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تذكير بإستراتيجية الوكالة
ترتكز إستراتيجية الوكالة ،التي تعتبر ثمرة تثمين خبرتها على أزيد من عقد،
على التنشيط المجالي عن طريق دعم ومصاحبة الفاعلين المحليين وخاصة
الجمعيات ،من أجل دعمهم للمســاهمة فــي تنميــة مجــالتهم بطريقــة أكــثر
نجاعة وملءم ة ،وذلك وفق رؤية مشتركة وبديناميــة تشــاركية يســاهم فيهــا
الجميـع عـن طريـق تجميـع الخــبرات والمـوارد .كمـا أن هـذه السـتراتيجية
تنخرط في إطار تفعيل وتنفيذ اســتراتيجية القطــب الجتمــاعي 4 4+الــتي
.تشرف عليها وزارة التضامن والمرأة والسرة والتنمية الجتماعية

محاور تدخـــــــــــــــــل الوكالة
في إطار المساهمة في تفعيل استراتيجية القطب الجتماعي ،4+4
 :تركز الوكالة تدخلها على  3محاور أساسية
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أنشطة الوكالة برسم سنة 2015

محور تقوية قدرات الفاعلين

1.

برنامج ارتقاء لتأهيل الجمعيات
في إطار مقاربة تحسين أداء التدخل ،وللوقوف علــى مــدى تحقيــق برنامــج
"تقوية" لهدافه ،تم إنجاز تقييم مرحلي سنة  ،2012كــان مــن بيــن نتــائجه
صياغة وإعــداد برنامــج "ارتقـاء" لتأهيــل الجمعيــات كــأداة تـدخل أساســية
لتكوين ومواكبة ودعم الجمعيات من أجل تحقيق أهدافها ،والــذي تــم إســناد
تسييره لوكالة التنمية الجتماعية .يعتبر هذا البرنامج ثمرة لتثميــن ورســملة
مختلف المبادرات التي قام بها القطب الجتماعي في مجال تقويــة قــدرات
.الجمعيات
بطاقة تقنية حول البرنامج ←
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المساهمة في تمكين الجمعيات من المشاركة
الهدف
الفعالة في وضع وتفعيل وتقييم البرامج
العام
الجتماعية
العمل على تأهيل وتصنيف الجمعيات؛
الهداف
الرفع من جودة تدخل وأداء الجمعيات من أجل
الخاصة
تحقيق أهدافها؛
تعزيز التشاور والتبادل بين النسيج الجمعوي
للمشاركة في مسلسل التنمية المحلية؛
ترسيخ ممارسات الحكامة الجيدة والشفافية
.والمسؤولية
تقييم حاجيات الجمعيات في مجال تقوية
مكونات
القدرات؛
البرنامج
مواكبة القرب عن طريق أطر وكالة التنمية
الجتماعية؛
التكوين؛
التبادل )موائد مستديرة ومنتديات وزيارات التبادل
(؛
الدعم المؤسساتي عن طريق تمكين الجمعيات
من تجهيزات الشتغال؛
.تمكين الجمعيات من أدوات ودلئل جمعوية
جميع أقاليم المملكة الموقعة لتفاقية خاصة بين
التغطية
الوكالة واللجنة القليمية للتنمية البشرية
الجغرافية
الجمعيات )ما بين  60و  80جمعية في كل إقليم
الستهداف
أو عمالة شريكة للقطب الجتماعي وللمبادرة
.الوطنية للتنمية البشرية
مدة النجاز
سنوات 3
على المستوى المركزي :وزارة التضامن
الشركاء
والمرأة والسرة والتنمية الجتماعية والتعاون
الوطني
على المستوى المحلي :اللجان القليمية
للتنمية البشرية

:أهم النجازات في إطار البرنامج
:التوقيع على اتفاقيات الشراكة
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القليم

بن امسيك
بركان
كرسيف
تنغير
الجديدة
سل
الصويرة
اليوسفية
المجموع

الكلفة
الجمالية
بالدرهم

مساهمة
الوكالة
بالدرهم

مساهمة
الوزارة
بالدرهم

مساهمة
المبادرة
الوطنية
وآخرون
بالدرهم
333 000,00

334 000,00 333 000,00 1 000
000,00
458 000,00 458 000,00 458 000,00 1 374
000,00
200 000,00 400 000,00 300 000,00
900
000,00
500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
400 000,00 400 000,00 420 000,00 1 220 000,00
519 000,00 519 000,00 519 000,00 1 557 000,00
481 150,00 481 150,00 481 150,00 1 443 450,00
3 191 150,00 3 392
3 311
9 894 450,00
150,00
150,00

:الهندسة الجتماعية
.إعداد الصيغة الجديدة لبرنامج ارتقاء
.إعداد منهجية وأدوات الشتغال من أجل تفعيل برنامج ارتقاء
إعداد دفتر التحملت الخاص بالدعم التقني للوكالة من أجل إنجاز
برنامج ارتقاء
:النجازات )3
النجازات
النشطة الرئيسية
)2

o
o
o

التكوين

الحصص

المستفيدين

نسبة النساء

المواكبة و التأطير
التحسيس والتعبئة
زيارات التبادل

32
158
18
1

814
469
974
61

28%
35 %
42 %
21 %

جدول  :الدورات التكوينية المنظمة في إطار البرنامج
نسبة النساء
عدد
عدد الدورات
القليم
%
المستفيدين
التكوينية
الحسيمة
31
114
2
الفقيه بن صالح
29
358
20
أسا الزاك
23
195
6
6

اليوسفية
بن مسيك
المجموع

81
66
814

2
2
32

30
30
28

:وقد تمحورت هذه الدورات التكوينية حول المواضيع التالية
الحكامة والعمل الجمعوي 
دور الجمعيات في تتبع وتقييم السياسات العمومية 
التخطيط الستراتيجي 
تقنيات التواصل وبناء الشراكات /تقنيات تدبير النزاعات 
التدبير الداري والمالي للجمعيات /التدبير المبني على النتائج /صياغة 
المشاريع وتتبعها وتقيمها
التشخيص التشاركي للجمعيات 
جدول  :حصص المواكبة المنظمة في إطار البرنامج
نسبة النساء
عدد
عدد حصص
القليم
%
المستفيدين
المواكبة
الحسيمة
33
6
3
الفقيه بن صالح
26
57
7
اليوسفية
25
102
3
العيون
51
74
42
القنيطرة
29
21
18
تيزنيت
37
41
18
مراكش
51
70
53
أسا الزاك
26
98
14
35
469
158
المجموع
الدعم المالي للبرامج و للمشاريع ←
الميزانية
الجمالي مساهمة
الوكالة
ة
محور تقوية قدرات الفاعلين
ارتقاء لتأهيل الجمعيات بفحص انجرة 400 000 1 200 000
ارتقاء لتأهيل الجمعيات بالحاجب 450 000 1 350 000
ارتقاء لتأهيل الجمعيات بالرحامنة 500 000 1 500 000
ارتقاء لتاهيل الجمعيات العملة في مجال العاقة 400 000 1 000 000
ارتقاء بغنزكان آيت ملول 300 000 900 000
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الميزانية
الجمالي مساهمة
ة
الوكالة

