دليل تدبير الشراكة
لاندماج الثقافي والشباب
مع الجمعيات العاملة في مجال ا
والترفيه للمهاجرين والالجئين املقيمين باملغرب
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أبريل 2019

تقديم عاما
لقددد تت ل ددك اململرددة املغر ي ددة ف ددي الاددن ات

ي ددر م ددن دولددة مل ددد للاج ددر نت د ال ددا ج د دول دة عب د

دم دولددة اس ددوقبال و ام ددة

بالنابة للعديد من م اطني العالم ل صا م اطني جن ب الصحراء .وهذا الوط في وضعية الاجر باملغرب ،الدذ ششدابه فدي كثيدر
مددن تجلياتدده ب ضددعية دول جن د ب الو و ددا ددالل الاددبعينيات و مانينيددات القددرن املاادددي شع د د الساسددا د العديددد مددن الع امددل يمرددن
تل يص الهمها فيما يلي:ا
-

الو اج ددد الجغراف ددي للمغ ددرب ب ددين ع دداملين ،الولهم ددا موط د ا ول دداديا واجوماعي ددا و ع د

اس ددوقرا ماسا دداته ،و انيهم ددا شعد د

ددل

الشكال زمات الاياسية ولا ولادية ولاجوماعية والحروب إلا نية ...ممدا يجعدل العدالم ول د جدذب واسدوقطاب ملد اطني
الجن ب.
-

الو د دددفق الناد د د ي ملد د د اطني دول الش د ددمال م د ددن الو د ددا الجن ي د ددة نتد د د املغ د ددرب و لد د د

م د ددا اد د د

ت د ددداعيات زم د ددة لا ول د ددادية

التي ماك ا ولاديات هذه الدول ،الو بدافع لاسوقرا النهائي باململرة.
-

الوط د لا ولدداد املولدداعد ،واملنددال لايجددا ي لالس د ثما الددذ

د ال املغددرب د د جددذب للعديددد مددن الشددر ات وال دددات

اللناعية وإلانواجية و و ية وغيرهدا مدع مدا اسدودل لد مدن ت افدد العديدد مدن الراداءات و جدال عمدال جاند لالسدوقرا
الو العمل باملغرب.
-

لاس ددوقرا املا ددك
جري ددة مش دددد ن ددود عنه ددا طد د ل م ددد انوو ددا املر ددحين للعبد د نتد د الو ددا د د ا
س ددن دول الش ددمال سياس ددات ا
الو النهددائي بدداملغرب .و ددد جعددل هددذا ال ضددع اململرددة املغر يددة ،تن ددر

شددكل تددد ي ي ال جعددة فيدده فددي ندداد الدددول املاددوقبلة

للمهاجرين وتد ل انة الدولا املعنية ع ملة الونقالت ال شرية.
وفدي م اجهدة هدذه ال ضدعية ،بدداد ت الادلطات العم ميدة ا د ات دا تددابير تشددر عية وال درو م ضد عاتية وطنيدة فدي مجدال تدددبير
الاجر والونقل و ق ق إلاناان ،ويوعلق مر ب:
• تن دداول الدس ددو املغر ددي لا ددات ي ليد د زا 2011ف ددي ديباجو دده علد د

»جع ددل لاتاا ي ددات الدولي ددة ،كم ددا ص ددادق عليه ددا املغد ددرب،

وفي نطاق ال كام الدسدو  ،و د انين اململردة ،وه ايتهدا ال طنيدة ،الراةد ة ،تادم  ،فد نشدرها ،علد ال شدر عات ال طنيدة،
والعمل عل مالئمة هذه ال شر عات ،مع ما توطلبه تل امللاد ة« ،ا
• تن دداول دسود د  2011ألول م ددر مب دداد و ق د ق ج هري ددة مث ددل مب دددال املناص دداة) ف  19فق ددر (3والح ددق ف ددي الحي ددا ف،(20 .
تجددريم الوعددذي

ف (22 .عددالو عل د ل د  ،نلددك مقوادديات املدداد  30عل د الندده ‘‘...ايوموددع جان د بالحريددات ساسددية

املعترف بها للم اطنات وامل اطنين املغا ة ،وفق القان ن..
• تط ير وت سيع ا ولاصات املجلس ال طني لحق ق إلاناان سنة  2011ل شمل مرا بة ق ق جان باملغرب.
وفدي هددذا الاددياق ،ومباشددر عددد اطالعدده علد تقريددر املجلددس الد طني لحقد ق لاناددان د ل وضددعية املهدداجرين بدداملغرب ،العطد جاللددة
املل ت جيهاته الاامية من الجل بل

