )ما بني 18 

و50 سنة(

يقصــد بالنشــاط املــدر للدخــل كل نشــاط يرتكــز عــى إنتــاج مــواد أو خدمــات بغــرض بيعهــا وتحقيــق 

ــل  ــطة العم ــل بواس ــن دخ ــث ع ــن البح ــه ع ــد إغنائ ــاط قص ــذا النش ــب ه ــال لصاح ــكل دخ ــح يش رب

باألجــرة. ومتــارس هــذه األنشــطة يف إطــار مبــادرات فرديــة عــى شــكل مقــاوالت ذاتيــة أو جامعيــة عــى 

شــكل تعاونيــات أو مقــاوالت.

األهـداف  

األهداف املتوخاة من هذا الربنامج هي: 

· إدماج االشخاص يف وضعية إعاقة عن طريق إحداث أنشطة مدرة للدخل أو مقاوالت صغرى، 	

· تثمني وتنمية الكفاءات التدبريية لألشخاص يف وضعية إعاقة يف مجال الحياة االجتامعية.  	

· تطوير مستوى عيش األشخاص يف وضعية إعاقة.	

مبلغ االستثامر لكل مرشوع : 

000.00 60 درهــم كحــد أقــى لــكل شــخص يف وضعيــة إعاقــة، ويف حــدود 00  200.000 درهــم ملــروع 
جامعي. 

املساطــــر : 

· طلــب موجــه اىل الســيد مديــر التعــاون الوطنــي يحمــل االســم الكامــل للمســتفيد وعنوانــه الشــخيص 	
ورقــم الهاتــف )منــوذج مســلم مــن املركــز(  

· يودع الطلب  مبركز استقبال وتوجيه األشخاص يف وضعية إعاقة مرفقا بالوثائق التالية:	

· نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها	

· نسخة من بطاقة املساعدة الطبية سارية املفعول أو شهادة إدارية تثبت العوز 	

· شهادة طبية أصلية تثبت اإلعاقة	

· ترصيح بالرف مصادق عليه )منوذج مسلم من املركز(	

· بطاقة املروع )منوذج مسلم من املركز(	

وزارة التضامن 

والتنمية 

االجتامعية 

واملساواة 

واألرسة  - 

التعاون الوطني 
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القطاع املسؤولرشوط االستفادةالفئة املستهدفةالربامج

تحسني ظروف 

متدرس األطفال 

يف وضعية 

إعاقة

األشخاص يف وضعية 

إعاقة املعوزون 
منهم، واملسجلون 

يف مؤسسات 
متخصصة أو يف 

إطار أقسام اإلدماج 
املدريس أو أقسام 
دراسية عادية يف 

مؤسسات تعليمية 
عمومية.

ــدوق دعــم التامســك  ــواردة يف صن ــة« ال ــة إعاق ــال يف وضعي يقصــد ب »تحســني ظــروف متــدرس األطف
االجتامعــي، كل الخدمــات الرتبويــة والتأهيليــة والتكوينيــة والعالجيــة الوظيفيــة التــي تقدمهــا الجمعيات 

داخــل املؤسســات املتخصصــة أو املؤسســات التعليميــة الدامجــة. 

الفئة املستفيدة 
يستفيد من دعم »تحسني ظروف متدرس األطفال يف وضعية إعاقة«: 

-  األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة املعــوزون منهــم، واملســجلون يف مؤسســات متخصصــة أو يف إطــار أقســام 
اإلدمــاج املــدريس أو أقســام دراســية عاديــة يف مؤسســات تعليميــة عموميــة. 

ــات التــي تســري املؤسســات املتخصصــة أو النشــيطة يف مجــال اإلدمــاج املــدريس عــى  -  تتــوىل الجمعي

تقديــم طلبــات الدعــم  ) آنظــر دليــل الجمعيــات الريكــة للــوزارة العاملــة يف مجــال متــدرس األطفــال 
يف وضعيــة إعاقــة (

مجاالت الدعم  

يشمل دعم التمدرس ثالثة أصناف من الربامج:  

 أ-برنامج للخدمات الرتبوية والتأهيلية والتكوينية والعالجية الوظيفية داخل املؤسسة املتخصصة.
الفئــة املســتفيدة مــن الربنامــج هــم األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة عميقــة املعــوزون املســجلون بصفــة 

رســمية داخــل املؤسســة املتخصصــة.   
ــاج املــدريس  ــة لدعــم اإلدم ــة الوظيفي ــة والعالجي ــة والتكويني ــة والتأهيلي ــات الرتبوي ــج الخدم ب - برنام

ــة.  ــة العمومي داخــل املؤسســات التعليمي
الفئــة املســتفيدة مــن الربنامــج هــم األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة املعــوزون املســجلون بصفــة رســمية 
يف مؤسســة تعليميــة عموميــة، ســواء يف إطــار قســم اإلدمــاج املــدريس أو يف إطــار قســم درايس عــادي.  

ت - برنامج الخدمات العالجية الوظيفية التكميلية داخل املؤسسة املتخصصة. 

الفئــة املســتفيدة مــن الربنامــج هــم األطفــال يف وضعيــة إعاقــة املعــوزون واملتمدرســون يف مؤسســات 

تعليميــة أو تكوينيــة عموميــة، والذيــن يطلبــون االســتفادة مــن خدمــات تكميليــة للدعــم داخل مؤسســة 
متخصصــة. 

وتشمل سلة الخدمات القابلة للدعم :  

· الرتبية الخاصة؛ 	

· العالجات شبه الطبية: تقويم النطق، الرتويض الحريك، النفس حريك؛ 	

· الدعم واملواكبة النفسية؛	

وزارة التضامن 

والتنمية 

االجتامعية 

واملساواة 

واألرسة والتعاون 

الوطني
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القطاع املسؤولرشوط االستفادةالفئة املستهدفةالربامج

اقتناء األجهزة 

الخاصة 

واملساعدات 

التقنية األخرى

االشخاص يف وضعية 

إعاقة املستفيدون 

من نظام للتعاضد 

أو التامني العاملون 

بالقطاع العام أو 

الخاص أو الحر  

األشخاص يف وضعية 

إعاقة املعوزون 

الحاملون لبطاقة 

املساعدة الطبية 

“راميد”.

يقصــد باألجهــزة الخاصــة واملســاعدات التقنيــة مجمــوع املنتوجــات واألجهــزة واألنظمــة التــي يســتعملها 

الشــخص يف وضعيــة إعاقــة مــن أجــل الوقايــة أو التخفيــف مــن حــدة العجــز، وتســاهم بشــكل كبــري 

يف تحقيــق اســتقالليته واندماجــه السوســيو اقتصــادي. كــام تعتــرب رضوريــة مــن أجــل االعتنــاء بالــذات، 

والتنقــل والعمــل والتواصــل والتعلــم والقيــام باألنشــطة املنزليــة وكــذا األنشــطة الرتفيهيــة والرياضيــة. 

