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اتقديم عام
 

م دولدددة اسدددوقبال و  امدددة ة عبددد    دددمدددن دولدددة ملدددد   للاجدددر  نتددد  ال دددا ج   ددد  دولددد فدددي الادددن ات   يدددر لقدددد تت لدددك اململردددة املغر يدددة 

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 جندد ب الو و ددا  دددالل الاددبعينيات و مانينيددات القددرن املاادددي شعدد د الساسدددا   دد  العديددد مددن الع امددل يمردددن

اهمها فيما يلي:تل يص ال

، و انيهمدددا شعدددد    ددددل اسدددوقرا  ماسادددداتهالو اجدددد الجغرافددددي للمغدددرب بددددين عدددداملين، الولهمدددا موطدددد   ا ولددداديا واجوماعيددددا و عدددد    -

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

 الجن ب.

                 ي ملددددددد اطني دول الشدددددددمال مدددددددن الو  دددددددا الجن  يدددددددة نتددددددد  املغدددددددرب و لددددددد   مدددددددا  اددددددد   تدددددددداعيات  زمدددددددة لا ولدددددددادية لناددددددد فق االودددددددد -

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

للعديددد مدددن الشددر ات وال  ددددات  ددد   جددذب ل املغددرب   دد   االوطدد   لا ولدداد  املولددداعد، واملنددال لايجددا ي لالسددد ثما  الددذ   ددد -

اللناعية وإلانواجية  و و ية وغيرهدا مدع مدا اسدودل   لد  مدن ت افدد العديدد مدن الراداءات و جدال  عمدال  جاند  لالسدوقرا  

 الو العمل باملغرب.

             املا ددددك سددددوقرا  يددددة مشدددددد  نددددود عنهددددا طدددد ل مددددد  انووددددا  املر ددددحين للعبدددد   نتدددد  الو  ددددا   دددد  لااسددددن دول الشددددمال سياسددددات  جرا -

الدددول املاددوقبلة  فددي ندداد فيدده  ال  جعددة تددد ي ي  شددكل اململرددة املغر يددة، تن ددر  الو النهددائي بدداملغرب. و ددد جعددل هددذا ال ضددع

 ال شرية. الونقالت  ع ملة املعنية الدولا  انة للمهاجرين وتد ل

ابير تشددر عية وال درو م ضد عاتية وطنيدة فدي مجدال تدددبير ات دا  تددالعم ميدة ا د   الادلطات بدداد ت ال ضدعية، هدذه م اجهدة وفدي       

 الاجر  والونقل و ق ق إلاناان، ويوعلق  مر ب: 

             املغدددددرب،  جعددددل لاتاا يددددات الدوليددددة، كمدددددا صددددادق عليهددددا  «علددددد ديباجودددده  فددددي 2011تندددداول الدسددددو   املغر ددددي لادددددات  ي ليدددد زا •

تهدا ال طنيدة، الراةد ة، تادم ، فد   نشدرها، علد  ال شدر عات ال طنيدة، ي الردة، وهوفي نطاق ال كام الدسدو  ، و د انين املم

ا،» امللاد ةوالعمل عل  مالئمة هذه ال شر عات، مع ما توطلبه تل  

، )20 الحيددددا   ف.فدددي  والحددددق)3فقدددر   19ف  (املناصددداةألول مدددددر  مبددداد  و قددد ق ج هريددددة مثدددل مبدددددال  2011تنددداول دسودددد    •

يوموددع  جاندد  بالحريددات  ساسدددية ‘‘...اعلدد  الندده  30علدد   لددد ، نلددك مقوادديات املدداد   عددالو ) 22 الوعددذي   ف.تجددريم 

 املعترف بها للم اطنات وامل اطنين املغا  ة، وفق القان ن..

 ل شمل مرا بة  ق ق  جان  باملغرب. 2011تط ير وت سيع ا ولاصات املجلس ال طني لحق ق إلاناان سنة  •

جاللددة  بدداملغرب، العطدد ة املهدداجرين اطالعدده علدد  تقريددر املجلددس الدد طني لحقدد ق لاناددان  دد ل وضددعي شددر   عدددوفدي هددذا الاددياق، ومبا

اترترز عل  البعد إلانااني.لاجر  واللج ء، ا جديد  في مجال سياسةالاامية من الجل بل     ت جيهاته املل 