محور تقوية قدرات الفاعلين
ارتقاء بن امسيك 333 000 1 000 000
ارتقاء بركان 458 000 1 374 000
ارتقاء كرسيف 300 000 900 000
ارتقاء تنغير 500 000 1 500 000
ارتقاء الجديدة 300 000 900 000
ارتقاء سل 420 000 1 220 000
ارتقاء الصويرة 519 000 1 557 000
ارتقاء اليوسفية 481 150 1 443 450
دعم المشاريع 749 608 899 924
16 744
374

المجموع

6 110 758

برنامج تقوية قدرات النسيج الجمعوي المغربي بشراكة مع
شبكة المنظمات غير الحكومية اليطالية المشتغلة بالمغرب
بطاقة تقنية حول البرنامج ←
المساهمة في دعم الدينامية المجالية عن طريق
الهدف العام
.تقوية قدرات النسيج الجمعوي المحلي
تقويــة قــدرات النســيج الجمعــوي المحلــي فــي 
الهداف
الخاصة
التنظيم الداخلي والخارجي على مســتوى عمــالتي
وجدة أنكاد وطنجة أصيل وإقليم بني ملل؛
دعــم المشــاركة الفاعلــة للجمعيــات المحليــة فــي 
دينامية التنميــة الــتي تعرفهــا عمــالتي وجــدة أنكــاد
وطنجة أصيل وإقليم بني ملل؛
وتعزيز أواصر تبادل الخبرات بين المجتمع المــدني 
.المغربي واليطالي
تقويــة القــدرات والمهــارات التدبيريــة والقطاعيــة 
النتائج
المنتظرة
للجمعيات المحلية؛
دعــم الحركيــة المجاليــة للجمعيــات النشــيطة فــي 
القـــاليم المســـتهدفة )فـــي مجـــال المعـــارف
والمشاركة والدماج(؛
وتعزيـــز أواصـــر التبـــادل بيـــن المجتمـــع المـــدني 
8

التغطية
الجغرافية
الستهداف
تاريخ إعطاء
النطلقة
التكلفة
الجمالية
الشركاء

المغربــي واليطــالي )تبــادل الخــبرات والتبــادل
).الثقافي
وجدة أنكاد  -طنجة أصيل  -بني ملل 
الجمعيات المحلية
دجنبر 31 2014

ييي  04 2011تاريخ انتهاء
البرنامج
مساهمة
****
20.000.000,00
درهم
الوكالة
 :على المستوى المركزي 
وزارة القتصاد والمالية o
o
المنسقية الوطنية لمبادرة الوطنية
التنمية البشرية
السفارة اليطالية o
:على المستوى المحلي 
شبكة المنظمات غير الحكومية o
اليطالية المشتغلة بالمغرب
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:النجازات حسب التوزيع الجغرافي
عرفت هذه السنة اختتام الشغال بالبرنامج ،لتكون حصيلة العمل بالبرنامج
:منذ انطلقه على الشكل التالي

←

القليم
بني ملل
وجدة أنكاد
طنجة أصيل
المجموع

عدد الجمعيات
المشاركة في طلب
المشاريع
107
75
80
262

عدد الجمعيات
المنتقاة
87
50
70
207

مواضيع الدورات التكوينية المنجزة لفائدة الجمعيات بإقليم بني
:ملل
عدد النساء
عدد
مواضيع الدورات التكوينية
المستفيد المستفيدا
ت
ين
22
98
الطار القانوني والهيكلة الداخلية
للجمعيات
27
93
المشروع الجمعوي ودور الجمعية
24
103
التدبير المالي والمحاسباتي
للجمعية
37
104
صياغة وتدبير المشروع
21
79
الشراكة وتطوير التعاون
22
76
تعبئة الموارد
17
70
الشبكة العنكبوتية  :وسيلة للعمل
21
81
الترافع
17
73
التعبئة الجتماعية
9
25
تقنيات التواصل والتنشيط
التشاركي
9
30
الوساطة الجتماعية وتدبير
النزاعات
226
832
المجموع
مواضيع الدورات التكوينية المنجزة لفائدة الجمعيات بإقليم وجدة
:أنكاد
10

مواضيع الدورات التكوينية
الطار القانوني والهيكلة الداخلية
للجمعيات
التخطيط الستراتيجي للجمعية
تقنيات صياغة المشروع
تتبع وتقييم المشاريع
الشراكة وتعبئة الموارد
التدبير المالي للجمعية
التواصل وتموقع الجمعية
الترافع والتشبيك
المجموع

عدد
المستفيد
ين
55

عدد النساء
المستفيدا
ت
24

37
60
50
50
56
62
36
180

9
29
26
21
32
22
17
406

مواضيع الدورات التكوينية المنجزة لفائدة الجمعيات بإقليم
:طنجة أصيل
عدد عدد النساء
مواضيع الدورات التكوينية
المستفيد المستفيدا
ت
ين
46
95
الطار القانوني والهيكلة الداخلية
للجمعيات
35
85
التدبير الداري للجمعيات
39
69
التدبير المالي للجمعيات
26
59
التخطيط الستراتيجي
38
63
مقاربات التنمية
20
60
صياغة وتدبير المشروع
25
66
أدوات التواصل
39
70
تعبئة الموارد
14
31
التواصل والتنشيط التشاركي
23
47
الترافع والتشبيك
11
25
الوساطة الجتماعية وتدبير
النزاعات
10
26
التشخيص التشاركي
326
696
المجموع
دعم المشاريع في إطار البرنامج
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عدد
عدد
مساهمة
الكلفة
عدد
القليم
المشار الجمالية البرنامج المستفيد النساء
المستفيد
ين
بالدرهم بالدرهم
يع
ات
2 668
4 624
1 701 621 2 184
56
بني
262
ملل
475
891
1 329 273 1 661
44
وجدة
871
أنكاد
22 046
36 144
1 442 728 2 831
37
طنجة
454
أصيل
25 189
41 659
4 473 621 6 677
137
المجم
586
وع

برنامج تدبير الشراكة مع الجمعيات
تميزت هذه السنة بالتوقيع عن اتفاقية الشراكة مع وزارة التضامن والمرأة
والسرة والتنمية الجتماعية الخاصة بتفويت عملية دعم الجمعيــات للوكالــة
:التنمية الجتماعية وتهم هذه الشراكة خلل سنة  2015المجالت التالية
.دعم مراكز الستقبال والستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف



دعم مراكز الستماع والتوجيه والمواكبة لفائدة الطفــال ضــحايا
 .العنف



.دعم مراكز الوساطة السرية



.الخدمة والمساعدة الجتماعية لفائدة المسنين



.التمكين القتصادي للنساء خاصة في المجال القروي



تأهيــل مؤسســات الرعايــة الجتماعيــة الخاصــة بالشــخاص فــي
وضعية صعبة



.دعم مشاريع التنمية الجتماعية في الحياء المهمشة والفقيرة



وقبل اعطاء النطلقــة تــم اعــداد جميــع الــدلئل ودفــاتر التحملت الخاصــة
بالبرنامج بالضافة الى عقد لقــاءات بيــن اطــر الــوزارة والوكالــة مــن أجــل
توحيد المفاهيم و الجهود لنجاح البرنامج .ولقد رصد غلف مالي يتراوح 4 0
مليون درهم لتمويـل الجمعيـات وقد تم العلن عــن طلبــات مشــاريع
.الجمعيات الذي امتد الى غاية  30شتنبر 2015
وقد أسفر العلن عن المشاريع عن مشاركة  8 6 4حامل مشروع موزعون
:حسب الجهات وحسب المحاور على الشكل التالي
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توزيع طلبات المشاريع المتوصل بها حسب الجهات
المبلغ
التكلفة
عدد
الجهة
المطلوب
المشاري الجمالية
بالدرهم
بالدرهم
ع
الداخلة وادي الذهب
3 681 089,12
4 511
34
845,12
الدار البيضاء – سطات
15 936 405,00
22 460
92
384,00
الرباط سل القنيطرة
22 328 234,75
33 882
135
292,20
بني ملل خنيفرة
9 082 696,88
12 148
61
678,00
درعة تافيللت
14 325 580,00
20 380
97
103,50
سوس ماسة
8 613 980,70
11 027
60
331,43
طنجة  -تطوان – الحسيمة
7 331 810,00
23 171
41
836,00
فاس مكناس
22 868 910,05
32 691
122
823,66
كلميم واد نون
5 931 340,90
7 710
47
873,14
مراكش – اسفي
18 876 592,97
28 351
103
236,81
الشرق
8 254 663,46
14 332
50
982,75
العيون الساقية الحمراء
2 746 315,00
3 687
22
372,00
139 977 618,83
214 356
864
المجموع
758,61

←

توزيع طلبات المشاريع المتوصل بها حسب المحاور
المبلغ
التكلفة
عدد
المحاور
المشا الجمالية المطلوب
بالدرهم بالدرهم
ريع
التمكين القتصادي للنساء
36 881
50 878
27
749,90
338,71 6
13

التنمية الجتماعية للحياء
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دعم مركز الستماع والتوجيه
والمواكبة لفائدة الطفال ضحايا
العنف
محور آخر

60 274
765,47 7
11 071
551,20
30 002
063,80
33 202
191,97
15 412
977,00
8 242
276,00

42 430
542,80
8 623
541,20
11 579
268,30
22 576
609,17
9 050
796,00
5 808
403,00
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المجوع

86

5 272
594,46
214 356
758,61 4

3 026
708,46
139 977
618,83

الخدمة و المساعدة الجتماعية
لفائدة المسنين
تأهيل مؤسسات الرعاية الجتماعية 53
الخاصة بالشخاص في وضعية صعبة
دعم مراكز الستقبال والستماع
74
والتوجيه للنساء ضحايا العنف
دعم مراكز الوساطة السرية
43
44

32

برنامج دعم الجمعيات المشرفة على مؤسسات الرعاية
الجتماعية للشخاص المسنين
في إطار البرنامج الحكومي المرتبط بتحســين وضــعية الشــخاص المســنين
وتكملة لمنجزات الحكومة في مجال تأهيــل مؤسسـات الرعايــة الجتماعيـة
الخاصة بالشخاص المسنين يأتي هذا البرنامــج لتأهيــل ومواكبــة الجمعيــات
المسيرة والعاملين الجتماعيين بمؤسسـات الرعايــة الجتماعيــة للشــخاص
المسنين من أجل تحسين جودة التكفل والرفع من حكامة هذه المؤسسات
:وذلك عبر
تقوية قدرات الموارد البشرية العاملــة بمراكــز الرعايــة الجتماعيــة
.للمسنين

1.

النهوض بمبادرات الجمعيات العاملــة فــي مجــال رعايــة الشــخاص
.المسنين

2.

الهدف العام

بطاقة تقنية حول البرنامج
تأهيل ومواكبة الجمعيات المسيرة والعاملين
الجتماعيين بمؤسسات الرعاية الجتماعية
للشخاص المسنين من أجل تحسين جودة التكفل
.والرفع من حكامة الداخلية
14

←

تقوية قدرات المــوارد البشــرية العاملــة بمؤسســات
الهداف الخاصة
الرعاية الجتماعية للشخاص المسنين قصد تحســين
.جودة التكفل بهذه الفئة
العمــل علــى نشــر الممارســات الجيــدة بيــن جميــع 
المؤسسات في مجــال تقــديم الخــدمات للشــخاص
.المسنين من طرف مؤسسات الرعاية الجتماعية
تمكين المتدخلين في تـدبير المؤسســات مـن أدوات 
.الشتغال الضرورية
تاريخ التوقيع
يونيو 24 2015
على اتفاقية
الشراكة
التكلفة
مساهمة درهم 2 399 790,00
8 449 814.
وزارة
درهم 00
الجمالية
التضامن
والمرأة
والسرة
والتنمية
الجتماعية


درهم 2 025 000.00

مساهمة
الوكالة
مساهمة درهم 2 808 512.00
التعاون
الوطني
الستهداف .القيادات والطر الستراتيجية القطاعية والجمعوية
.الطر الدارية والفنية
.المهنيون ا لجتماعيون
الشركاء .وزارة التضامن والمرأة والسرة والتنمية الجتماعية
.وكالة التنمية الجتماعية
.التعاون الوطني
.مؤسسات الرعاية الجتماعية للمسنين









الدعم التقني للمشاريع
في هذا الطار قام أطر الوكالة بتقديم الستشارة والمواكبة التقنية لفائدة
:حاملي المشاريع حسب التوزيع التالي

←
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المجموع خارج المبادرة
الوطنية
للتنمية
البشرية

في إطار
المبادرة
الوطنية
للتنمية
البشرية
83

99

16

270
59
40
343
10

154
59
4
343
0

116
36
10

27
92
96
1036

26
3
96
701

1
89
335

الجهة

الغرب -شراردة  -بني
احسن
دكالة  -عبدة
وادي الدهب  -لكويرة
كلميم -السمارة
تادلة – ازيلل
العيون – بوجدور –
الساقية الحمراء
تازة-الحسيمة -تاونات
مراكش تانسيفت الحوز
طنجة تطوان
المجموع

محور المواكبة المحلية للبرامج الجتماعية الوطنية

2.