 ويدخل يف إطار هذا التعريف كل من: 

· ــني 	 ــي تع ــزة الت ــن األجه ــا م ــدات وغريه ــة واملعم ــرايس املتحرك ــي تشــمل الك ــة الت ــات التقني املعين

ــل.  ــهيل التنق ــى تس ــوص ع بالخص

· ــزة 	 ــم واألجه ــني بالجس ــو مع ــة عض ــح وظيف ــم أو تصحي ــتعمل لدع ــي تس ــة الت ــزة التعويضي األجه

ــة.  ــة أو جزئي ــة كامل ــو بصف ــل عض ــل مح ــة لتح ــي موجه ــة وه البديل

الفئات املستهدفة  

يســتفيد مــن خدمــات األجهــزة الخاصــة واملســاعدات التقنيــة جميــع األشــخاص يف وضعيــة إعاقة حســب 

الــروط املحــددة أدناه:  

· ــاع 	 ــون بالقط ــني العامل ــد أو التام ــام للتعاض ــن نظ ــتفيدون م ــة املس ــة إعاق ــخاص يف وضعي األش

ــام أو الخــاص أو الحــر الع

· األشخاص يف وضعية إعاقة املعوزون الحاملون لبطاقة املساعدة الطبية »راميد« 	

· األشخاص يف وضعية إعاقة غري املتوفرين عى أي نظام للتغطية الصحية. 	

رشوط االستفادة: 

•·طلب خطي موجه إىل السيد مدير التعاون الوطني يودع لذى مندوبيات 
• التعاون الوطني أو مبركز استقبال وتوجيه األشخاص يف وضعية إعاقة

• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية )أو عقد ازدياد املستفيد إذا كان قارصا مع نسخة من بطاقة 

التعريف الوطنية لويل أمره(

• شهادة طبية أصلية تثبت اإلعاقة

• نسخة من بطاقة املساعدة الطبية سارية املفعول أو شهادة أجرة تثبت أن األجرة الشهرية ال تتعدى 

3000 درهم.

وزارة التضامن 

والتنمية 

االجتامعية 

واملساواة 

واألرسة والتعاون 

الوطني
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القطاع املسؤولرشوط االستفادةالفئة املستهدفةالربامج

برنامج تيسري 

للدعم املادي 

لألرس املعوزة 

الحاضنة 

لألطفال 

املتمدرسني 

بالسلك 

االبتدايئ 

والثانوي 

اإلعدادي  

األطفال املتمدرسون 

املنحدرين من أرس 

معوزة  

يهدف هذا الربنامج إىل الدعم املادي لألرس املعوزة الحاضنة لألطفال املتمدرسني بالسلك االبتدايئ 

واإلعدادي  من أجل دعم متدرس أبنائهم ومحاربة الهدر املدريس 

الفئة املستهدفة : 

· األرس يف البادية التي لديها أطفال يف التعليم العمومي االبتدايئ والثانوي اإلعدادي 	

· األرس يف املدينة التي لديها أطفال يف التعليم العمومي الثانوي اإلعدادي	

الوثائق املطلوبة لالستفادة من برنامج دعم تيسري:

· نسخة من عقد االزدياد للتلميذ)ة( املتمدرس)ة( أو نسخة من الحالة املدينة؛	

· نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لألب واألم أو ويل أمر التلميذ)ة(؛	

· نسخة من بطاقة “راميد” سارية املفعول أو وصل إيداع ملف الحصول عى هذه البطاقة.	

طريقة التسجيل يف الربنامج : 

· ميكن لألسر الراغبة بالتسجيل يف الربنامج ربط االتصال بأقرب مؤسسة تعليمية معنية . 	

· ملئ بطاقة التسجيل لكل تلميذ)ة( متمدرس باملؤسسة املعنية، والتي ميكن الحصول عليها لدى 	

السيد)ة( املدير)ة( الذي يسهر عى تعبئتها بجميع املعطيات املطلوبة؛

· االستفادة ستكون يف حدود ثالثة أبناء فقط.	

املقدار املايل الذي يسفيد منه كل تلميذ يف السنة:

· 600 درهم لكل تلميذ يف املستوى االول والثاين	

· 800  درهم لكل تلميذ يف الثالث والرابع ابتدايئ	

· 1000  درهم للمستوى الخامس والسادس	

· 1400  درهم لتالميذ اإلعدادي	

استالم الدفعات املالية لدعم برنامج تيسري:

· الدفعة األوىل بداية من شهر يناير من كل سنة وتغطي الفرتة املمتدة من شهر شتنرب.	

· الدفعة الثانية بداية من شهر أبريل وتغطي الفرتة املمتدة من شهر يناير.	

· الدفعة الثالثة بداية من شهر يوليوز وتغطي الفرتة املمتدة من شهر أبريل.	

وزارة الرتبية 

الوطنية

والتكوين املهني 

والتعليم العايل 

والبحث العلمي  
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القطاع املسؤولرشوط االستفادةالفئة املستهدفةالربامج
برنامج املساعدة 

الطبية »راميد«
الفئات املعوزة والهشة 

بجميع الرتاب الوطني 

ينتمي املستفيدون من نظام املساعدة الطبية إىل نوعني : املستفيدون بناء عى طلب واملستفيدون بحكم القانون .
املستفيدون بناء عىل تقديم طلباتهم: 

· األشخاص غري الخاضعني ألي نظام للتأمني اإلجباري األسايس عن املرض وغري املتوفرين عى موارد كافية ملواجهة النفقات املرتتبة 	
عن الخدمات الطبية ؛

· أزواجهم	
· أوالدهم غري املأجورين املوجودون تحت كفالتهم والبالغون 21 سنة من العمر عى األكرث والذين ال يستفيدون من أي تأمني 	

إجباري أسايس عن املرض. وميكن متديد هذا الحد من السن إىل غاية 26 عاما يف حالة متابعة الدراسة ، رشيطة إثبات ذلك ؛
· أوالدهم املعاقون كيفام كانت سنهم والذين يستحيل عليهم بصورة كلية ودامئة القيام بعمل مأجور عى إثر إصابتهم بعجز 	

جسدي أو ذهني.
املستفيدون بحكم القانون : 

يقبل بحكم القانون لالستفادة من املساعدة الطبية: 
· نزالء املؤسسات الخريية ودور األيتام واملالجئ أو مؤسسات إعادة الرتبية وأي مؤسسة عمومية أو خاصة ال تسعى إىل الحصول 	

عى ربح ، وتعمل عى إيواء أطفال مهملني ، أو أشخاص بالغني ال أرسة لهم ؛
· نزالء املؤسسات السجنية ؛	
· األشخاص الذين ال يتوفرون عى سكن قار.	
· يستفيد من نظام املساعدة الطبية كذلك األشخاص املستفيدون من مجانية العالج، عمال بتريع خاص من أجل تحمل تكاليف 	

مرض أو عدة أمراض )طبقا للامدة 119 من القانون رقم 65-00(
تكوين ملف طلب االستفادة من نظام املساعدة الطبية من : 

استامرة نظام املساعدة الطبية مصحوبة بالوثائق التالية
· نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو البطاقة الوطنية للتعريف اإللكرتونية لصاحب )ة( الطلب؛	
· نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو البطاقة الوطنية للتعريف اإللكرتونية لألشخاص املتكفل بهم الراشدين؛	
· صورتان فوتوغرافيتان للتعريف لصاحب)ة( الطلب؛	
· صورتان فوتوغرافيتان للتعريف للزوجة؛	
· شهادة تثبت اإلصابة بإعاقة متنع من مزاولة نشاط مدر للدخل ألحد أبناء صاحب الطلب مسلمة من طرف املصالح التابعة 	

لوزارة الصحة
· شهادة متابعة الدراسة بالنسبة لألبناء أو األطفال املتكفل بهم الذين ترتاوح أعامرهم بيــن 21 و 26 سنة؛	
· شهادة الحياة الجامعية يف حالة تعدد املستفيدين؛ 	
· شهادة تحمل لألطفال الذين يعيشون تحت سقف واحد مع صاحب الطلب والذين يوجدون تحت كفالته الفعلية التامة 	

والدامئة؛ 
· شهادة األجرة لكل فرد مأجور يف األرسة؛	
· شهادة السكنى يف حالة اإلدالء ببطاقة التعريف الوطنية أو بالوصل املسلم للحصول عى البطاقة الوطنية للتعريف االلكرتونية.	