                      باملغا  ددددة املقيمدددين بال ددددا ج وشدددداون الاجددددر   كلاددددةدو ي املعدددداون الددداملنودبدددة لدددددو وزيددددر الشددداون ال ا جيددددة والووعليددده،  امددددك الدددد زا   

واملقا  دددة تنبنددي باألسدددا  علددد  ا تددرام  قددد ق لانادددان فددي الوعامدددل مدددع  اددايا املهددداجرين وطنيددة للاجدددر  واللجددد ء،  اسدددتراتيجيةبإعددداد 

ا .املعالممع فعاليات املجومع املدني من  الل شراكة واضحة  ال شا كية

بوددا ي   07/2003الاديد الدد زير  ول   دم  مدع مددذكر ، وتماشدديا افية وت ليدق العال ددات ال شدا كيةء  ضددااء ال ضد ا والشدداو ا سدعياوا

بدين الدد زا    طريقدة تدددبير ملدش الشددراكةلوتادين ، العددت الدد زا   هدذا الدددليل أن الشددراكة بدين الدولددة والجمعيدات شد 2003ي نيد   27

ا ي.ع املدنت املجومياوجمع



I. ال اصة:داف  ه 

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

 ترسي   يم ال اام  والع   املشترك؛ -

 تشجيع مباد ات إلابداع الاني والثقافي للمهاجرين والالجئين؛ -

 للشباب.مل َجهة  دماج املهاجرين والالجئين في البرامد الرياضية والترفيهية ا -

II. :الائات املاتهدفة 

ا طاال والشباب البناء املهاجرين والالجئين؛ -

 الالجئ ن واملهاجرون. -

III. :املشا  ع القابلة للوم يل 

  :الواليين وضمن ال د املشا  ع املشا   ليها الساله وعدم الجمع بينهايج  الن تند ج طلبات الدعم املقدمة ضمن ال د املت  ين 

I. ا:من  الل مشا  ع تهم تنويمقافي للمهاجرين والالجئين املت    ول: إلادماج الث

ا: مهرجانات واليام  قافية؛1-1

ا: و شات للوقاسم والوبادل الثقافي وإلابداع الاني؛1-2

افي والع   املشترك؛:  مالت تتا اية   ل الون ع الثقا1-3

ا: ج الت مار ية للوعريش والوتا س بقاايا الاجر  واللج ء1-4

II. :ملهاجرين والالجئين في مجاالت الشباب والترفيه من  الل دماج البناء ا املت   الثاني:  

ا: تنويم الو اش ومنوديات تشا كية لاائد  الشباب املهاجرين ونورائهم املغا  ة؛1.2

اطاال والشباب من البناء املهاجرين والالجئين بدو  الشباب؛: تأطير وم اكبة  ا2.2

اغا  ة.ن املهاجرين والالجئين ونورائهم امل: تنويم النشطة  ياضية م ولطة بي3.2

IV. :  امللش إلادا 

بدددين الدولدددة والجمعيدددات، ششدددتر  الن يوادددمن املنومدددة للشدددراكة  2003 - 07ل عددددد بنددداء علددد  مادددامين دو يدددة الاددديد الددد زير  وا

املش الترشي  عل  ال ل ص:

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

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

نسد ة منهددا  املرودد ، الواي العاداء   يددع الدرئ س و ددا  دداتم الجمعيدة وت للجمعيدة تتمدل املاددير املرود  العاداء الئتدة -

 ملادق عليها من طرف الالطات امل ولة؛

عددام للجمعيدة الو نسد ة منده ملددادق متادر خ در جمدع عددام سدن   يتمدل  داتم الجمعيددة وت  يدع الدرئ س والكاتد  ال -

 عليها من طرف الالطات امل ولة؛



اتم الجمعيدة وت  يدع الدرئ س والكاتد  العدام يتمدل  د للجمعيدة املادير  املرود بوجديدد ال داص العدام الجمدع متادر -

 عليه؛ ملادق منه، املنو بين الو نس ة

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

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

  للجمعية؛ اتم الجمعية وت  يع الرئ س والمين املال   ر جمع عام يتملالوقرير املا ي آلا -

 مقر؛ عل  الجمعية ت فر تث ك و يقة -

 ؛ املرتقبة واملدا يل ا يشللمل بيان) الجا ية للانة الجمعية ميزانية مشروع -

 مشروع؛  لكل مالدع مبلغ بيان مع إلانجاز ط  ا في التي الو الجمعية املنجز  مشا  ع  ائمة -

