إعالن للجمعيات
عن طلب عروض مشاريع رقم  2019- DAM-01في مجال تعليم اللغات والثقافة املغربية
لفائدة املهاجرين والالجئين املقيمين باملغرب برسم سنة 2019
.I

السياق العام
-

في إطار تنفيذ السيييا ي الوطني لبالدنا في مجال الهجرة واللجوء ،تبعا للمبادرة السييامي ال أ لطلا ا لالل اكلم مدم
السادس نصره هللا ولي ه في شتنبر 2013؛

-

انسجاما مع التزامات اكملك اكغربي في مجال حاوق اك الرين والاللئين ولفراد ل رهم؛
تبع ي ييا لارادة السي ي ي ي يي ي ييا ي ي ي ي يي ي ي لل وم ي ي من لل ي ي ت س ي ي ي ييير وإنج ي ييا

ن ي ي م ي ييا ال ا ي ييافي واللغوي للم ي ييالرين والاللئين

في اكجتمع اكغربي؛
-

تماشيا مع البرنامج ال ومي بتاريخ  19لبري 2017؛

-

في إطار تجسي اكاارب التشاركي ال أ تبنتها ال وم من لل بناء وتنفيذ يا تها في مجال الهجرة واللجوء؛

-

تنفيذا للبرامج العملي لال تراتيجي الوطني للهجرة واللجوء؛

-

تنفيذا التفاقي إطار للش ي يراك والتعاون اكبرم بين الوزارة اكنت ب ل ى وزير الش ي ي ون الخارلي والتعاون ال ولي اك لف
بياكغياربي اكايمين بيالخيار وش ي ي ي ي ون الهجرة والوكيالي الوطنيي كدياربي ألاميي في قطيا مدياربي ألاميي وتعليم الراشي ي ي ي ي ين
اك الرين والاللئين اك رخ في 13لكتوبر2017؛

-

انسجاما مع دوري السي الوزير ألاول رقم  2003/07ال أ تنظم الشراك بين ال ول والجمعيات.

تعلن الوزارة اكنت ي ب ي ل ي ى وزير الش ي ي ي ي ون الخ ييارلي ي والتع يياون ال ي ولي اك لف ي ب يياكغ ييارب ي اكايمين ب ييالخ ييار وش ي ي ي ي ون الهجرة
عن إطالق طلب مشي ييارمع بر ي ييم ي يين  2019يتعلق بتعليم اللغات وال ااف اكغربي لفائ ة اك الرين والاللئين اكايمين باكغرب،
وذلم إلى غاي يوم الاثنين  25مارس  2019على الساعة الرابعة والنصف زوالا.

.II

ألاهداف الخاصة:
 ت وين اك الرين والاللئين في اللغات وال ااف اكغربي ؛ تمكين اك الرين والاللئين من التواص والتعبير باللغات واللهجات اكغربي ؛ تمكين اك الرين والاللئين من اللغات وألادوات اكساع ة على ن ما في لو اط اكجتمع اكغربي؛ -تمكين اك الرين من التعرف على العادات والتاالي الخاص بال ااف اكغربي .

.III

الفئات املستهدفة:
 -اك الرون والاللئون (فئ الكبار  15ن فما فوق).

.IV

املشاريع القابلة للتمويل:
يجب لن تن ر اكش ي ييارمع اكاترح و ي ييمن اكدور اكتعلق بتعليم اللغات وال ااف اكغربي للم الرين والاللئين قصي ي ي تسي ي ي ي
ان مال م لتماعي واكنهأ داخ اكجتمع اكغربي.

.V

الجمعيات املرشحة لالستفادة من الدعم:
يشترط في الجمعيات اكا م للمشارمع لن تتوفر على:
 تجرب وخبرة في مجال تعليم اللغات وال ااف اكغربي لو مدارب ألامي  ،على اكستوى الوطنأ لو الج وي لو اكدلي؛ خبرة في مجال إع اد وت بير اكشارمع؛ -معرف لي ة بواقع اك الرين والاللئين وذويهم الااطنين في مناطق نفوذ ت خ الجمعي .

.VI

مكونات وإيداع ملف طلب الدعم:
يت ون ملف طلب ال عم من الوثائق التالي :
 طلب خطي موله إلى السي الوزير ،مرفاا با تمارة اكشرو واكلف إلاداري ال ام للجمعي وباقي الوثائق اكنصوصعليها بالتفص ي ي ي ييي في ال لي الخاص بت بير الش ي ي ي يراك بين الوزارة والجمعيات العامل في مجال تعليم اللغات وال ااف
اكغربي لفائ ة اك الرين والاللئين اكايمين باكغرب؛
 الوثائق اكبررة لتوفر الجمعي على اك هالت التاني اكب ن بالتفصي في ال لي اكرفق.تود ملفييات طلييب الي عم في نظيرين (مع قرص مي مج يتي ي ي ي ييمن لميع الوثيائق اكتعلاي بياكش ي ي ي ييرو ) مبيياش ي ي ي ييرة لي ى مص ي ي ي ييال
الوزارة اكنتي بي لي ى وزير الش ي ي ي ي ون الخيارليي والتعياون الي ولي اك لفي بياكغياربي اكايمين بيالخيار وش ي ي ي ي ون الهجرة بيالربياط،
لو إر اله عبر البري على العنوان التالي 52 :زاوية شارع فرنسا وزنقة ام الربيع أكدال الرباط.

.VII

الحصول على املعلومات إلاضافية:
للمزي من اكعلومات وال ص ي ي ييول على ال لي الخاص بت بير الشي ي ي يراك بين الوزارة والجمعيات العامل في مجال تعليم اللغات
والي ي ي يا ي يياف ي ي اكي يغ ييربي يي ي ي لي يف ي ييائ ي ي ة اكي ي ي ييال ييري يين وال يياللي يئي يي يين اكي ياي ييي يمي يي يين ب ي يياكي يغ ييرب ،ي ييري ييى زي ي ييارة اك ييوق ييع إلالي يكي يت ييرون ييي لي يل ييوزارة:
 www.marocainsdumonde.gov.maلو تصال باكصال اكعني بالوزارة على ال اتف.0537686593 :

.VIII

توجيهات عامة:
 يتعين على الجمعيات لتزام ال قيق بميامين دلي الشراك اكشار إليه لعاله؛ -ك ملف طلب ال عم غير كام لو ورد على مصال هذه الوزارة خار آلالال اكنصوص عليها يعتبر الغيا.