كيفية الحصول عىل االستامرة
ميكن للراغبني يف الحصول عى استامرة نظام املساعدة الطبية سحب هذه األخرية من القيادة أو امللحقة اإلدارية أو الباشوية غري 

www.ramed.ma املقسمة إىل ملحقات إدارية. كام ميكن تحميل هذه االستامرة عى املوقع االلكرتوين
من يقوم بإيداع الطلب ؟

تتم االستفادة من خدمات نظام املساعدة الطبية بناء عى طلب يقدمه: 
بالنسبة لألرسة: 

أحد الزوجني وعند وجود عائق أو استحالة، يقدم الطلب أحد األبناء البالغ من العمر 18 سنة عى األقل وعند عدم وجوده، يقدم 
الطلب أحد أفراد العائلة.

بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون مبفردهم: 
صاحب الطلب وإذا تعذر عليه ذلك بسبب االستشفاء أو عجز بدين أو عقيل، يقدم الطلب أحد أفراد العائلة وعند عدم وجوده، 

السلطة املحلية التابع لها محل سكناه.
 مكان إيداع ملف طلب االستفادة من نظام املساعدة الطبية

عى املرشح لالستفادة من خدمات نظام املساعدة الطبية أن يقدم طلبه إىل السلطة اإلدارية املحلية املختصــة ) القيادة، ملحقة 
إدارية أو باشوية غري مقسمة إىل ملحقات إدارية( التابع لها محل سكناه، محررا يف استامرة مرفقة بالوثائق املطلوبة.

وزارة الداخلية
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القطاع املسؤولرشوط االستفادةالفئة املستهدفةالربامج
برنامج الدعم 

املبارش للنساء 

األرامل يف وضعة 

هشة الحاضنات 

ألطفالهن  لليتامى

النساء األرامل يف 

وضعية هشة الحاضنات 

لألطفال اليتامى

الفئة املستهدفة ورشوط االستفادة
النساء األرامل يف وضعية هشة الحاضنات ألطفالهن اليتامى، واللوايت تتوفر فيهن الروط التالية:

· االستفادة من نظام املساعدة الطبية راميد )RAMED(؛	
· عدم الخضوع للرضيبة، باستثناء ما يتعلق منها بالسكن الرئييس؛	
· عدم االستفادة من أي معاش أو تعويض عائيل أو أي دعم مبارش آخر يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية جامعة ترابية أو 	

تدفعه مؤسسة أو هيئة عمومية )كاملنح الدراسية أو الدعم املقدم يف إطار برنامج »تيسري«(؛
· التكفل بأطفالهن إىل غاية بلوغهم 21 سنة، واملروط مبتابعة الدراسة أو التكوين املهني بالنسبة لألطفال البالغني سن 	

التمدرس. ويستثنى من رشطي متابعة الدراسة أو التكوين املهني وحد السن )21 سنة( اليتامى املصابني بإعاقة.

الوثائق املطلوبة لتكوين ملف طلب الدعم

· مطبوع طلب االستفادة من الدعم متضمن لترصيح بالرف يثبت عدم االستفادة من أي معاش أو تعويض عائيل أو أي 	

دعم مبارش آخر يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية جامعة ترابية أو تدفعه مؤسسة أو هيئة عمومية كاملنح الدراسية أو 
الدعم املقدم يف إطار برنامج »تيسري« )يسحب هذا املطبوع من امللحقة اإلدارية أو القيادة أو يتم تحميله مبارشة من 

هذا الرابط(؛
·  نسخة من بطاقة املساعدة الطبية راميد )RAMED(؛	
·  شهادة تثبت عدم الخضوع للرضيبة، باستثناء ما يتعلق منها بالسكن الرئييس؛	
·  نسخة مطابقة لألصل من البطاقة الوطنية للتعريف لألرملة؛	
·  شهادة وفاة الزوج؛	
·  موجز رسم والدة األطفال األيتام؛	
·  شهادة الحياة الجامعية لألطفال األيتام؛	
·  شهادة مدرسية أو شهادة متابعة التكوين املهني بالنسبة لألطفال األيتام البالغني سن التمدرس؛	
·  شهادة طبية تثبت اإلصابة باإلعاقة بالنسبة لألطفال األيتام يف وضعية إعاقة.	

واضع الطلب

تتوىل األرملة بصفة شخصية إيداع ملف طلبها لدى امللحقة اإلدارية أو القيادة مصحوبة ببطاقتها الوطنية للتعريف. وإذا تعذر 
عليها ذلك لسبب قاهر، يقوم بإيداع ملف طلبها أحد أفراد عائلتها

مكان إيداع ملف طلب الدعم
يودع ملف طلب الدعم حسب املجال الحرضي أو القروي بـ:

 مقر امللحقة اإلدارية ملحل سكنى املعنية باألمر؛

 مقر القيادة ملحل سكنى املعنية باألمر
 ملحوظة:

يتم إيداع ملف طلب الدعم مقابل وصل مختوم ومؤرخ.

مبلغ الدعم
يحدد يف 350 درهام شهريا عن كل طفل يتيم مستويف لروط االستفادة، عى أال يتعدى مجموع الدعم املبارش سقف 1050 

درهم يف الشهر لألرسة الواحدة.

كيفية التوصل بالدعم

يتم أداء مبلغ الدعم ألول مرة بواسطة حوالة بريدية لدى وكالة بريد بنك القريبة من محل سكنى املعنية باألمر، وحينئذ يتم 

فتح حساب بريدي باسمها ملواصلة تحويل مبلغ الدعم لفائدتها.

وزارة الداخلية

 وزارة التضامن 

والتنمية االجتامعية 

واملساواة واألرسة
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القطاع املسؤولرشوط االستفادةالفئة املستهدفةالربامج
صندوق التكافل 

العائيل

ـ·املرأة املطلقة 
ـ·األرملة 

ـ·متزوجة سلكت 
مسطرة إهامل األرسة 

ـ·مستحقو النفقة من 
األوالد بعد وفاة األم 

ـ·مستحقو النفقة 
من األطفال املكفولني 

املحكوم لهم بالنفقة 

الفئات املستفيدة من التسبيقات املالية لصندوق التكافل العائيل يف ما ييل: 
 1. مستحقو النفقة من األوالد املحكوم لهم بالنفقة سواء كانت العالقة الزوجية بني األبوين قامئة أو منحلة، وذلك بعد ثبوت عوز األم

 2. مستحقو النفقة من األوالد بعد وفاة األم
 3. مستحقو النفقة من األطفال املكفولني املحكوم لهم بالنفقة. 