سياسة جديد في مجال الاجر واللج ء ،ترترز عل البعد إلانااني.ا

وعلي دده ،ام ددك ال د زا املنودب ددة ل دددو وزي ددر الش دداون ال ا جي ددة والوع دداون ال ددو ي املكلا ددة باملغا ددة املقيم ددين بال ددا ج وش دداون الاج ددر
بإعددداد اسددتراتيجية وطنيددة للاجددر واللج د ء ،تنبنددي باألسددا

عل د ا ت درام ق د ق لاناددان فددي الوعامددل مددع اددايا املهدداجرين واملقا ددة

ال شا كية مع فعاليات املجومع املدني من الل شراكة واضحة املعالم .ا
اوسدعيا و اء ضددااء ال ضد ا والشدداافية وت ليدق العال ددات ال شدا كية ،وتماشدديا مدع مددذكر الاديد الد زير ول دم  2003/07بوددا ي
 27ي نيد  2003شدأن الشدراكة بدين الدولددة والجمعيدات ،العددت الد زا هدذا الدددليل لوتادين طريقدة تدددبير ملدش الشدراكة بدين الد زا
وجمعيات املجومع املدني .ا

.I

هداف ال اصة:
-

.II

جيع الون ع في الشكال الوعبير الثقافي و نعاش قافات البلدان صلية للمهاجرين؛

-

ترسي

-

تشجيع مباد ات إلابداع الاني والثقافي للمهاجرين والالجئين؛

-

دماج املهاجرين والالجئين في البرامد الرياضية والترفيهية امل َجهة للشباب.

الائات املاتهدفة:
-

.III

يم ال اام والع

املشترك؛

طاال والشباب البناء املهاجرين والالجئين؛ا
الالجئ ن واملهاجرون.

املشا ع القابلة للوم يل:
يج الن تند ج طلبات الدعم املقدمة ضمن ال د املت ين الواليين وضمن ال د املشا ع املشا ليها الساله وعدم الجمع بينها :

.I

املت

.II

املت الثاني :دماج البناء املهاجرين والالجئين في مجاالت الشباب والترفيه من الل :

ول :إلادماج الثقافي للمهاجرين والالجئين من الل مشا ع تهم تنويم:ا
 :1-1مهرجانات واليام قافية؛ا
 :2-1و شات للوقاسم والوبادل الثقافي وإلابداع الاني؛ا
 :3-1مالت تتا اية

ل الون ع الثقافي والع

املشترك؛ا

 :4-1ج الت مار ية للوعريش والوتا س بقاايا الاجر واللج ءا

 :1.2تنويم الو اش ومنوديات تشا كية لاائد الشباب املهاجرين ونورائهم املغا ة؛ا
 :2.2تأطير وم اكبة اطاال والشباب من البناء املهاجرين والالجئين بدو الشباب؛ا
 :3.2تنويم النشطة ياضية م ولطة بين املهاجرين والالجئين ونورائهم املغا ة.ا
.IV

امللش إلادا :

بندداء عل د ماددامين دو ي ددة الادديد ال د زير اول عدددد  2003 - 07املنوم ددة للش دراكة ب ددين الدولددة والجمعي ددات ،ششددتر الن يوا ددمن
ملش الترشي عل ال ل ص:ا
-

نس ة من القان ن ساسدي يتمل اتم الجمعية وت يع الرئ س والكات العام للجمعية؛

-

نس ة من النوام الدا لي للجمعية في الة وج ده؛

-

الئتدة العاداء املرود

الو نسد ة منهددا
املاددير للجمعيدة تتمدل دداتم الجمعيدة وت يددع الدرئ س و ددا ي العاداء املرود  ،ا

ملادق عليها من طرف الالطات امل ولة؛
-

متادر خ در جمدع عددام سدن

يتمدل داتم الجمعيددة وت يدع الدرئ س والكاتد العددام للجمعيدة الو نسد ة منده ملددادق

عليها من طرف الالطات امل ولة؛

-

متادر الجمدع العدام ال داص بوجديدد املرود املادير للجمعيدة يتمدل داتم الجمعيدة وت يدع الدرئ س والكاتد العدام
املنو بين الو نس ة منه ،ملادق عليه؛