  RIB . اصة باملشروع م ض ع الدعم للجمعية البنرية باله ية  ادشه -

V. :مر نات و يداع ملش طل  الدعم 

ايور ن ملش طل  الدعم من:  

 إلادا   الكامل للجمعية املشا   ليه سلاا؛ مرفقا باسوما   املشروع وامللش طل   طي م جه     الايد ال زير، -

 عل : لجمعيةفر اال  ائق املبر   لو ا -

 برة في املجال الثقافي وتكوين وتأطير الشباب والتنشيط والترفيه على املستوى الوطني أو الجهوي أو املحلي؛ة وختجرب ✓

 خبرة في مجال إعداد وتدبير املشاريع؛ ✓

 دة بواقع املهاجرين والالجئين وذويهم القاطنين في مناطق نفوذ تدخل الجمعية.ة جيمعرف ✓

جميددع ال  ددائق املوعلقدة باملشددروع  مباشددر  لدددو ملددال  الدد زا    ددرص مدددمد يواددمن  عم فددي نويددرين )مدعتد دع ملاددات طلدد  الددد

                  يمدددددين بال دددددا ج وشددددداون الاجدددددر  بالر دددددا ، الو   سدددددالها املنودبددددة لددددددو وزيدددددر الشددددداون ال ا جيدددددة والوعددددداون الددددددو ي املكلاددددة باملغا  دددددة املق

 ناا الكدال الر ا . الر يع وشا ع فرا زاوية زنقة الما52عبر البريد عل  العن ان الوا ي: 

 

VI.  اوانوقاء املشا  ع:الترافع

عنيدددة بدددال زا   و لددد  بإتبددداع  عدددد  يدددداع املشدددا  ع مدددن طدددرف الجمعيدددات املادددو فية للشدددرو ، تدددوم د اسدددتها مدددن طدددرف امللدددال  امل

 املرا ل الوالية:

االت الودددد ل المدددام املشدددا  ع املقدمددة مدددن طرفهدددا،  ادد  مجددد دعدد   الجمعيدددة  املدددة املشددروع  لدددد الترافدددع علدد  املشدددروع/ -

 النوا  لجنة دا لية؛

تتددال املشددا  ع  عددد  لدد  علدد  لجنددة لانوقدداء املتد ددة بقددرا  للادديد الدد زير املنودددب لدددو وزيددر الشدداون ال ا جيددة والوعددداون  -

 في املشا  ع املقدمة. بكالدو ي املكلاة باملغا  ة املقيمين بال ا ج وشاون الاجر ، تعهد لها مأم  ية ال

VII.  ااملشا  ع:معايير انوقاء

ا: ويا ها للمشا  ع املقدمة من طرف الجمعيات عل  املعايير الواليةتعومد لجنة لانوقاء في ا

اتجاه الق انين الجا   بها العمل؛ة القان نية الاليمة للجمعية ال ضعي -

اتا ي  تأس س الجمعية؛ ل مرو  سنة  املة ع -

 ساسدي للجمعية؛ا ترام القان ن  ا -

                   و جيه  مع القيام باإلعداد الان   لوقا ير  نشطة لجان ال الواومكات  )، واملجالس إلادا يةعقد الجم ع العامة  -

ا؛وامللا يشاملدا يل  و ليلة

                         ل طني الو الجه   ا تجر ة و بر  في املجال الثقافي وتر ين وتأطير الشباب و طاال والونشيط والترفيه عل  املاو وا -

 الو املتلي؛



 وتدبير املشا  ع؛  بر  في مجال  عداد -

 معرفة جيد  ب ا ع املهاجرين والالجئين و ويهم القاطنين في مناطق نا   تد ل الجمعية؛ -

 ؛املشا   ليها في هذا الدليلاملتاو  ال د ضرو   استهداف  -

 د يقة )العدد، اللنش، املميزات...  وكذل  نابة التزامها في املشروع؛ اةتعريش وتتديد الائة املاتهدفة بل -

 من الوكلاة إلاجمالية للمشروع؛ في املائة 20همة الجمعية بنابة ال تقل عن ماا -

 تجر ة الجمعية في مجال  نشطة املبرمجة في املشروع؛ -

 من الائة املاتهدفة ؛ )القرب تلياملواشعاعها عل  ماو و مجاالت تد لها الجغرافي  و ا   الجمعية شعاع  -