المواكبة الجتماعية في إطار القضاء على السكن الغير اللئق
بطاقة تقنية حول البرنامج ←
مواكبــة مجهــودات الدولــة فــي الرفــع مــن جــودة حيــاة
الهدف العام
المواطنين عبر تمكينهم مــن الولــوج إلــى الســكن اللئق
وتحسين شروط انــدماجهم السوســيو-اقتصــادي بالحيــاء
الجديــدة ،وذلــك مــن خلل مقاربــة تنمويــة اجتماعيــة
ومجالية مندمجة لعمليات وبرامج إعادة إيواء قاطني دور
:الصفيح ،تقوم على تفعيل وإنجاز المهام التالية
الشراف الجتماعي؛ 
التدبير والمواكبة الجتماعية؛ 
التنمية الجتماعية والقتصادية وتنشيط القرب 
الجتماعي؛
.التكوين وتقوية القدرات 
التدبير والدارة الجتماعيين لعمليات إيواء قاطني 
الهداف
الخاصة
السكن الغير اللئق؛
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تمكين السر القاطنة بدور الصفيح من الولوج إلى
السكن اللئق وتحسين شروط وظروف عيشهم؛
تحسين شروط الندماج الجتماعي والقتصادي 
للسكان وتشجيع مبادرات تنشيط الحياة الجتماعية
داخل الحي؛
مأسسة طرق جديدة للتدبير الجتماعي والحضري عن 
قرب بالحياء المستقبلة ،تقوم على التضامن
والتماسك والمواطنة وحسن الجوار ،وتقوي تملك
السكان لمجال عيشهم وتحفز انتمائهم له؛
تقوية ومواكبة قدرات الفاعلين المحليين في مجال 
المواكبة الجتماعية والتنمية الجتماعية الحضرية؛
بناء وتسويق الممارسات المهنية الجيدة من خلل 
ترصيد و رأسملة التجارب النموذجية؛
تطوير مقاربات وابتكار أدوات جديدة تساعد على 
التدبير النجع لعمليات وبرامج إعادة إيواء قاطني دور
السكن الغير اللئق؛
عمليات إيواء قاطني السكن الغير اللئق تمت إدارتها 
النتائج
المنتظرة
وتدبيرها بشكل يراعي البعد الجتماعي؛
الشباك الوحيد أو المركز متعدد الخدمات بالبرنامج تم 
تفعيله والشراف عليه وإدارته اجتماعيا؛
السر القاطنة بدور الصفيح تمكنت من الولوج إلى 
السكن اللئق وتم تحسين شروط وظروف عيشهم؛
شروط الندماج الجتماعي والقتصادي للسكان تم 
تحسينها ومبادرات تنشيط الحياة الجتماعية داخل
الحي الجديد تم دعمها تقنيا وماديا؛
التضامن والتماسك والمواطنة وحسن الجوار تمت 
مأسستهم ،تملك السكان لمجال عيشهم وتحفز
انتمائهم له تمت تقويته؛
قدرات الفاعلين المحليين في مجال المواكبة 
الجتماعية والتنمية الجتماعية الحضرية تمت تقويتها
.و مواكبتها
الستهدافساكنة دور الصفيح المستفيدة من برنامج القضاء على 
السكن الغير اللئق
وزارة السكنى وسياسة المدينة؛ 
الشركاء
المنعشون العقاريون العموميون مجموعة التهيئة 
العمران ،وشركة إدماج سكن ،وديار المنصور؛
المجالس الجماعية؛ 
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.جمعيات المجتمع المدني
التوقيع
على
اتفاقيات
الشراكة

أدوات
تفعيل
البرنامج



::ييي ييييييي يييييييي ←

"التفاقية الطار بين الوكالة و"مجموعة العمران
التفاقية الخاصة بين الوكالة و"مجموعة العمران
تامسنا" المتعلقة بالبرنامج المندمج لمواكبة عمليات
تسليم الشقق السكنية لفائدة قاطني دور الصفيح
بجماعة سيدي يحيى زعير عمالة الصخيرات تمارة
).بالرباط ) 3500أسرة
التفاقية الطار بين الوكالة وشركة "إدماج سكن"
المتعلقة بالبرنامج المندمج لمواكبة عمليات إعادة
إيواء قاطني السكن غير اللئق ) 25.000أسرة(؛
التفاقية الخاصة بين الوكالة وشركة "إدماج سكن"
المتعلقة بالبرنامج المندمج لمواكبة عمليات تسليم
البقع الرضية لفائدة قاطني السكن غير اللئق
بالدار البيضاء الكبرى ) 9200أسرة(؛
التفاقية الخاصة بين الوكالة وشركة "إدماج سكن"
المتعلقة بالبرنامج المندمج لمواكبة عمليات تسليم
البقع الرضية لفائدة قاطني السكن غير اللئق
بالمحمدية ) 3795أسرة(؛
صياغة واعتماد حقيبة الدوات الخاصة لجرأة
وتفعيل برنامج المواكبة الجتماعية لقاطني السكن
غير اللئق؛
إنجاز دراسة تتعلق بالطار المفاهيمي للشباك الوحيد
في أحياء الستقبال في إطار عمليات إعادة اليواء
التي تهم البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح"؛
ااختيار مكتب الدراسات لنجاز دراسة تتعلق
بالمساعدة التقنية لوكالة التنمية الجتماعية في
التنسيق وتفعيل وتتبع برنامج "هندسة وأجرأة وتقييم
الممارسات الجديدة للمواكبة الجتماعية" في إطار
.البرنامج الوطني مدن بدون صفيح
















النجازات على مستوى تامسنا
مواكبة وتتبع تكوين الملفات الدارية الخاصــة باســتفادة  1 4 9 5أســرة 
من الشقق السكنية؛
مواكبة وتتبع  4 0 0أسرة خلل عملية توثيق محل سكناهم الجديد؛ 

←
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تدبير  2 1 8 2حالة نــزاع قــدمت بخصــوص ملــف الســتفادة أو إصــلح
الشقق المتضررة
دراسة  1 5 7حالة تعترضها مشاكل في الستفادة من السكن وتنظيــم
لقاءات وجلسات استماع لفائدة  5 5 7حالة من حالت النزاعات ؛
تنظيم  5 0زيارة للتحسيس والعلم و  4لقاءات مع النسيج الجمعــوي
العامل بأحياء الصفيح موضوع هذا البرنامج
تنظيم  1 0 9 9عملية لستقبال المستفيدين بالشباك الوحيد؛
خلق نظــام معلومــاتي لتخزيــن ومعالجــة وتــدبير المعلومــات الخاصــة
.بالبرنامج







برنامج التنشيط الجتماعي عن قرب
بطاقة تقنية حول البرنامج ←
الهدف العامبناء وتعزيز نموذج محلي للتماسك الجتماعي الحضــري
يقوم على مواكبة المبادرة الفردية و الجماعية ،و يحفز
علــى البــداع الجتمــاعي والــذكاء الجمــاعي مــن خلل
تجويد الحمولة الجتماعية والتربوية للممارسة الرياضية
و الثقافية والترفيهية داخل الحياء الحضرية
تجويد الحمولة الجتماعية والتربوية للممارسة 
الهداف
الرياضية والثقافية والترفيهية داخل الحياء الحضرية؛
الخاصة
تقوية السلوك المدني وقيم المواطنة والقواعد 
الجماعية وتعزيز الندماج الجتماعي للشباب
والطفال؛
تيسير ولوج الشباب و الطفال إلى الممارسة 
الرياضية ،الثقافية والترفيهية؛
تقوية القدرات التنظيمية ،التدبيرية و التنشيطية 
للنسيج الجمعوي المحلي؛
تقوية الشراكة المحلية و تعزيز التقائية الفاعلين 
المحليين لدعم و تطوير سيرورة التنشيط الرياضي و
 .الثقافي والترفيهي داخل الحياء
تراجع السلوكات المنحرفة عند الشباب والطفال ؛ 
النتائج
تحسن النتائج المدرسية؛ 
المنتظرة
وضع شبكة جمعوية موضوعاتية وبلورة وإنجاز 
أنشطة الحياء؛
.تزايد أعداد الفتيات الممارسات للرياضة في الحياء 
تكوين منشطين و مدربين من تقنيات التنشيط 
والتأطير السوسيو تربوي ؛
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تكوين الجمعيات ،الندية و فرق الحياء الرياضية و
الرفع من قدرة التأطير والستقبال
تحسن ظروف استقبال الطفال و الشباب ؛
أنشطة أفقية و مشتركة يتم بلورتها و تنفيذها؛
أطفال و شباب الحياء بالبلديات والجماعات
الستهداف
الحضرية
البلديات و الجماعات الحضرية ؛
الشركاء
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
المصالح الخارجية :التعليم ،الصحة ،الثقافة ،الشباب
والرياضة
شركاء آخرون
 :أهم إنجازات البرنامج
صياغة واعتماد  15أداة لجرأة وتفعيل برنامج التنشيط الجتماعي 
عن قرب؛
إنتاج وصلت سمعية بصرية و توزيع دعامات تواصل خلل لقاءات 
التوعية والتحسيس وتعبئة الشركاء
تنظيم  27لقاءا للتوعية والتحسيس وتعبئة الشركاء في كل من 
ببلدية تاركيست وببلدية زاوية الشيخ لفائدة  260مستفيد ضمنهم
 24.نساء
.تنظيم  3دورات تكوينية ببلدية الحاجب 