-

نس ة من وصل يداع امللش القان ني للجمعية لدو الالطات املتلية ،ملادق عليها؛

-

الوقرير د ي آل ر جمع عام يتمل اتم الجمعية وت يع الرئ س والكات العام للجمعية؛

-

الوقرير املا ي اآل ر جمع عام يتمل اتم الجمعية وت يع الرئ س والمين املال للجمعية؛

-

و يقة تث ك ت فر الجمعية عل مقر؛

-

مشروع ميزانية الجمعية للانة الجا ية (بيان للملا يش واملدا يل املرتقبة ؛

.V

ائمة مشا ع الجمعية املنجز الو التي في ط ا إلانجاز مع بيان مبلغ الدعم لكل مشروع؛
شهاد باله ية البنرية للجمعية اصة باملشروع م ض ع الدعم . RIB

مر نات و يداع ملش طل الدعم:
يور ن ملش طل الدعم من :ا
-

طل

طي م جه

الايد ال زير ،مرفقا باسوما املشروع وامللش إلادا الكامل للجمعية املشا ليه سلاا؛

 ال ائق املبر لو افر الجمعية عل :✓ تجربة وخبرة في املجال الثقافي وتكوين وتأطير الشباب والتنشيط والترفيه على املستوى الوطني أو الجهوي أو املحلي؛
✓ خبرة في مجال إعداد وتدبير املشاريع؛
✓ معرفة جيدة بواقع املهاجرين والالجئين وذويهم القاطنين في مناطق نفوذ تدخل الجمعية.
تد دع ملاددات طلد الدددعم فددي نويدرين (مدع ددرص مدددمد يواددمن جميددع ال ددائق املوعلقدة باملشددروع مباشددر لدددو ملددال الد زا
املنودب ددة لد دددو وزي ددر الش دداون ال ا جي ددة والوع دداون ال دددو ي املكلا ددة باملغا ددة املقيم ددين بال ددا ج وشد دداون الاج ددر بالر ددا  ،الو سد ددالها
فرناا الكدال الر ا .
عبر البريد عل العن ان الوا ي52 :ازاوية زنقة الم الر يع وشا ع ا
.VI

الترافع وانوقاء املشا ع:ا

عددد يددداع املشددا ع مددن طددرف الجمعي ددات املاددو فية للشددرو  ،تددوم د اسددتها مددن ط ددرف امللددال املعنيددة بددال زا و ل د بإتب دداع
املرا ل الوالية:
 دع د الجمعيددة املددة املشددروع لددد الترافددع عل د املشددروع /املشددا ع املقدمددة مددن طرفهددا ،ا د مج داالت الوددد ل المددامالنوا لجنة دا لية؛
-

تتددال املشددا ع عددد ل د عل د لجنددة لانوقدداء املتد ددة بق درا للادديد ال د زير املنودددب لدددو وزيددر الشدداون ال ا جيددة والوعدداون
الدو ي املكلاة باملغا ة املقيمين بال ا ج وشاون الاجر  ،تعهد لها مأم ية البك في املشا ع املقدمة.

.VII

معايير انوقاء املشا ع:ا

تعومد لجنة لانوقاء في ا ويا ها للمشا ع املقدمة من طرف الجمعيات عل املعايير الوالية:ا
 ال ضعية القان نية الاليمة للجمعية تجاه الق انين الجا بها العمل؛ا مرو سنة املة عل تا ي تأس س الجمعية؛ا ا ترام القان ن اساسدي للجمعية؛ عقد الجم ع العامة واملجالس إلادا ية ،ومكات (ال او لجان الو جيه مع القيام باإلعداد الان لوقا ير نشطةو ليلة املدا يل وامللا يش؛ا
و ال طني الو الجه
 تجر ة و بر في املجال الثقافي وتر ين وتأطير الشباب و طاال والونشيط والترفيه عل املاو االو املتلي؛

بر في مجال عداد وتدبير املشا ع؛
 معرفة جيد ب ا ع املهاجرين والالجئين و ويهم القاطنين في مناطق نا تد ل الجمعية؛ ضرو استهداف ال د املتاو املشا ليها في هذا الدليل؛ تعريش وتتديد الائة املاتهدفة بلاة د يقة (العدد ،اللنش ،املميزات ...وكذل نابة التزامها في املشروع؛ مااهمة الجمعية بنابة ال تقل عن  20في املائة من الوكلاة إلاجمالية للمشروع؛ تجر ة الجمعية في مجال نشطة املبرمجة في املشروع؛ شعاع و ا الجمعية عل ماو و مجاالت تد لها الجغرافي واشعاعها املتلي (القرب من الائة املاتهدفة ؛ د الجمعية عل تايير وت بع املشروع املقترا؛ د الجمعية عل تعبئة شر اء خ رون لونايذ املشروع؛ مدو ا ترام الجمعية اللتزاماتها مع ال زا املنودبة لدو وزير الشاون ال ا جية والوعاون الدو ي املكلاة باملغا ةاملقيمين بال ا اج وشاون الاجر في طا لاتاا يات الاابقة (في الة وج دها .
كما الن للجنة اللال ية في ضافة معايير ال رو تراها ضرو ية في عملية لانوقاء.ا
ا
ماامين اتاا ية الشراكة بين ال زا والجمعيات التي س وم انوقاؤها
ا
عد ب ل املشروع من طرف لجنة لانوقاء توم دع الجمعية لو يع اتاا ية الشراكة وفق البن د ولالتزامات الوالية:ا
.VIII