 املقترا؛ وت بع املشروع د   الجمعية عل  تايير  -

  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  ة  -

 ج وشاون الاجر  في  طا  لاتاا يات الاابقة )في  الة وج دها .ا ااملقيمين بال 

انة اللال ية في  ضافة معايير ال رو تراها ضرو ية في عملية لانوقاء.كما الن للج

ا

 ماامين اتاا ية الشراكة بين ال زا   والجمعيات التي س وم انوقاؤها

ا

الو  يع اتاا ية الشراكة وفق البن د ولالتزامات الوالية:ة  عد  ب ل املشروع من طرف لجنة لانوقاء توم دع   الجمعي

ا

VIII. اية:التزامات الجمع

االائات املاتهدفة   1

اتلتزم الجمعية في  طا  تنايذ املشروع بددما يلي:

مدددن م ولدددش  لاسدددوااد  وتمريدددنهم مدددنتسدددجيل املادددتهدفين مدددن املهددداجرين والالجئدددين املشدددا   لددديهم فدددي بطا دددة املشدددروع،  -

ا؛ي اتاا ية الشراكةف انشطة املتدد 

 ؛ ا  طبيعة املشروعبأسماء املاوايدين م افا  ال زا    -

  ؛طبيعة املشروع واملر نين  ا املاطرين  بأسماءم افا  ال زا    -

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

 بامان نجاا املشروع؛ة تعبئة ال سائل الل ج ا يرية وامل ا د ال شرية الرايل -

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

    ا،املاداولين لادا يدين الودا عين لهدملدال  الد زا   الو مدن  طدرف مدن املشدروع وافوتداص الو بدع عمليدات الوااعدل مدع -

 ظرف. ال  وتتك و ك ال  في و ل 
 

ا:من املشروع لوأمين ال اص باملاوايدينا  2

ا. ا  طبيعة املشروعتلتزم الجمعية بوأمين املاوايدين 

امااولية الجمعية  الل إلانجاز:  3

تعوبدر الجمعيدة ماداولة عدن تنوديم وتدأمين وت بدع وم اكبدة وتقيديم املشدروع، طبقدا اللتزامدات هدذه لاتاا يدة والقدد انين  ات  -

االللة الجا   بها العمل؛



وزيددر الشدداون ال ا جيددة والوعدداون الدددو ي  م الجمعيددة باإلشددا     دد  الشددراكة والدددعم الددذ  تقدمدده الدد زا   املنودبددة لدددوزاتلتدد -

فدددي جميددع ال  ددائق واملنشددد  ات وال صددالت إلاشدددها ية  هدداعلدد  وضدددع  مزا الاجددر ،املكلاددة باملغا  ددة املقيمدددين بال ددا ج وشددداون 

 تاا ية.لاألنشطة الجمعية  ات الللة بمام ن والهداف 

االودبيدر املالدي واملتاسباتي للمشروع:  4

بجميدع  بالشي  فدي جميدع املعدامالت والعمليدات املوعلقدة باملشدروع. كمدا يوعدين عليهدا لا وادا  عامليوعين عل  الجمعية الو

 ال  ائق املتاسباتية  صلية املوعلقة باملشروع ويوعلق  مر بما يلي:

 ؛Facturesالا اتير.  -

                 للمشددددددا  ع بالناددددددبة يايددددددد ت صددددددل املم ن/املر ندددددد ن بمبلددددددغ الناقددددددة décharge  ات الو  شددددددهاد كنسدددددد  الشددددددي -

 التي يلع  الوعامل فيها بالشي ؛

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

االوقرير املتاسباتي للمشروع؛ -

 .عجرد تاليلي لقائمة املشتريات ال اصة باملشروا -
ا

اال ضعية املالية للجمعية  5

 شدددأن تتديدددد شدددرو  الونوددديم املدددا ي واملتاسدددباتي  1959ينددداير  31اللددداد  بودددا ي   باإلضدددافة   ددد  لالتزامدددات املتددددد  فدددي املرسددد م

اللجمعيات التي تاوايد من من  من الهيئات العم مية فإن الجمعية تلتزم كذل  بما يلي:

 ؛وعلقة باملشروع م ض ع لاتاا يةاملتاسباتية املوام افا  إلادا   بال ضعية املالية    -

مقوادديات منشدد   الادديد  ئدد س  باملشددروع  ادد للحاددابات بال ضددعية املاليددة للناقددات املرتبطددة  م افددا  املجلددس  علدد    -

 .2014ما    05بوا ي   2/2014الحر مة   م 
ا

IX. ا ي املكلاة باملغا  ة املقيمين بال ا ج وشاون الاجر :واالتزامات ال زا   املنودبة لدو وزير الشاون ال ا جية والوعاون الد

الشراكة والوأشير عليها من طرف ملدال  وزا   املاليدة، تعمدل الد زا   علد  م افدا  الجمعيدة بنسد ة مدن هدذه   عد ت  يع اتاا ية

الاتاا ية.