 4. الزوجة املعوزة املحكوم لها بالنفقة
األشخاص الذين يحق لهم تقديم الطلب هم : 

1. األم املعوزة املطلقة نيابة عن أوالدها القارصين 
2. الحاضن غري األب نيابة عن املحضون 

3. مستحق النفقة من األوالد إذا كان راشدا 
4. الزوجة املعوزة ونيابة عن أوالدها القارصين 

5. املرأة الكافلة نيابة عن املكفول القارص 
6. وميكن لألطفال القارصين املستحقني للنفقة تقديم الطلب ولو يف غياب نائب الرع 

رشوط االستفادة: 
• التوفر عى مقرر قضايئ محدد للنفقة.

• تأخــر تنفيــذ هــذا املقــرر أو تعــذره كليــا أو جزئيــا لعــر املحكــوم عليــه أو غيابــه أو عــدم العثــور عليــه ملــدة تفــوق شــهرين 
مــن تاريــخ تقديــم طلــب تنفيــذ املقــرر القضــايئ يف مواجهتــه. 

• ثبوت عوز األم بالنسبة ملستحقي النفقة من األوالد 
• ثبوت عوز الزوجة فيام يخص مطالبتها باالستفادة أصالة عن نفسها 

• أن يكــون املســتفيد ال زال مســتحقا للنفقــة ســاعة تقديــم طلــب االســتفادة وذلــك طبقــا ألحــكام النفقــة كــام نظمتهــا مدونــة 
األرسة: بــأن يكــون ســن األوالد دون ســن 18 ســنة شمســية كاملــة أو دون 25 ســنة ملــن يتابــع دراســته، أمــا البنــت فينبغــي 
أال تكــون متزوجــة أو تتوفــر عــى الكســب. يف حــني يســتمر حــق املصابــني بإعاقــة والعاجزيــن عــن الكســب يف االســتفادة إىل 

حــني زوال هــذا املانــع. أمــا الزوجــة فينبغــي أن تكــون عالقتهــا الزوجيــة ال زالــت قامئــة مــع امللــزم بالنفقــة.
إجراءات االستفادة من الصندوق 

• تقديــم طلــب االســتفادة مــن الصنــدوق، مــن طــرف األم املعــوزة املطلقــة أو الحاضــن أو املســتحق مــن األبنــاء، إىل رئيــس 
املحكمــة االبتدائيــة املصــدرة للمقــرر القضــايئ أو املكلفــة بالتنفيــذ أو املحكمــة التــي تقــوم بالتنفيــذ، أو رئيــس املحكمــة 

االبتدائيــة التــي يقطــن بدائرتهــا مقــدم الطلــب. 
• يرفق طلب االستفادة من الصندوق الذي يقدم إىل رئيس املحكمة االبتدائية املختص بالوثائق التالية : 

 بالنسبة ملستحقي النفقة من األوالد : 
 1. نسخة من املقرر القضايئ املحدد للنفقة؛ 

 2. املحرض املحرر من طرف املكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا؛ 
 3. نسخ موجزة من رسم والدة األوالد املحكوم لهم بالنفقة

 4. شهادة وفاة األم أو ما يفيد عوزها حسب الحالة.
بالنسبة ملستحقي النفقة من األطفال املكفولني :

 1. نسخة من املقرر القضايئ املحدد للنفقة ؛
 2. املحرض املحرر من طرف املكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا؛ 

 3. نسخ موجزة من رسم والدة األوالد املحكوم لهم بالنفقة .
 بالنسبة للزوجة املعوزة املستحقة للنفقة :
 1. نسخة من املقرر القضايئ املحدد للنفقة 

 2. املحرض املحرر من طرف املكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا
 3. شهادة إثبات العوز 

4. ترصيح بالرف مصحح اإلمضاء بكون العالقة الزوجية مع امللزم بالنفقة ما تزال قامئة عند تاريخ تقديم الطلب، وبااللتزام 
بإشعار رئيس املحكمة أو الهيئة املختصة فورا بكل تغيري يطرأ عى هذه العالقة 

- يتم إثبات العوز باإلدالء ببطاقة املساعدة الطبية أو بشهادة عوز مسلمة من السلطة املحلية ملوطن طالب الشهادة
 - يبت رئيس املحكمة االبتدائية املختصة يف طلب االستفادة من الصندوق داخل أجل أقصاه مثانية أيام من تاريخ تقديم

.الطلب مبقتىض مقرر، وميكن الرجوع إليه يف حالة وجود أي صعوبة يف تنفيذ هذا املقرر
مبلغ املايل الذي ميكن االستفادة منه : 

350 درهم لكل فرد من األرسة • 
1400 درهم لألرسة • 

وزارة العدل

وصندوق اإليداع 

والتدبري
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مؤسسات الرعاية االجتماعية المستقبلة لألطفال
في وضعية صعبة بمكناس
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العنواناسم املؤسسة
الطاقة 

االستيعابية 
املرخصة

الربيد االلكرتوينرقم الهاتفاسم املسؤولالفئة املستهدفة

اإلرشاق للرتبية 

والتكوين لألطفال 

يف وضعية  إعاقة- 

اإلسامعيلية

تجزئة عبد 

العزيز 

الثاين، تواركة 

مكناس

200

اإلعاقة ،أقل من 15 سنة، أن 

يكون منحدرا من أرس فقرية 

)بالنسبة للمستفيدين من دعم 

صندوق التامسك االجتامعي(

45 38 22 62 06زكرياء كرنو
handicapismailia@

gmail.com

مركز االستقبال 

لألمراض النفسية 

واألشخاص يف 

وضعية إعاقة ذهنية

زنقة 02 

شارع برئ 

أنزران 

96

 أن يكون منحدرا من إقليم

 مكناس، أن ال يقل سنه عن

 18 سنة، إثبات املرض بواسطة

 شهادة مسلمة من طرف

 طبيب عمومي، اإلحالة بواسطة

 السلطات اإلدارية أو القضائية أو

الرتابية املختصة

78 01 33 33 06جواد الخلفي
jaouadkhalfi.77@gmail.

com

املركب االجتامعية 

ابتسامة

حي البساتني 

مكناس

    563( 
منها 104 

لإليواء(

استقبال جميع الفئات 
يف وضعية صعبة

31laregragui@gmail.com 94 09 00 07ملياء الركرايك

املركب االجتامعي 

والرتبوي

شارع محمد 

السادس، 

طرق أكوراي، 

مكناس

315
األطفال من 06 إىل 18 سنة،

املسنون أكرث من 55 سنة
43 99 29 66 06كرمية املرابط

association.

musulmane1913@

gmail.com

مؤسسة غيثة زنيرب

Annexe LE NID

حي باب 

الجديد 

مكناس

160
األطفال املتخى عنهم مبستشفى 

محمد الخامس مبكناس
44fondationrz@yahoo.fr 99 44 61 06وفاء أمهاوش

الجمعية الخريية 

اإلسالمية مكناس

املركب االجتامعي 

الرتبوي مكناس

شارع محمد 

السادس 

ص,ب 21 

مكناس

315
دعم التمدرس والرعاية 

االجتامعية
0666299943كرمية ملرابط

BIENFAISANCE.

