
   

  

 DAM-2019-02رقم  عروضطلب  عنللجمعيات  إعالن

 الثقافي والشباب والترفيه في املجال املهاجرين والالجئين املقيمين باملغرب إدماجب ذات الصلةمشاريع النجاز 

 2019برسم سنة 

 السياق العام (1

محميييل السييياد   جاللييية امللييي قهييا لأط التييي  للمبيييادر  السيييامية  بعيياواللجيييو    مجيييال الةجييير فيييي  الوطنيييةالسياسييية فييي إطيييار  ن يييي   -

  ؛2013في شتنبر نصره هللا 

 ؛أسرهمأفراد و  والالجئين انسجاما مع التزامات اململكة املغربية في مجال حقوق املهاجرين -

 ؛املجتمع املغربيفي  والالجئين  بعا لإلراد  السياسية للحكومة من أجل  يسير وإنجاح الانلماج الثقافي للمهاجرين -

 ؛2017 أبريل 19كومي بتاريخ لبرنامج الحاع  ماشيا م -

 ؛واللجو  في مجال الةجر  سياستها و ن ي في إطار  جسيل املقاربة التشاركية الت   بنتها الحكومة من أجل بنا   -

 ؛ب والترفيه  السيما الشق الثقافي والشبالةجر  واللجو لالوطنية  لالسترا يجية العمليةلبرامج ل ا  ن ي -

 ؛الت   نظم الشراكة بين اللولة والجمعيات 07/2003الوزير ألاول رقم السيل  ةريانسجاما مع دو  -

         املكل يييية باملغاربيييية املقيمييييين بالاييييارج وشييييتون الةجيييير   املنتلبيييية لييييلل وزييييير الشييييتون الاارجييييية والتعيييياون الييييلو ي تعليييين الييييوزار 

                   الثقيييييييييييافي  جييييييييييالن املقيمييييييييييين بييييييييييياملغرب فييييييييييي امليئييييييييييجإدميييييييييياج املهييييييييييياجرين والال ب يتعلييييييييييق 2019 برسييييييييييم سييييييييييينة طليييييييييييب مشيييييييييياريعإطييييييييييالق عيييييييييين 

 .16:30على الساعة  2019 أبريل 30 يوم الثالثا  غاية وذل  إ ى والشباب والترفيه 

 :ااصةألاهلاف ال (2

  الثقافي؛ التعبير  أشكال  نوع تعزيز  -

 املشترك؛ والعيش التسامح قيم  رسيخ -

 والالجئين؛ للمهاجرين افيوالثق ال ن  إلابلاع مبادرات تشجيع -

 .للشباب املوَجهة البرامج في والالجئين املهاجرين إدماج تسهيل -

 ال ئات املستهلفة: (3

 ألاط ال والشباب أبنا  املهاجرين والالجئين؛ -

 الالجئون واملهاجرون. -

 املشاريع القابلة للتمويل: (4

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

I.  نظيم تهم مشاريع خالل من والالجئين للمهاجرين الثقافي إلادماج: ألاول  املحور : 

 ثقافية؛ وأيام مهرجانات: 1-1

 ال ن ؛ وإلابلاع الثقافي والتبادل للتقاسم ورشات: 1-2

 ك؛املشتر  والعيش الثقافي نوعالت حول   حسيسية حمالت :1-3

 واللجو  الةجر  بقضايا والتحسيس للتعريف مسرحية جوالت :1-4



II.  خالل من والترفيه الشباب مجاالت في والالجئين املهاجرين أبنا  إدماج: الثاني املحور:  

 بة؛املغار  ونظرائهم املهاجرين الشباب ل ائل  تشاركية ومنتليات أوراش  نظيم: 1.2

 الشباب؛ بلور  والالجئين املهاجرين أبنا  من والشباب ألاط ال ومواكبة  أطير : 2.2

 .املغاربة ونظرائهم والالجئين املهاجرين بين مختلطة رياضية أنشطة  نظيم: 3.2

 املرشحة لالست اد  من اللعم: تالجمعيا (5

 : توفر علىيها جمعيات املهاجرين والالجئين أن يشترط في الجمعيات املقلمة للمشاريع بما ف  

  كوين و أطير الشباب والتنشيط والترفيه على املستول الوطن  أو الجهوي أو املحلي؛ملجال الثقافي و  جربة وخبر  في ا -

 علاد و لبير املشاريع؛إخبر  في مجال  -

  لخل الجمعية. وذويهم القاطنين في مناطق ن وذ والالجئين معرفة جيل  بواقع املهاجرين -

 مكونات وإيلاع ملف طلب اللعم: (6

 من:عم يتكون ملف طلب الل -

 موجه إ ى السيل الوزير؛مشروع دعم لب ط (1

 ؛وفق النموذج املعتمل في اللليل طاقة معلومات حول الجمعيةب (2

 التقنية؛ والشروط املتهالتالوثائق املبرر  لتوفر الجمعية على  (3

 ؛وذج املعتمل في اللليلوفق النم بطاقة معلومات حول املشروع (4

    ئق املنصوص عليها بالت صيل في اللليل الااص بتلبير وباقي الوثا  يهمصادق عل امللف القانوني الكامل للجمعية (5

ألاجانب  والالجئيناملهاجرين الثقافي والشباب والترفيه الااص ب جالاملالعاملة في  بين الوزار  والجمعيات الشراكة

 املقيمين باملغرب.

لل املشيييييييييروع( مباشييييييييير  ليييييييييب املر بطييييييييية قوثيييييييييائالجمييييييييييع  يتضيييييييييمنميييييييييع قيييييييييرص ميييييييييلمج ) نظييييييييييريناليييييييييلعم فيييييييييي   يييييييييودع مل يييييييييات طليييييييييب  -

املكل ييييييييية باملغاربييييييييية املقيميييييييييين بالايييييييييارج وشيييييييييتون املنتلبييييييييية ليييييييييلل وزيييييييييير الشيييييييييتون الاارجيييييييييية والتعييييييييياون اليييييييييلو ي مصيييييييييال  اليييييييييوزار  

  .أكلال الرباط الربيع أموزنقة  فرنساشارع  زاوية 52على العنوان التا ي:  عبر البريل أو إرسالها بالرباط الةجر  

 :إلاضافيةاملعلومات  الحصول على (7

املهياجرين إدمياج  ن املعلومات والحصول على اللليل الااص بتيلبير الشيراكة بيين اليوزار  والجمعييات العاملية فيي مجيالللمزيل م

 ل اصيياملو الا صييال بأ www.marocainsdumonde.gov.maزار : للييو املقيمييين بيياملغرب  يريييى زيييار  املوقييع إلالكترونييي والالجئييين 

  .0537686593: يها  رقم الالعلى وزار  بال املعنية

 :امةع وجيهات  (8

 .املشار إليه أعاله الشراكةتعين على الجمعيات الالتزام اللقيق بمضامين دليل ي -

  .الغيايعتبر ال املنصوص عليها رد على مصال  ه ه الوزار  خارج آلاجأو و لعم غير كامل الطلب كل ملف  -