ا. كياية تت يل مبلغ الدعم:2.1  

ا  البرمجة الوالية:ايوم تت يل الدعم املا ي لل زا   لحااب الجمعية   

لددو  همانطال دة فدي نسد وين، يدوم  يدداعدالء الجمعيدة بوقريدر لااعند انطالق املشروع، و عد   من  يمة الدعم % 50 تت لا -

املقيمددددين بال ددددا ج وشدددداون  ملدددال  الدددد زا   املنودبددددة لددددو وزيددددر الشدددداون ال ا جيددددة والوعددداون الدددددو ي املكلاددددة باملغا  دددة

 ؛الاجر 

لدد ص عليهددا فددي اتاا يددة ملنا وطبقددا للمقواددياتي الو  شددطر الواليددة علدد  السددا  تقيدديم  نجدداز املشددروع نيتدد ل الشددطر الثددا -

 .الشراكة

 الو بع والوقييم

ا:الوقا ير .1

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

نشددطة امل ازيددة النهدائي: يواددمن تااصدديل  نشددطة املنجدز   ددالل تنايددذ املشددروع بمدا فيهددا   تقددم الجمعيددة الوقريددر  د ددي  -

   الثقافي؛التي اسوااد منها املاتهدف ن من البرنامد 

الوقريدددر املدددا ي النهدددائي: يوادددمن تااصددديل مددددا يل وناقدددات املشدددروع مدعمدددة بال  دددائق املتاسدددباتية، تتمدددل  ددداتم الجمعيدددة،  -

 ف متاس  معومد، ويتترم الودبير املا ي واملتاسباتي.راملادق عليه من ط

 



ااملرا بة: .2

صدددعيد  واملرا بدددة علددد عمليدددات إلادا يدددة واملاليدددة املوعلقدددة ب نايدددذ اتاا يدددة الشدددراكة،   ددد  مرا بدددة امللدددال  املكلادددة بدددالواو   ت ادددع الا

املقيمدددين بال ددا ج وشددداون الاجددر  وكدددذا بددا ي امللدددال    ددةالدد زا   املنودبددة لددددو وزيددر الشددداون ال ا جيددة والوعددداون الدددو ي املكلادددة باملغا ا

 الو لافوتاص     مرو   ا جي. ملالية، كما يمرن لل زا   الن تاند مهمة املرا بةاملكلاة باملرا بة ا

ا

افس  لاتاا ية: .3

ملت لة لاائد  الجمعيدة ا تتواظ ال زا   بتق و ش الوت يالت املالية  عد  شعا  املعني باألمر كوابيا، وتاترجع املبالغ املالية -

              افدده، ويمرددن لهدددا الن تلجددأ لاسددد  ال دداد  الجانددد  التاا يددة الشدددراكة عندددما تعدداين ال   لدددل فددي تنايدددذ املشددروع وتتقيدددق الهد

افي الحاالت الوالية:

 الو صل بمراسلة من الجمعية   ل عدم  د تها عل  تنايذ املشروع؛ •

 فقدان الجمعية للاتها القان نية؛ •

 مال الدعم في غير ما  لص له؛وعاس •

 عدم التزام الجمعية بأ د بن د لاتاا ية. •

يمردن للطددرفين لاتادداق وديددا علدد  فسدد  اتاا يددة الشددراكة، و لد   عددد املراجعددة والوددد يق، ويث ددك اتاا همددا ب  يقددة مرو  ددة  -

 م  عة بين الطرفين.

 ت جيهات عامة:

 الشراكة املشا   ليه العاله؛ يليوعين عل  الجمعيات لالتزام الد يق بماامين دل -

عليهدددا فدددي إلاعدددالن عدددن طلددد   ل  الددد زا    دددا ج ملجدددال املنلددد ص دددل ملدددش طلددد  للددددعم غيدددر  امدددل الو و د علددد  ملدددا -

  مشا  ع شعوبر الغيا.

ا

ا