ASSOC@MENARA.

MA
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المراكز التابعة للتعاون الوطني بمكناس
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أ - مراكز التربية والتكوين:

العنوان الهاتف االطر العاملة مجال التكوينالفئات والخدمات اسم املركز 

مركز الرتبية والتكوين 

املرس

النساء األميات 

املنحدرات من أوساط 

اجتامعية هشة؛

الفتيات والفتيان 

املنقطعني عن الدراسة 

أو غري املتمدرسني 

املنحدرين من أرس 

معوزة، والبالغني 

سن 15 فام فوق 

من أجل إدماجهم 

فاملحيط االجتامعي 

واالقتصادي.

Esthétique + Education sanitaire 
+Céramique+ Couture classique+ Education 

religieuse 

   73Hay el mers 08 15 01 07حنان الفركويش

مركز الرتبية والتكوين 

موالي ادريس 120

Education sanitaire + Crochet+ Randa+ 
Broderie à la machine+ Broderie Rbatie+ 
Education religieuse+ Peinture sur tissu+ 
Broderie Point Croix+ Couture classique+ 
Décoration sur le verre+ Broderie Slaouie+ 

Broderie Fassi 

09 90 46 56 06وفاء أوشن

HAMAM EL 

JADID DEB 

RACHACH 59 

MY IDRISS  

مركز الرتبية والتكوين 

موالي اسامعيل

Broderie à la machine+ Education 
sanitaire+ Pâtisserie+ Céramique+ Travaux 

manuels+ Décoration intérieur+ Arts 
Ménagers+ Education religieuse+ La poterie 

chinoise+ Plâtre + Diagnostic mécanique 
+Coiffure moderne + Broderie à la 

main+Esthétique+Peinture sur tissu+Couture 
classique+Décoration sur le verre 

28 34 12 63 06وفاء صدقي
Bd saadyine place 

d’armes MK  

مركز الرتبية والتكوين 

سيدي عيل

Broderie Point Croix+Broderie à la 
machine+Education sanitaire+Broderie à la 
main+Couture moderne+Randa+Education 

religieuse+Couture classique+Broderie 
Rbatie 

  58Sidi Ali CENTRE 66 23 03 06نجاة البهل
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مركز الرتبية والتكوين

Education sanitaire+Arts 
Ménagers+Broderie à la machine+Couture 

classique+Randa+Broderie 
Rbatie+Education religieuse+Formation des 

educatrices+Broderie à la main 

 38rue 14 n° 1 08 76 63 06جهاد أونرحون

Quartier Militaire 

el Bassatine  

مركز الرتبية والتكوين

Tricot à la machine+Broderie à 
la machine+Céramique+Broderie 

à la main+Décoration sur le 
verre+Décoration intérieur+Education 
sportive+Randa+Broderie Rbatie+Arts 
Ménagers+Couture classique+Coiffure 
moderne+Education sanitaire+Tricot 

à la main+Broderie Point 
Croix+Crochet+Broderie Slaouie+Education 

religieuse+Esthétique 

45 80 16 67 07سعاد حامين
Secteur 9 N° 100 

Borj my Omar   

املركب االجتامعي 

الرتبوي بوفكران

Broderie Rbatie+Coiffure 
moderne+Broderie à la main+Broderie à la 

machine+Couture classique 
 06BOUFEKRANE 71 12 41 06منية بلعريب

دار العرائيش 

Broderie à la machine+Couture 

classique+Education religieuse+Education 

sanitaire+Broderie à la main 

82 23 85 69 06جميلة جمهي
Bab bardaine 

Medina   

مركز الرتبية والتكوين 

سيدي بوزكري 

Formation des educatrices+Broderie 
à la main+Crochet+Couture 
moderne+Randa+Tricot à la 

machine+Broderie Point Croix+Peinture 
sur tissu+Broderie à la machine+coupe 

et couture moderne+Couture 
classique+Education sportive+Tricot 
à la main+Broderie Fassi+Coiffure 

moderne+Broderie Tunisiene+Coupe 
moderne+Education sanitaire+Education 

religieuse+Broderie Slaouie+Broderie Rbatie 

92 42 95 64 06لطيفة بكار

LOT KORTOBA 

GROUPE 4 N° 103 

SIDI BOUZEKRI  



22

مركز الرتبية والتكوين 

سيدي سعيد 

Education sportive+Broderie Point 
Croix+Couture classique+Peinture 

sur tissu+Broderie Rbatie+Education 
sanitaire+Broderie Fassi+Coupe 

moderne+Education religieuse+Broderie 
à la machine+Broderie 

Tunisiene+Broderie à la main+Couture 
moderne+Crochet+Randa+Broderie Slaouie 

  09Hay Sidi Said 59 33 55 06فاطمة مويس

 مركز عمر السيد 

ملنظمة املغربية 

للطفولة والشباب 

Coiffure moderne+Pâtisserie+Education 
sportive+Couture classique+Arts 

Ménagers+Education sanitaire+Education 
religieuse 

 اسامعيل

حميمصة
06 65 65 34 50

GROUPE 10 IM 

43 APP 1 HAY 

IZDIHAR BMO  

جمعية الفضاء للتنمية 

والرعاية االجتامعية 

Couture classique+Coiffure 
moderne+Broderie à la main+Broderie 

Rbatie 
 0665277778 حكيمة سنيتي

Rue 42 N° 4054 

OUJEH Arouss 

MKS  

املركب االجتامعي 

الرتبوي االنارة
Informatique et Bureautique+Couture 

classique 
  16Hay Inara Z 8 MK 40 32 37 06 محمد نظري

االبتسامة أكدال 

Broderie à la machine+Couture 

classique+Arts Ménagers+Broderie à la 

main+Coiffure moderne 

 عبد النبي

نارصي
06 78 93 05 45Hay Agdal  

386 مركز الرتبية 

والتكوين موالي ادريس 

Couture classique+Broderie 
Fassi+Randa+Broderie Slaouie+Broderie à 

la main+Broderie Rbatie+Crochet+Broderie 
à la machine+Broderie Point Croix 

 بنعيىس

 بويحياوي
06 61 97 15 98

BAB EL KASSABA 

MY IDRISS  

مركز املنظمة العلوية 

لرعاية املكفوفني وسالن
Broderie à la main 48 60 12 73 06 السويني

Centre Agricole 

Dkhissa MKS  

مركز النسيم 

Céramique+Arts Ménagers+Couture 

classique+Broderie à la machine+Broderie 

Rbatie+Esthétique+Education 

religieuse+Broderie à la main+Décoration 

sur le verre+Coiffure moderne+Education 

sanitaire+Pâtisserie 

 060390708جنيلة ملييك

193 Sscteur 9 

Zanka 20/21 BMO 

MKS  
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جمعية االمل للتنمية 

البساتني

Travaux manuels+Broderie 
Rbatie+Décoration intérieur+Education 

sanitaire+Peinture sur tissu+Arts 
Ménagers+Tapisserie+Broderie Point 
Croix+Couture classique+Education 