←

برنامج التنــــميــة الجتـــماعية للحياء الحضرية
بطاقة تقنية حول البرنامج ←
المساهمة في التنمية الجتماعيــة والقتصــادية وتنشــيط
الهدف العام
القرب الجتماعي للحي ،عبر بلــورة وتفعيــل جملــة مــن
النشطة والعمال التنموية والتنشيطية ،التي تهدف إلى
الرفع من جودة الحياة داخل الحي بوصفه إطار للعيــش
المشترك وفضاء لروابط وعلقات جديدة ،وتعمــل علــى
.مأسسة طرق جديدة للمشاركة الجتماعية
الهداف تحسين صورة الحي وتعزيز جاذبيته كفضاء للعيــش 
المشترك )النتماء والتملك(؛
الخاصة
دعم ومواكبــة المشــاركة الجتماعيــة للســكان فــي 
التدبير الجتماعي والحضري للحي؛
تقويــة التماســك الجتمــاعي عــبر ترســيخ ثقافــة 
المواطنة؛
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تحسين الولوج للخدمات الجتماعية للحي؛
بلــورة ســيرورة للتنشــيط السوســيو-ثقــافي داخــل 
الحي كأداة للدماج الجتماعي
دعم ومواكبة مبادرات التشغيل الذاتي؛ 
دعم و مواكبة الدينامية الجمعوية الموجــودة داخــل 
.الحي أو في محيطه عبر التكوين و تقوية القدرات
النتائج تحسين صورة الحي وتعزيز جاذبيته كفضاء للعيــش 
المنتظرة
المشترك )النتماء ،التملك( ؛
المشـــاركة الجتماعيـــة للســـكان فـــي التـــدبير 
الجتماعي والحضري للحي تم دعمها ومواكبتها؛
التماسك الجتمــاعي عــبر ترســيخ ثقافــة المواطنــة 
تمت تقويته؛
الولوج للخدمات الجتماعية للحي تم تحسينها؛ 
ســيرورة التنشــيط السوســيو -ثقـافي داخــل الحــي 
كأداة للدماج الجتماعي تم العمل على بلورتها؛
مبادرات التشغيل الذاتي تم دعمها ومواكبتها؛ 
الدينامية الجمعويــة الموجــودة داخــل الحــي أو فــي 
محيطــه عــبر التكــوين و تقويــة القــدرات تــم دعمهــا
.ومواكبتها
أطفال و شباب الحياء بالبلديات والجماعات 
الستهداف
الحضرية
الجماعات الترابية؛ 
الشركاء
وزارة السكنى وسياسة المدينة؛ 
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ؛ 
المتدخلين في مجال السكن الجتماعي :مؤسسة 
العمران ،شركة ديار المنصور ،شركة إدماج السكن؛
.النسيج الجمعوي 


:أهم إنجازات البرنامج
صياغة واعتماد  15أداة لجرأة وتفعيل برنامج التنمية الجتماعية 

للحياء الحضرية؛
دعم خلق وتقوية قطب الخبرة في مجال التنمية الجتماعية 
.الحضرية على مستوى جميع المنسقيات الجهوية للوكالة
تنظيم لقاءات للتوعية والتحسيس وتعبئة الشركاء بإقليم سيدي 
.بنور بحضور المصالح الخارجية والجمعيات المختصة
21

←
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ييييي يييييي ييييييي ييييييييي ←
مساهمة
الميزاني
محور المواكبة المحلية للبرامج الجتماعية
الوكالة
ة
الوطنية
الجمالي
ة
500 000
التنشيط الجتماعي عن قرب بسيدي يوسف بن علي 1 000
بمراكش 000
1 000
التنمية الجتماعية بالحياء الحضرية  -العيون 3 000
000
000
600 000
التنشيط الجتماعي عن قرب بفجيج 1 200
000
دعم المشاريع 506 000 506 000
المجموع

5 706
000

2 606
000

محور الدماج الجتماعي عبر النشاط القتصادي 1.

برنامج تثمين
يندرج هذا البرنامج في إطار تنفيذ التفاقيـات الطـار الموقعـة بيـن الوكالـة
ومختلــف القطاعــات المعنيــة بهــدف تحقيــق اللتقائيــة والتكامــل مـن أجــل
المساهمة في إنجاز مختلف البرامج الوطنية للتنمية القتصادية والجتماعية
.والقطاعية
يهدف هذا البرنامج إلى دعم تنظيم وتنمية السلســل القتصــادية الصــغيرة،
من خلل استهداف المشاريع التي تقدم قيمة مضافة .ويهدف تدخل الوكالة
:في هذا الطار إلى
فــك العزلــة عــن صــغار المنتجيــن وإدمــاجهم فــي الحيــاة 
القتصادية؛
العمــل علــى ضــمان التكامــل بيــن العمــال المنجــزة مــن 
طرف مختلف المتدخلين العموميين والخواص؛
تعزيز العمل المشترك والتنسيق الدائم بيــن الــديناميكيات 
الجهوية والوطنية؛
23

الحفاظ على مناصب الشــغل الحاليــة والعمــل علــى خلــق
.فرص جديدة للشغل
بطاقة تقنية حول البرنامج ←
دعم تنظيم وتطوير السلسل المحلية الصغيرة
الهدف العام
وتحسين الظروف المعيشية لصغار المنتجين
يتعلــق المــر بتنظيــم أصــحاب الســتغلليات الصــغيرة
الهداف الخاصة
والمنتجين الصغار في إطار تعاونيات وجمعيات مهنيــة
ومقاولت صــغرى ومجموعــات ذات النفــع القتصــادي
:واتحادات التعاونيات حسب المنهجية التالية
تعبئة الفاعلين المحليين وتطوير الشراكة؛ 
القيام بجرد النشطة المتواجدة والمكانات 
المتاحة مع اقتراح الجراءات التي يجب اتخاذها؛
إنجاز تكوينات تقنية؛ 
.ومواكبة ودعم التسويق والبحوث العملية 
النتائج المنتظرة التعاونيات ومجموعات التسويق والجمعيات 
المهنية عملية؛
تحسن أداء التعاونيات ومجموعات التسويق 
.والجمعيات المهنية على مستوى النتاج والتسويق
جميع جهات المملكة 
التغطية
الجغرافية
الجمعيات المهنية ،والتعاونيات ،والمقاولت 
الستهداف
الصغيرة جدا والمجموعات ذات النفع القتصادي
واتحادات التعاونيات
مكتب تنمية التعاون؛ 
الشركاء
المؤسســات القطاعيــة )الصــناعة التقليديــة و 
القتصاد الجتماعي والتضــامني ؛ الفلحــة والصــيد
…البحري؛ السياحة
وشــركاء آخــرون )عموميــون وخــواص( علــى 
.الصعيدين الوطني والدولي


