إعالن للجمعيات عن طلب عروض رقم 2019-DAM-02
النجاز مشاريع ذات الصلة بإدماج املهاجرين والالجئين املقيمين باملغرب في املجال الثقافي والشباب والترفيه
برسم سنة 2019
 )1السياق العام
-

بعييا للمبييادر السييامية الت ي أطلقهييا جالليية املل ي محمييل السيياد

فييي إطييار ن ي ي السياسيية الوطنييية فييي مجييال الةجيير واللجييو
نصره هللا في شتنبر 2013؛
انسجاما مع التزامات اململكة املغربية في مجال حقوق املهاجرين والالجئين وأفراد أسرهم؛
بعا لإلراد السياسية للحكومة من أجل يسير وإنجاح الانلماج الثقافي للمهاجرين والالجئين في املجتمع املغربي؛
ماشيا مع البرنامج الحكومي بتاريخ  19أبريل 2017؛
في إطار جسيل املقاربة التشاركية الت بنتها الحكومة من أجل بنا و ن ي سياستها في مجال الةجر واللجو ؛
ن ي ا للبرامج العملية لالسترا يجية الوطنية للةجر واللجو السيما الشق الثقافي والشباب والترفيه؛
انسجاما مع دورية السيل الوزير ألاول رقم  2003/07الت نظم الشراكة بين اللولة والجمعيات؛

تعل يين ال ييوزار املنتلب يية ل ييلل وزي يير الش ييتون الاارجي يية والتع يياون ال ييلو ي املكل يية باملغارب يية املقيم ييين بالا ييارج وش ييتون الةج يير
ع ي ي يين إط ي ي ييالق طل ي ي ييب مش ي ي يياريع برس ي ي ييم سي ي ي يينة  2019يتعل ي ي ييق بإدم ي ي يياج املهي ي ي يياجرين والالجئي ي ي يين املقيم ي ي ييين ب ي ي يياملغرب ف ي ي ييي املج ي ي ييال الثقي ي ي ييافي
والشباب والترفيه وذل إ ى غاية يوم الثالثا  30أبريل  2019على الساعة .16:30

 )2ألاهلاف الااصة:
-

تعزيز نوع أشكال التعبير الثقافي؛
رسيخ قيم التسامح والعيش املشترك؛
تشجيع مبادرات إلابلاع ال ن والثقافي للمهاجرين والالجئين؛
َ
املوجهة للشباب.
تسهيل إدماج املهاجرين والالجئين في البرامج

 )3ال ئات املستهلفة:
 ألاط ال والشباب أبنا املهاجرين والالجئين؛ -الالجئون واملهاجرون.

 )4املشاريع القابلة للتمويل:
يجب أن نلرج طلبات اللعم املقلمة ضمن أحل املحورين التاليين وضمن أحل املشاريع املشار إليها أس له وعلم الجمع بينها :

.I

املحور ألاول :إلادماج الثقافي للمهاجرين والالجئين من خالل مشاريع تهم نظيم:
 :1-1مهرجانات وأيام ثقافية؛
 :2-1ورشات للتقاسم والتبادل الثقافي وإلابلاع ال ن ؛
 :3-1حمالت حسيسية حول التنوع الثقافي والعيش املشترك؛
 :4-1جوالت مسرحية للتعريف والتحسيس بقضايا الةجر واللجو

.II

املحور الثاني :إدماج أبنا املهاجرين والالجئين في مجاالت الشباب والترفيه من خالل :
 :1.2نظيم أوراش ومنتليات تشاركية ل ائل الشباب املهاجرين ونظرائهم املغاربة؛
 :2.2أطير ومواكبة ألاط ال والشباب من أبنا املهاجرين والالجئين بلور الشباب؛
 :3.2نظيم أنشطة رياضية مختلطة بين املهاجرين والالجئين ونظرائهم املغاربة.

 )5الجمعيات املرشحة لالست اد من اللعم:
يشترط في الجمعيات املقلمة للمشاريع بما فيها جمعيات املهاجرين والالجئين أن توفر على:
 جربة وخبر في املجال الثقافي و كوين و أطير الشباب والتنشيط والترفيه على املستول الوطن أو الجهوي أو املحلي؛ خبر في مجال إعلاد و لبير املشاريع؛ -معرفة جيل بواقع املهاجرين والالجئين وذويهم القاطنين في مناطق ن وذ لخل الجمعية.

 )6مكونات وإيلاع ملف طلب اللعم:
 يتكون ملف طلب اللعم من:)1
)2
)3
)4
)5

طلب دعم مشروع موجه إ ى السيل الوزير؛
بطاقة معلومات حول الجمعية وفق النموذج املعتمل في اللليل؛
الوثائق املبرر لتوفر الجمعية على املتهالت والشروط التقنية؛
بطاقة معلومات حول املشروع وفق النموذج املعتمل في اللليل؛
امللف القانوني الكامل للجمعية مصادق عليه وباقي الوثائق املنصوص عليها بالت صيل في اللليل الااص بتلبير
الشراكة بين الوزار والجمعيات العاملة في املجال الثقافي والشباب والترفيه الااص باملهاجرين والالجئين ألاجانب
املقيمين باملغرب.
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الةجر بالرباط أو إرسالها عبر البريل على العنوان التا ي 52 :زاوية شارع فرنسا وزنقة أم الربيع أكلال الرباط.

 )7الحصول على املعلومات إلاضافية:
للمزيل من املعلومات والحصول على اللليل الااص بتيلبير الشيراكة بيين اليوزار والجمعييات العاملية فيي مجيال إدمياج املهياجرين
والالجئييين املقيمييين بيياملغرب يريييى زيييار املوقييع إلالكترونييي للييوزار  www.marocainsdumonde.gov.ma :أو الا صييال باملص يال
املعنية بالوزار على الرقم الها ي.0537686593 :

 )8وجيهات عامة:
-

يتعين على الجمعيات الالتزام اللقيق بمضامين دليل الشراكة املشار إليه أعاله.
كل ملف طلب اللعم غير كامل أو ورد على مصال ه ه الوزار خارج آلاجال املنصوص عليها يعتبر الغيا.