religieuse+Pâtisserie+Randa+Broderie 
à la main+Broderie Slaouie+Décoration 

sur le verre+Informatique et 
Bureautique+Platre+Broderie à la machine 

 067022446 سلوى جبايل

Yassmina I Bloc 

F 2ème étage 5 El 

Bassatine MKS  

املركب السوسيو تربوي 

اكدال

Céramique+Décoration intérieur+Education 
sanitaire+Pâtisserie+Coiffure 

moderne+Couture classique+Education 
religieuse+Informatique et 

Bureautique+Arts Ménagers+Décoration 
sur le verre+Entretien du matériel 

informatique 

  23AGDAL MKS 21 81 61 06 خديجة الديب

مركز الرتبية والتكوين 

الصداقة 

Broderie à la machine+Couture 
classique+Entretien du matériel 

informatique+Arts Ménagers+Broderie 
Rbatie+Education sanitaire+Broderie à la 

main+Education religieuse+Informatique et 
Bureautique 

 0660040201 محمد الخوظري
221 rue almasjid 

ariad meknes  

مركز الرتبية والتكوين 

السالم

Education religieuse+Broderie à la 
machine+Couture classique+Randa+Arts 

Ménagers+Broderie Rbatie+Education 
sanitaire+Broderie à la main 

 0660199122بنتهامي

boite postale728 

ville nouvelle 

meknes  

املركب السوسيو ثقايف 

املرس

Couture classique+Randa+Arts 
Ménagers+Pâtisserie+Informatique et 

Bureautique 
78 13 49 61 06احمد الفييس

Complexe socio-

culturel sidi amer  

مركز الرتبية والتكوين 

نسائم الرحمة 

Couture classique+Arts Ménagers+Coiffure 

moderne+Pâtisserie 
46 71 40 62 06مليكة أزملاط

02rue 10 quartier 
attakadom meknes  

Couture classique daweya06 14 00 89 37مركز الصناعة التقليدية
hay essalam rue 
nador impasse 6 

N°2 wisselan
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املركب الرتبوي 

االجتامعي سيدي 

بوزكري

Informatique et 
Bureautique+Céramique+Randa+coupe 

et couture moderne+Couture 
moderne+Décoration sur le verre+Broderie 
à la machine+Education sportive+Broderie 

Point Croix+Formation des 
educatrices+Broderie Tunisiene+Peinture 

sur tissu+Confection+Couture 
classique+Décoration intérieur+Arts 

Ménagers+Education sanitaire+Broderie 
Fassi+Esthétique+Broderie 
Slaouie+Pâtisserie+Coiffure 

moderne+Coupe 
moderne+Crochet+Education 

religieuse+Broderie à la main+Entretien du 
matériel informatique+Broderie Rbatie 

10 07 39 99 06احمد عنان
commune sidi 

bouzekri  

املركب االجتامعي 

لالطفال القاليث الصبغي 

 21

art culinaire informatique00 21 32 62 06رشافة متايك

املركب اسيوسو تربوي 

املنظر الجميل

Broderie à la machine+Couture 
classique+Pâtisserie+Arts 

Ménagers+Broderie Rbatie+Education 
sanitaire+Broderie à la main+Education 

religieuse 

11 09 94 49 06نزهة الغرييس

RAS AGHIL 

BELLE VUE 

MEKNES  

مركز الرتبية والتكوين 

قصبة حرطان 
Couture classique+Broderie à la main 74 18 45 26 06 حبيبة كريمKasbat hartan   

مركز الرتبية والتكوين 

املستقبل 

Broderie à la machine+Education 
religieuse+Arts Ménagers+Couture 

classique+Broderie à la main+Education 
sanitaire 

 0770966933سناء البيضاوي
groupe A rue 19 

N° 16

املركب االجتامعي 

ابتسامة 

Broderie à la machine+Couture 
classique+Education sportive+Arts 

Ménagers+Coiffure moderne+Education 
sanitaire+Broderie à la main+Education 

religieuse+Pâtisserie 

  47quartier elbassatine 75 89 56 06ملياء الركرايك

مركز الرتبية والتكوين 
الرشوق 

Couture classique 0662625523وداد 
quartier annasre 

n?29 rue safi 
wislane  
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مركز الرتبية والتكوين 

الفتح  

Arts Ménagers+Broderie Fassi+Broderie 
Slaouie+Couture classique+Informatique 

et Bureautique+Travaux manuels+Broderie 
à la main+Broderie Rbatie+Coiffure 

moderne+Entretien du matériel 
informatique+Randa+Broderie à la 

machine+Broderie Point Croix+Broderie 
Tunisiene+Crochet+Pâtisserie 

54 32 24 61 06فرح الرايش

COMPLEXE 

SOCIO  RUE IBN 

BATOUTA

مركز الرتبية والتكوين 

املنظمة لإلعالميات 
Entretien du matériel 

informatique+Informatique et Bureautique 
 اسامعيل

 حميمصة
0665653450 

RAOUPE 10 IMM 
43 APP 1 HAY 
EL IZEDIHAR   

ANCIEN 
COMBATANT

م.ت.ن الباتول 
Education religieuse+Randa+Couture 

classique+Informatique et Bureautique+Arts 
Ménagers+Education sanitaire 

57 48 57 79 06مريم
Boulevard 

abdelkerim khetabi 
N°33 sebata

مركز الرتبية والتكوين 

امل بوفكران 

Esthétique+Education 
sanitaire+Céramique+Couture 
classique+Education religieuse 

76 03 62 76 06 حميد العريف
residence tarik 

6 commune 
boufekeran 

مركز الرتبية والتكوين 

فضاءات

Education 
sanitaire+Crochet+Randa+Broderie à 

la machine+Broderie Rbatie+Education 
religieuse+Peinture sur tissu+Broderie Point 
Croix+Couture classique+Décoration sur le 

verre+Broderie Slaouie+Broderie Fassi 

30 01 07 68 06احالم الحظني
hay el hafera 

bassatine

حفرة بن الطيب 

Broderie à la machine+Education 
sanitaire+Pâtisserie+Céramique+Travaux 

manuels+Décoration intérieur+Arts 
Ménagers+Education religieuse+La 
poterie chinoise+Platre+Diagnostic 

mécanique+Coiffure moderne+Broderie 
à la main+Esthétique+Peinture sur 

tissu+Couture classique+Décoration sur le 
verre 

20 76 07 61 06 محمد ملراين

douar heferat ben 

taib commune  sidi 

abdelah el kheyat 
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مركز الرتبية والتكوين, 

يد الربكة

Broderie Point Croix+Broderie à la 
machine+Education sanitaire+Broderie à la 
main+Couture moderne+Randa+Education 

religieuse+Couture classique+Broderie 
Rbatie 

0663142805  زوبيدة لحياين

IMMEUBLE 

F2 N°14 EL 

MANSSOUR 8 

MEKNES  

مركز الرتبية والتكوين 

االرشاق

Education sanitaire+Arts 
Ménagers+Broderie à la machine+Couture 

classique+Randa+Broderie 
Rbatie+Education religieuse+Formation des 

educatrices+Broderie à la main 

 0663861824نجية عطا

N°2 RUE3 

SECTEUR A 

EL BASSATINE 

MEKNES 

مركز الرتبية والتكوين 

مبادرات للنساء 

الحرفيات

Tricot à la machine+Broderie à 
la machine+Céramique+Broderie 

à la main+Décoration sur le 
verre+Décoration intérieur+Education 
sportive+Randa+Broderie Rbatie+Arts 
Ménagers+Couture classique+Coiffure 
moderne+Education sanitaire+Tricot 