←
المكونات
التكوين
التعبئة
والتحسيس
المواكبة

 :أهم إنجازات البرنامج
نسبة النساء
المستفيدين
7%
124
30 %
842

عدد الحصص
7
57

60

13
24

%52

←

لقد أنجزت هذه النشطة من خلل دعم مجموعة من السلسل النتاجية
 :والخدماتية موزعة كالتالي
سلسلة الفخار أنزي بإقليم تزنيت 
سلسلة الصبار بإقليم الحسيمة 
السياحة القروية ببني ملل 
تأهيل و تطوير تعاونيات المطاعم بجهة ي الدار البيضاء الكبرى 
الصيد التقليدي -حليب البل  -الصيد التقليدي بالداخلة 
سلسلة الكسكس بالقصيبية 
سلسلة النيس الخضر  -سلسلة الخروب  -النباتات العطرية 
والطبية  -الصخور بجهة مكناس تافيللت
تربية النحل  -الحليب بقيادة بجهة الشرق 
باحة البلدي  -سلسلة الفخار بمدينة آسفي 
سلسلة الجلبة البزيوية بأزيلل 
سلسلة الزعتر ببني ملل 

برنامج مغرب مبادرات
يهــدف هــذا البرنامــج إلــى تشــجيع المبــادرات المتعلقــة بإنشــاء المقــاولت
الصغيرة جدا عن طريق دعم إحداث جمعيات تضم القطاع العام ومقــاولين
خواص متطوعين .توفر هــاته الجمعيــات الــدعم المــالي والتقنــي للمشـاريع
المقدمة لها عن طريق قرض شرف بدون فائدة وبــدون ضـمان .تـم تحديـد
مبلغ الستثمار الجمالي فـي مبلـغ  250.000,00درهـم .وتصـل مسـاهمة
.المبادرة الى  80.000,00درهم
بعد حصوله علــى تمويــل وإحــداث مقــاولته ،يســتفيد المقــاول الشــاب مــن
المواكبة والدعم من لدن أحد أعضاء الجمعية بشكل فردي لنجاح مشروعه
.في أحسن الظروف
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بطاقة تقنية حول البرنامج
الهدف العام دعم خلق المقاولت الصغيرة جدا مــن طــرف 
المقاولين الشباب
الهداف الخاصة دعم ومواكبة إنشاء المقاولت الصغيرة جدا؛ 
.الدماج السوسيو اقتصادي للفئات الهشة 
فضاءات مواكبة المبــادرات الفرديــة « مغــرب 
النتائج المنتظرة
مبادرات » محدثة وفعالة؛
تنشيط المجالت المستهدفة؛ 
خلق المقاولت الصغيرة جدا ؛ 
تقوية قدرات حاملي المشاريع في مجال خلق 
وتسيير المقاولت؛
.والتتبع المجالي والذكاء القتصادي 
جميع جهات المملكة 
التغطية الجغرافية
الستهداف الشباب الحــاملين لمشــاريع احــداث مقــاولت 
صغيرة جدا
القطــاع الخــاص؛ الوكالــة الوطنيــة لنعــاش 
الشركاء
التشغيل والكفاءات؛ المراكز الجهوية للستثمار؛
مكتب التكوين المهنــي وإنعــاش الشــغل؛ غــرف
التجــارة والصــناعة والخــدمات؛ اللجــان الجهويــة
والقليمية للتنمية البشــرية؛ الجمعيــات المهنيــة؛
....السلطات المحلية؛ المجالس المنتخبة

←



المكونات
التكوين
التعبئة
والتحسي
س
المواكبة
تمويل
المشاريع
توسيع
البرنامج

 :أهم انجازات البرنامج

←

النجازات

عدد الحصص

المستفيدين

2
52

22
506

نسبة
النساء
%45
%46

%36
137
77
مشروعا بمبلغ  1.8مليون درهم على شكل قروض 39
)شرف ) 38%لفائدة النساء
إطلق  5مبادرات جديدة  :وجدة ،الداخلة ،
.مراكش،فاس والعيون
تنظيم  12تظاهرة للتوعية والتحسيس بني ملل 
26

حضرها  142شخصا ،من بينهم  19امرأة في إطار
.العداد لطلق البرنامج
المبادرا
ت

أكادير
العيون
المجمو
ع

التوزيع الجغرافي للمشاريع المدعمة

←

النجازات

عدد
المشاري
ع
29
10
39

مبلغ القروض

مناصب
الشغل

عدد
النساء

1 541 763
316 490
1 858 253

102
40
142

2
6
8
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 :انجازات أخرى في مجال تعزيز الشراكة مع باقي المتدخلين
تحضير اتفاقية إطار للشراكة مع الوكالــة الوطنيــة 
تعبئة الشركاء
والــتي »  « ANPMEلنعــاش المقــاولت الصــغرى
تسطر لهداف مشتركة تروم إنعاش نظام المقاولــة
.الذاتية عبر برنامج مغرب مبادرات
التحضــير لتفاقيــة شــراكة بيــن الوكالــة ووزارة 
الصناعة التقليدية والقتصاد الجتماعي والتضامني؛
التحضــير لتفاقيــة شــراكة بيــن الوكالــة وجمعيــة 
النساء المقاولت بالمغرب؛
دراسة وتحضير اتفاقيات إطار بين كل من الوكالة 
ومؤسسـة المكتــب الشـريف للفوسـفاط ومؤسســة
.مناجم والوكالة الجامعية الفرونكوفونية
اتفاقيــة الشــراكة بيــن الوكالــة ووكالــة التعــاون 
إبرام
اتفاقيات الــدولي والتنميــة المحليــة لبلــدان البحــر البيــض
الشراكة نهاية سنة  .2014تم إنجاز على "  "ACIMالمتوسط
إثرهــا  4دورات تكوينيــة لفــائدة قطــب المواكــبين
لحاملي مشاريع مقاولت في إطــار برنامــج تكــويني
،لمدة سنة كاملة
التوقيــع علــى اتفاقيــة شــراكة مــع مديريــة الصــيد 
البحــري وعقــد مجموعــة مــن الجتماعــات للتنســيق
.والعلم
المشاركة المشاركة فـي اجتماعـات العلم والتشـاور لـدعم 
في
تنفيذ المخطــط الســتراتيجي  2020-2011الخــاص
القاءات
باتفاقية التعدد البيولوجي؛
الخارجية
المشــاركة فــي صــالون «أليــوتيس » وتنشــيط 
الجناح الخاص بالوكالة؛
المشــاركة فــي الجتماعــات التحضــيرية لتنظيــم 
صالون القتصاد الجتماعي والتضــامني فــي نســخته
الرابعة )تعــبئة التعاونيــات شــركاء الوكالــة والتــدخل
العلمي والتقني(؛
أدوات إنجاز الملصقات والمطويات والوصلت الشــهارية 
تفعيـــــــل على الراديو بشراكة مع مكتب التصدير والتسويق "
البرنامج
مغرب تسويق"؛

الدعم المالي للبرامج والمشاريع
28

←

←

محور الدماج الجتماعي عبر النشاط القتصادي

مراكش مبادرة
الداخلة مبادرة
العيون مبادرة
وجدة مبادرة
فاس مبادرة
تطوير سلسلة الفخار بآسفي
تطوير سلسلة الزعفران بإقليم تنغير
تطوير سلسلة حليب النوق بواد الذهب
برنامج تطوير وتأهيل تعاونيات العملة في قطاع المطعمة
بجهة الدار البيضاء
تطوير سلسلة االصبار بجماعة صاكة بجرسيف
تطوير سلسلة الملح بجماعة أسباب بجرسيف
دعم المشاريع
المجموع

الميزاني
ة
الجمالي
ة
6 000
000
4 000
000
2 500
000
2 500
000
6 600
000
27 500
000
3 600
000
2 855
500
1 900
000
1 500
000
1 620
000
6 921
612
67 497
112

مساهمة
الوكالة

3 000
000
3 000
000
2 000
000
2 000
000
3 000
000
2 500
000
1 800
000
699 500
1 000
000
700 000
400 000
4 101
450
24 200
950

محور المواكبة المحلية للبرامج الجتماعية الوطنية 2.