ا
التزامات الجمعية:ا
1

الائات املاتهدفة ا

تلتزم الجمعية في طا تنايذ املشروع بددما يلي:ا
-

تسددجيل املاددتهدفين مددن املهدداجرين والالجئددين املشددا لدديهم ف ددي بطا ددة املشددروع ،وتمريددنهم مددن لاسددوااد مددن م ول ددش
انشطة املتدد في اتاا ية الشراكة؛ا

-

م افا ال زا بأسماء املاوايدين ا طبيعة املشروع؛

-

م افا ال زا بأسماء املاطرين واملر نين ا طبيعة املشروع؛

-

صرف مبلغ الدعم املا ي امل لص من طرف ال زا في نشطة ال اصة باملشروع؛

-

تعبئة ال سائل الل ج ا يرية وامل ا د ال شرية الرايلة بامان نجاا املشروع؛

-

با ملال ال زا مابقا ،وفي مد ال تقل عن السب ع ،عن ال تغيير يمرن الن يطرال عل برمجة النشطة املشروع؛

-

الوااعدل مدع عمليدات الو بدع وافوتداص املشدروع مدن طدرف ملدال الد زا الو مدن املاداولين لادا يدين الودا عين لهدا،
و ل في ال و ك وتتك ال ظرف.

2

الوأمين ال اص باملاوايدين من املشروع:ا

تلتزم الجمعية بوأمين املاوايدين ا طبيعة املشروع.ا
3
-

مااولية الجمعية الل إلانجاز:ا

تعوبدر الجمعيدة ماداولة عدن تنوديم وتدأمين وت بدع وم اكبدة وتقيديم املشدروع ،طبقدا اللتزامدات هدذه لاتاا يدة والقد انين ات
الللة الجا بها العمل؛ا

-

تلتد ازم الجمعيددة باإلشددا

د الشدراكة والدددعم الددذ تقدمدده الد زا املنودبددة لدددو وزيددر الشدداون ال ا جيددة والوعدداون الدددو ي

مزهددا فددي جميددع ال ددائق واملنش د ات وال صددالت إلاشددها ية
املكلاددة باملغا ددة املقيمددين بال ددا ج وشدداون الاجددر  ،عل د وضددع ا
ألنشطة الجمعية ات الللة بمام ن والهداف لاتاا ية.
4

الودبيدر املالدي واملتاسباتي للمشروع:ا

يوعين عل الجمعية الوعامل بالشي فدي جميدع املعدامالت والعمليدات املوعلقدة باملشدروع .كمدا يوعدين عليهدا لا وادا بجميدع
ال ائق املتاسباتية صلية املوعلقة باملشروع ويوعلق مر بما يلي:
 الا اتيرFactures .؛-

نس د د الش د دديكات الو ش د ددهاد  déchargeياي د ددد ت صد ددل املم ن/املر ن د د ن بمبل د ددغ الناق د ددة بالنا د ددبة للمش د ددا ع
التي يلع الوعامل فيها بالشي ؛

-

كش فات الحااب البنكي ،املشا ليه العاله Relevés bancaires؛ا

-

الوقرير املتاسباتي للمشروع؛ا

-

جرد تاليلي لقائمة املشتريات ال اصة باملشر اوع.