à la main+Broderie Point 
Croix+Crochet+Broderie Slaouie+Education 

religieuse+Esthétique 

 0663025619رقية حرفاوي
koubat souk 

ancienne medina

املركب االجتامعي تقوية 

قدرات النساء توالل

Broderie Rbatie+Coiffure 
moderne+Broderie à la main+Broderie à la 

machine+Couture classique 
 0662083703فاطمة زايدة

lotissement el fath 
1 toulal meknes 

 مركز الرتبية والتكوين 

امرأة الغد

Broderie à la machine+Couture 
classique+Education religieuse+Education 

sanitaire+Broderie à la main 
 0641532892عائشة مرخي

Rue 15 N° 15 
2ieme étage 

hay el assekari

مركز الرتبية والتكوين 

فضاء املدينة

Formation des educatrices+Broderie 
à la main+Crochet+Couture 
moderne+Randa+Tricot à la 

machine+Broderie Point Croix+Peinture 
sur tissu+Broderie à la machine+coupe 

et couture moderne+Couture 
classique+Education sportive+Tricot 
à la main+Broderie Fassi+Coiffure 

moderne+Broderie Tunisiene+Coupe 
moderne+Education sanitaire+Education 

religieuse+Broderie Slaouie+Broderie Rbatie 

 0621043674وسلية زيزي

avenue allal ben 

Abdellah quartier 

el kouds rue 8 N° 

12 WISLAN 
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 مركز الرتبية والتكوين ا 

لعصبة املغربية للرتبية 

االساسية

Education sportive+Broderie Point 
Croix+Couture classique+Peinture 

sur tissu+Broderie Rbatie+Education 
sanitaire+Broderie Fassi+Coupe 

moderne+Education religieuse+Broderie 
à la machine+Broderie 

Tunisiene+Broderie à la main+Couture 
moderne+Crochet+Randa+Broderie Slaouie 

85 85 10 74 06سعاد فيسكل
N°15 Rue 15 hay el 

assekari bassatine

وايطسيمو

Coiffure moderne+Pâtisserie+Education 
sportive+Couture classique+Arts 

Ménagers+Education sanitaire+Education 
religieuse 

 0633094370فاطمة باروك

تجزئة السالم رقم 

الدار62 جامعة سيدي 

سليامن

 مركز الرتبية والتكوين 

الشقائق

Couture classique+Coiffure 
moderne+Broderie à la main+Broderie 

Rbatie 
 0664122812 نبيلة

secteur9 borj 
moulay omar 287 

meknes 

مركز الرتبية والتكوين 

حامية االرسة املغربية

Informatique et Bureautique+Couture 

classique 
 0661365226 الكميلة

8 zeneket farhat 

hachad V.N 

meknes 

مركب السوسيو ثقايف 

دار العرائيش

Broderie à la machine+Couture 

classique+Arts Ménagers+Broderie à la 

main+Coiffure moderne 

 0665192096فاطمة الزهراء

Résidence esselam 
N° 62 commune 

sidi seliman moul 
el kifan 

 مركز الرتبية والتكوين 

امل التنمية االجتامعية 

ويسالن

Couture classique+Broderie 
Fassi+Randa+Broderie Slaouie+Broderie à 

la main+Broderie Rbatie+Crochet+Broderie 
à la machine+Broderie Point Croix 

 مصطفى

السماليل
0664404900 

 Résidence 
yassemina 1 N° 
1967 wisselan 

 مركز الرتبية والتكوين 

الرؤيا الجديدة و العمل 

التضامني

Broderie à la main 0660612695عتيقة لعامري 

 N° 182 ENASSIM 

1 TRANCHE2 

MERJAN 3

املركب االجتامعي 

السوسيوتربوي خطار

Céramique+Arts Ménagers+Couture 
classique+Broderie à la machine+Broderie 

Rbatie+Esthétique+Education 
religieuse+Broderie à la main+Décoration 
sur le verre+Coiffure moderne+Education 

sanitaire+Pâtisserie 

 0667949303  نورة
quartier akhetar 

wisselan
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 مركز الرتبية والتكوين 

االنامل الذهبية 

املكناسية

Travaux manuels+Broderie 
Rbatie+Décoration intérieur+Education 

sanitaire+Peinture sur tissu+Arts 
Ménagers+Tapisserie+Broderie Point 
Croix+Couture classique+Education 

religieuse+Pâtisserie+Randa+Broderie 
à la main+Broderie Slaouie+Décoration 

sur le verre+Informatique et 
Bureautique+Platre+Broderie à la machine 

 فاطمة الزهراء

عبود
0662775746 

rue Agadir hay al 

izedihar N°90 

 مركز الرتبية والتكوين 

الوئام لألعامل التقليدية

Céramique+Décoration intérieur+Education 
sanitaire+Pâtisserie+Coiffure 

moderne+Couture classique+Education 
religieuse+Informatique et 

Bureautique+Arts Ménagers+Décoration 
sur le verre+Entretien du matériel 

informatique 

 0670185417سمرية الخريي

Derb boughaba 

hay souletan sidi 

mohamed ben 

abdelah zitoun 6

مركز الرتبية والتكوين 

تيسوريفني

Broderie à la machine+Couture 
classique+Entretien du matériel 

informatique+Arts Ménagers+Broderie 
Rbatie+Education sanitaire+Broderie à la 

main+Education religieuse+Informatique et 
Bureautique 

 0637358205زياين
Enaiim 6 A narjis 

N° 172 meknes

املركب الرتبوي 

االجتامعي البساتني

Education religieuse+Broderie à la 
machine+Couture classique+Randa+Arts 

Ménagers+Broderie Rbatie+Education 
sanitaire+Broderie à la main 

 0663760838جهاد
Résidence 

kebibech bassatine 

املركب الرتبوي 

االجتامعي النعيم

Couture classique+Randa+Arts 
Ménagers+Pâtisserie+Informatique et 

Bureautique 
 0628384974وفاق بوكييل

 Résidence naiim 

6 narjis N° 172 

Meknès

مركز الرتبية والتكوين 

ت املهاية

Couture classique+Arts Ménagers+Coiffure 

moderne+Pâtisserie 
 0676732804لبنى

hay alkhiyame al 

mehaya 

املركب االجتامعي 

الرتبوي سيدي بابا 
Couture classique 97 66 23 78 06جميلة كويتامنhay sidi baba 
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فضاء املتعدد 