برنامج دعم تعزيز النصاف والمساواة بين النساء والرجال-
تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة -المنح الخاصة ب"الفاعلين
"غير الحكوميين
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ينــدرج هــذا المشــروع فــي إطــار اتفاقيــة الشــراكة بيــن التحــاد الوروبــي
والمغــرب حــول برنامــج "دعــم تعزيــز المســاواة بيــن النســاء والرجــال"
والهادف الى تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة .تم بمــوجب هــذه التفاقيــة
تفويض وكالة التنميـة الجتماعيـة لتـدبير الشـق المتعلــق بتمويـل مشـاريع
الفاعلين غير الحكوميين عن طريــق اتفاقيــة تفــويض بيــن وزارة التضــامن
.والمرأة والسرة والتنمية الجتماعية والوكالة
بطاقة تقنية حول البرنامج ←
تمكين الفــاعلين غيــر الحكــوميين مــن المســاهمة فــي
أهداف البرنامج
نشر ثقافة المساواة والنصاف بيــن النســاء والرجــال،
وتكريس حقــوق النســاء ،وحمــايتهن القانونيــة وتعزيــز
قدراتهن من حيث المشــاركة فــي الحكامــة السياســية
.وتدبير الشأن العام
السياق الجتماعي والثقافي أكثر ايجابية لتحقيــق 
النتائج المنتظرة
المساواة بين النساء والرجال؛
تحسين آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف الــتي 
تباشـــرها الجمعيـــات مـــع الحـــرص علـــى نشـــر
الممارسات الفضلى؛
تعزيــز القــدرات الخاصــة بالمشــاركة المتســاوية 
للنســاء والرجــال فــي الحكامــة السياســية وتــدبير
الشأن العام؛
تقوية الحماية القانونية للنساء وتحســين شــروط 
.احترام حقوقهن والتمتع بها
محاربة الصور النمطية القائمة على التمييــز بيــن 
مجالت التدخل
الجنسين؛
محاربة العنف اتجاه النساء؛ 
تقوية المشاركة السياسية للنساء؛ 
.تعزيز الحماية القانونية للنساء 
نشر ثقافة المساواة؛ 
البعاد
العرضانية
المقاربة الحقوقية؛ 
تقوية قدرات الجمعيات المحلية في مجال ثقافــة 
المســـاواة والـــترافع والحـــوار مـــع الســـلطات
العمومية)وطنية وجهوية ومحلية(؛
تحسين آليات التنســيق والشــراكة بيــن المجتمــع 
.المدني ومؤسسات الدولة حول حقوق النساء
ميزانية البرنامج أورو ما يعادل 2.000.000,00 22.288.000,00
درها
 :القسم  :1قيمته  1.400.000,00أورو
توزيع ميزانية
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مفتوح أمام الجمعيات الناشطة فــي مجــال نشــر
البرنامج
وتعزيز ثقافة المساواة بين النســاء والرجــال لمــدة
 .سنتين على القل
تتراوح طلبــات المنــح بيــن  50.000,00أورو و 
 100.000,00أورو
:التغطية الجغرافية 
o
تادلة أزيلل
o
مراكش تانسيفت الحوز
o
مكناس تافيللت
o
تازة تاونات الحسيمة
 :القسم  :2قيمته  600.000,00أورو
مفتوح أمام الجمعيات الناشطة فــي مجــال نشــر 
وتعزيز ثقافة المساواة بين النســاء والرجــال لمــدة
.خمس سنوات على القل
تتراوح طلبات المنح بيــن  100.001,00أورو و 
 300.000,00.أورو
جميع جهات المملكة 
التغطية
الجغرافية
الشركاء وزارة التضـــامن والمـــرأة والســـرة والتنميـــة 
الجتماعية
مندوبية التحاد الوروبي 


 :أهم إنجازات البرنامج
استقبال وتسجيل الطلبات الكاملة للمشاريع 
المصادقة على  15مشروعا بكلفة إجمالية تقدر ب  26.3مليون 
.درهم بلغت مساهمة التحاد الوربي فيها  22.2مليون درهم
توقيع اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات المنتقاة 
بداية تنفيذ المشاريع 
:وفيما يلي معطيات دقيقة حول المشاريع والجمعيات الحاملة لها
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فئات
ستهدفة

20

المجال
ت
الترابية
المستهد
فة
أقاليم بني
ملل وبني
جرير
والرشيدية
وقلعة
السراغنة

الفاعلون
الجمعويون
والمنتخبون
بات ومدراء
المؤسسات
التعليمية
والمدرسون
والمدرسات

إقليم
الرشيدية
وإقليم
.ميدلت

تيات ضحايا
لعنف ،هيئة
س ،فاعلون
فاعلت من
تمع المدني

عمالة
مكناس

سات
ية
لون

جماعة
أم
الربيع

الجمعية
الحاملة
للمشروع

أهداف المشروع

تعزيز قدرات الجمعيات العاملة جمعية تنمية
في مجال حقوق النساء عبر
تمكينها من الستفادة من
أدوات التواصل المتعددة
الوسائط ومواكبتها في إعداد
وتنفيذ استراتيجيات التواصل
والمرافعة لمناهضة الصور
النمطية القائمة على النوع
الجتماعي
النهوض بدور الفاعلين  -شبكات
جمعيات
المحلين في تغيير السلوكات
التنمية
.والتمثلت حول النساء
المساهمة في تقوية دور  -للجنوب
الشرقي
المجتمع المدني في تشجيع
مشاركة النساء في الحياة
.السياسية والجتماعية

مناهضة العنف ضد النساء
،والفتيات
العمل على ترسيخ ثقافة
المساواة بين الجنسين
داخل المجتمع من خلل
محاربة الصور النمطية في
،أوساط الشباب
النهوض بالمساواة
والنصاف السوسيو
اقتصادي عند النساء
والرجال مع محاربة الفقر
والهشاشة في صفوف
النساء والفتيات في وضعية
.صعبة
تطوير التمثلت الجنسانية
لدى التلميذ بالمؤسسات
المدرسية وتقوية قدرات
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 جمعية
الباتول للفتاة
 والسرة