ا

5

ال ضعية املالية للجمعيةا

باإلضددافة د لالتزام ددات املتدددد ف ددي املرس د م الل دداد بوددا ي  31ين دداير  1959ش ددأن تتدي ددد شددرو الونو دديم امل ددا ي واملتاس ددباتي
للجمعيات التي تاوايد من من من الهيئات العم مية فإن الجمعية تلتزم كذل بما يلي:ا
 م افا إلادا بال ضعية املالية اواملتاسباتية املوعلقة باملشروع م ض ع لاتاا ية؛ م افددا املجلددس عل د للحاددابات بال ضددعية املاليددة للناقددات املرتبطددة باملشددروع اد مقوادديات منش د الادديد ئ د سالحر مة م  2014/2بوا ي  05ما
ا
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التزامات ال زا املنودبة لدو وزير الشاون ال ا جية والوعاون الد او ي املكلاة باملغا ة املقيمين بال ا ج وشاون الاجر  :ا
عد ت يع اتاا ية الشراكة والوأشير عليها من طرف ملدال وزا املاليدة ،تعمدل الد زا علد م افدا الجمعيدة بنسد ة مدن هدذه

لاتاا ية.ا
 .2.1كياية تت يل مبلغ الدعم:ا
يوم تت يل الدعم املا ي لل زا لحااب الجمعية ا البرمجة الوالية:ا
لانطال دة فدي نسد وين ،يدوم يدداعهما لددو
تت لا  % 50من يمة الدعم عند انطالق املشروع ،و عد دالء الجمعيدة بوقريدر امل ددال الد د زا املنودب ددة ل دددو وزي ددر الش دداون ال ا جي ددة والوع دداون ال دددو ي املكلا ددة باملغا ددة املقيم ددين بال ددا ج وش دداون
الاجر ؛
يتد ل الشددطر الثدداني الو شددطر الواليددة عل د السددا تقيدديم نجدداز املشددروع وطبقددا للمقوادديات املنلد ص عليهددا فددي اتاا يددةالشراكة.
الو بع والوقييم
 .1الوقا ير:ا
-

تنجز الجمعية تقا ير مر لية توامن ماو و إلانجازات وماشرات الو بع وفق النما ج املعومد من بل ال زا ؛

-

تقددم الجمعيددة الوقريددر د ددي النهدائي :يواددمن تااصدديل نشددطة املنجدز ددالل تنايددذ املشددروع بمدا فيهددا نشددطة امل ازيددة
التي اسوااد منها املاتهدف ن من البرنامد الثقافي؛

-

الوقريددر املددا ي النهددائي :يواددمن تااصدديل مدددا يل وناقددات املشددروع مدعمددة بال ددائق املتاسددباتية ،تتمددل دداتم الجمعي ددة،
ملادق عليه من ط ارف متاس معومد ،ويتترم الودبير املا ي واملتاسباتي.

 .2املرا بة:ا
ا ت اددع العملي ددات إلادا ي ددة واملالي ددة املوعلق ددة ب ناي ددذ اتاا ي ددة الش ددراكة ،د مرا ب ددة املل ددال املكلا ددة ب ددالواو واملرا ب ددة عل د ص ددعيد
ال د زا املنودبددة لدددو وزيددر الشدداون ال ا جيددة والوعدداون الدددو ي املكلاددة باملغا ا ددة املقيمددين بال ددا ج وشدداون الاجددر وكددذا بددا ي امللددال
املكلاة باملرا بة املالية ،كما يمرن لل زا الن تاند مهمة املرا بة الو لافوتاص مرو ا جي.
ا
 .3فس لاتاا ية:ا
 تتواظ ال زا بتق و ش الوت يالت املالية عد شعا املعني باألمر كوابيا ،وتاترجع املبالغ املالية املت لة لاائد الجمعيدةعندددما تعدداين ال لددل فددي تنايددذ املشددروع وتتقيددق الهدافدده ،ويمرددن لهددا الن تلجددأ لاس د ال دداد الجان د التاا يددة الش دراكة
في الحاالت الوالية:ا
• الو صل بمراسلة من الجمعية ل عدم د تها عل تنايذ املشروع؛
• فقدان الجمعية للاتها القان نية؛
• اسوعمال الدعم في غير ما لص له؛
• عدم التزام الجمعية بأ د بن د لاتاا ية.
 يمردن للطددرفين لاتادداق وديددا علد فسد اتاا يددة الشدراكة ،و لد عددد املراجعددة والوددد يق ،ويث ددك اتاا همددا ب يقددة مرو ددةم عة بين الطرفين.
ت جيهات عامة:
-

ا
ا

يوعين عل الجمعيات لالتزام الد يق بماامين دليل الشراكة املشا ليه العاله؛
ددل مل ددش طل د لل دددعم غي ددر ام ددل الو و د عل د مل ددال ال د زا ددا ج ملج ددال املنل د ص عليه ددا ف ددي إلاع ددالن ع ددن طل د
مشا ع شعوبر الغيا.