االختصاصات للنساء 

مجاط

Informatique et 

Bureautique+Céramique+Randa+coupe 

et couture moderne+Couture 

moderne+Décoration sur le verre+Broderie 

à la machine+Education sportive+Broderie 

Point Croix+Formation des 

educatrices+Broderie Tunisiene+Peinture 

sur tissu+Confection+Couture 

classique+Décoration intérieur+Arts 

Ménagers+Education sanitaire+Broderie 

Fassi+Esthétique+Broderie 

Slaouie+Pâtisserie+Coiffure 

moderne+Coupe 

moderne+Crochet+Education 

religieuse+Broderie à la main+Entretien du 

matériel informatique+Broderie Rbatie 

centre mejat 0633575080كرمية حنوين

املركب السوسيو تربوي 

عني الشبيك
art culinaire informatique0661579861 مبيل اليازغي ain chebik el borj 

فضاء املتعدد 

االختصاصات للنساء 

بوفكران

Broderie à la machine+Couture 

classique+Pâtisserie+Arts 

Ménagers+Broderie Rbatie+Education 

sanitaire+Broderie à la main+Education 

religieuse 

 0667670067حاج يونس
al menezeh 3 

boufekerane 

املركب االجتامعي 

الرتبوي رياض الزيتون
20 29 95 68 06فطينة الرذاك

Riyad zitoun  

laawija meknes



30

ب - مركز التوجيه والمساعدة األشخاص في وضعية إعاقة 

العنوان الربيد االلكرتوين الهاتف اسم املسؤولالفئة املستهدفة املهام والخدمات 

استقبال االشخاص يف وضعية اعاقة وأرسهم 

والجمعيات العاملة يف املجال االستامع 

والتواصل واالرشاد وتحليل الطلبات                                 

التوجيه نحو الخدمات االجتامعية املتوفرة : 

الصحة العدل الرتبية والتكوين   

االشخاص يف وضعية 

إعاقة وأرسهم 

الجمعيات واملهنيون 

العاملون يف مجال 

اإلعاقة 

ظهر املرس حي املرس0700099433barikifatima81@gmail.comفاطمة برييك
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ج - الفضاء المتعدد الوظائف للنساء  

العنوان الربيد االلكرتوين الهاتف اسم املسؤولالفئة املستهدفة املهام والخدمات 

-   ضامن خدمات االستقبال 
واإلنصات  واإليواء االستعجايل 

للنساء ضحايا العنف 

-   توجيه النساء ومواكبتهن نحو 
متدخلني مختصني )القضاء، الطب 

والطب النفيس  والرشعي...( 

-   ضامن املواكبة الصحية والنفسية 
واالجتامعية والقانونية لفئات 

النساء املستفيدات 

-   تتبع وتقييم خدمات التكفل  
-   التكوين املهني والتأطري االجتامعي 

للمرأة وخاصة التي متر بظروف 

صعبة.

-   اكتساب املعارف ومتلكها لدى 
النساء يف مجال املساطر القانونية 

واملساواة والنوع االجتامعي

-   التحسيس والتوعية بحقو النساء 

النساء املعنفات والنساء 

يف وضعية صعبة

حي البساتني مكناس 0700099431laregragui@gmail.comملياء الركرايك
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د-  رياض االطفال 

اسم املركز/املؤسسة
الفئات املستهدفة

والرشوط
العنوانرقم الهاتفاسم املسؤول

روض األطفال املرس 

االطفال املنحدرون من ارس 

معوزة واألطفال املهاجرين 

يهدف الربنامج إىل ضامن أقى 

حد من تكافؤ الفرص لجميع 

األطفال املغاربة قصد ولوج 

التعليم املدريس وتيسري منوهم 

البدين والعقيل والوجداين 

وتحقيق استقالليتهم وتنشئتهم 

االجتامعية

التسجيل مفتوح من فاتح شتنرب 

اىل نهاية شهر يوليوز

el farkouchi hanane07 01 15 08 73Hay el mers   

 jihad outaherounet06 63 76 08 38rue 14 n° 1 Quartier Militaireروض األطفال الباستني 
el Bassatine  

   jamila gamehi06 69 85 23 82Bab bardaine Medinaروض األطفال دار العرائيش 

halima fiskel06 91 52 98 29روض األطفال اللة سكينة 
Bd chafchaouni n°52 Beni 

M’hamed  

  Beniissa bouyaheyaoui06 61 97 15 98BAB EL KASSABA MY IDRISSروض األطفال 386 موالي ادريس 

روض األطفال اللة أسامء التابع 

للعصبة املغربية لحامية الطفولة
adil nadir0663587866 BMO MKS hay al moustachefa 

روض األطفال باملركب االجتامعي 
الرتبوي البساتني

ahmed aanan06 99 39 07 10commune sidi bouzekri  

روض األطفال باملركب االجتامعي 

الرتبوي املنظر الجميل
nouzeha el gherissi06 49 94 09 11

RAS AGHIL BELLE VUE 

MEKNES  

  habiba  karim06 26 45 18 74kasbat hartanروض االطفال قصبة حرطان 

laamrani mohamed06 61 07 76 20hoferat ben taibiروض األطفال حفرة بن الطيب 

روض األطفال باملركب االجتامعي 

الرتبوي  البساتني
jihad outaherounet0663760838 Résidence kebibech bassatine 

روض األطفال باملركب االجتامعي 
الرتبوي  النعيم

wafae boukili0628384974 
 Résidence naiim 6 narjis N° 172 

Meknès

روض األطفال املركب االجتامعي 
الرتبوي اختار

noura chekerouni06 67 94 93 03hay khatar wislan 

روض األطفال باملركب االجتامعي 

الرتبوي عني الشبيك
nabil el yazeghi0661579861 ain chebik el borj 

 karima henouni0633575080 km 10 kareyan mejjat boufekeranروض األطفال مجاط

روض األطفال باملركب االجتامعي 
الرتبوي رياض الزيتون

fatima redak06 68 95 29 20Riyad zitoun  laawija meknes



33

هـ- مركز المواكبة لحماية الطفولة : 

الفئة املستهدفة املهام والخدمات 
اسم 

املسؤول 
العنوان الربيد االلكرتوين الهاتف 

تقديم الدعم التقني للجنة اإلقليمية 	·

لحامية الطفولة، السيام فيام يتعلق بإعداد 

خطط العمل اإلقليمية لحامية الطفولة؛

تقديم خدمات املساعدة االجتامعية، 	·

السيام االستقبال واالستامع وتقييم وضعية 

الخطر، والتوجيه واملواكبة لدى الفاعلني 

والتتبع يف مدار الحامية؛

تدبري قاعدة املعلومات وتجميع املعطيات 	·

وإعداد التقارير

-  األطفال ضحايا سوء املعاملة أو 

العنف أو يف حالة خطر واألطفال 

يف وضعية الشارع؛ 

-  األطفال غري املسجلني يف سجالت 

الحالة املدنية؛ 

-  األطفال املتخىل عنهم؛

- األطفال ضحايا العنف الجنيس؛

- األطفال يف متاس مع القانون؛

- األطفال ضحايا العنف بشتى أنواعه؛

- األطفال، بصفة عامة، كإجراء وقايئ 

ملواجهة ظاهرة العنف ضدهم.

06wafae_zizi@hotmail.com 88 15 70 68وفاء زيزي 
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النوادي النسوية التابعة لقطاع الشباب والرياضة 
بمكناس
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االتصالشعب التكوين املقرتحةاملؤسسة

الطبخ والحلويات الربج

املديرية اإلقليمية لقطاع 

الشباب والرياضة

التجميلالحالقةالفصالة والخياطة التقليديةبــدر الكربى

التجميلالحالقةالفصالة والخياطة التقليدية الفارج )ويسالن(

الفصالة والخياطة التقليديةموالي ادريس

املربياتبنـي امحمد

الفصالة والخياطة التقليديةاالنبعات

الطبخ والحلوياتمحمد الخامس

الطبخ والحلوياتالحالقة والتجميلريـاض ويسالن 2 
الفصالة والخياطة 

التقليدية
الطرز بأنواعه
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