اسم المشروع

حقوق النساء
ووسائل العلم
الجديدة

تقوية دور المجتمع
المدني في النهوض
بالمساواة بين
الجنسين لعمالتي
ميدلت والرشيدية

نساء وفتيات
جديرات بحقوقهن
مساواة  +إنصاف
= كرامة



جمعية تقليت
للتنمية
القروية

التحسيس
والتكوين لفائدة
تلميذ المؤسسات

فئات
ستهدفة

ن

ت المجتمع
ي والفاعلون
ساتيون
مستوى
ي والوطني

المجال
ت
الترابية
المستهد
فة

أهداف المشروع

فاعليي وفاعلت المجتمع
المدني للنهوض بثقافة
المساواة بين الجنسين

والجماع
ة
الحضري
ة
لمريرت
المساهمة في النهوض بحقوق
إقليم
النساء في جهة تادلة-أزيلل من
بني
خلل تقوية وتعزيز الدينامية
ملل
الجتماعية على المستوى
.الجهوي

لمستفيدات
ركز محاربة
لمية ومركز
ستماع التابع
والجمعيات
ة بالمنطقة

عمالة
الحسيم
ة

اء والفتيات
حايا العنف،
ز الستماع،
ا الستقبال
فل بالنساء
حايا العنف،
هات المعنية
لية مناهضة
ضد النساء،

جهة
مراكش
-آسفي

إحداث إطار للتكوين حول
حقوق النساء والعمل على
نشره من طرف الفاعلين
.المحلين
تقوية قدرات النساء على
شجب وإدانة التفاوتات
.المتعلقة بحقوقهن
النهوض بالقيم الداعمة
.لحقوق النسان
المساهمة في تغير سلوك
المجتمع في التعاطي مع
.قضية العنف ضد النساء
تجويد التنسيق بين جمعية
النخيل ومختلف المتدخلين
في مجال مناهضة العنف
.ضد النساء
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الجمعية
الحاملة
للمشروع

اسم المشروع

والبيئة

التعليمية والفاعلين
المدنيين
للنهوض بثقافة
المساواة بين
الجنسين
عدالة(Thémis (:
تكتل من أجل
العدالة للنساء

جمعية
النطلقة
للتنمية
والبيئة
والثقافة
)(AIDECA
بشراكة مع
جمعية اللجنة
الوروبية
للتكوين
والزراعة
(CEFA
 جمعية المنال
للتنشيط
النسائي

التشبع بثقافة
حقوق النسان من
طرف نساء في
وضعية صعبة





 جمعية
النخيل


المساهمة في
مناهضة العنف ضد
النساء بجهة
مراكش-تانسيفت-
الحوز من خلل
عمليات التكفل
بالنساء ضحايا
العنف والتحسيس
وعمليات التنسيق

فئات
ستهدفة

المجال
ت
الترابية
المستهد
فة

الجمعية
الحاملة
للمشروع

أهداف المشروع

ليا استقبال
نساء ضحايا
لدى مصالح
طة القضائية
رك الملكي
والمحاكم
شفيات...ال
الرأي العام

شحات
ء
شارات
ب القرار
سي

ضحايا

اسم المشروع

والتتبع من أجل
الحد من العنف
ضد النساء

مراكش
والحوز
وقلعة
السراغن
ة
والصوير
ة
والرحامن
ة
عمالة
الحسيم
ة

المساهمة في دعم التمثيلية المعهد
النسائية في الهيئات المنتخبة المغربي
الترابية قبل وبعد النتخابات للتنمية
المحلية
المقبلة

دعم تمثيلية النساء
بالهيئات المنتخبة في
جهة-مراكش-
تانسيفت-الحوز

المساهمة في تجويد شروط جمعية ملتقى
المرأة
النهوض بالنصاف والمساواة
بالريف
على مستوى عمالة الحسيمة

برنامج إدماجي
لمناهضة العنف
والتمييز ضد
النساء
دعم تسيير مراكز
الستماع واليواء
للنساء ضحايا
العنف
نشر ثقافة المساواة
بين النساء والرجال،
مدارس المساواة
النوع الجتماعي:
محاربة التمييز ضد
النساء ومن أجل
مجتمع راق للنساء
والرجال

نساء ضحايا
في وضعية
هشة

إقليم
تازة

يهدف المشروع إلى تسيير جمعية تفعيل
مبادرات
وتدبير مراكز الستماع واليواء
.للنساء ضحايا العنف

لتدريس ب
اعدادية
بإقليم بني
ملل

إقليم
بني
ملل

منظمة العفو
الدولية –
فرع المغرب
بشراكة مع
جمعية
Progetto
Mondo Mlal

ن
ون -الهيئات

جهة
طنجة-

تقوية قدرات هيئة التدريس
لتمرير قيم المساواة
والنصاف بين النساء
.والرجال

المساهمة في النهوض جمعية
بالنصاف والمساواة بين النساء السيدة
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دعم للنهوض
بالنصاف بين

فئات
ستهدفة

المجال
ت
الترابية
المستهد
فة

الجمعية
الحاملة
للمشروع

أهداف المشروع

والرجال في عمالتي طنجة الحرة
.وتطوان مواطنة
ومساواة

الفاعلوناتيون

تطوان-
الحسيم
ة

ت العازبات
م
نين

عمالت
طنجة
تطوان-الحسيم
ة

دعم ولوج المهات العازبات
للحماية القانونية من خلل
نهج مبتكر وتشاركي للترافع

محاميات
محامون في
ور التدريب،
فاعلون
ويون ،نساء
ضحايا العنف

عمالة
طنجة
المدينة
– عمالة
أصيلة
الفحص
أنجرة

يهدف المشروع إلى
المساهمة في القضاء على
التعامل غير المنصف تجاه
النساء والعنف المبني على
النوع من خلل إحداث مصحة
قانونية
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اسم المشروع

النساء والرجال
في جهة طنجة-
تطوان
أمهات على الثير :
نهج مبتكر ومتكامل
للترافع من أجل
النهوض بحقوق
المهات العازبات
بالمغرب

جمعية مئة
بالمئة أمهات
بشراكة مع
جمعية
SoleterreStratégie di
Pace Onlus
مؤسسة إحداث مصحة قانونية
للنساء
سيديال –
فرع المغرب
بشراكة مع
اتحاد العمل
النسائي –
فرع طنجة

لفئات
ستهدفة

ي 80

المجالت الترابية
المستهدفة

الجمعية
الحاملة
للمشروع

أهداف
المشروع

تمكين
قطب الرباط-طنجة 1.
قطب الشاوية 2.
جمعيات
ورديغة وتادلة-أزيلل القطاب من
قطب جنوب شرق 3.
أجل
مكناس-تافيللت
الشراف
قطب مراكش4. -
والسهر على
تانسيفت-الحوز،
تتبع مساءلة
سوس-ماسة-درعة،
السياسات
الحسيمة-وجدة-
المحلية
....الناظور-بوعرفة
المتعلقة
بالمساواة
.بين الجنسين
تعزيز الحوار
البناء بين
السلطات
العمومية
وغيرها من
المتدخلين
حول تكريس
القيم
.الديمقراطية

 الفضاء
الجمعوي

اسم المشروع

الجندات الجمعوية
للمساواة من أجل
ترافع وتعاون فعال
ومسؤول حول
الخطة الحكومية
للمساواة



المجموع
:وللشارة فكل المشاريع السالفة الذكر تصب في المواضيع التالية
مناهضة الصور النمطية القائمة على النوع الجتماعي 
مناهضة العنف ضد النساء والفتيات 
تعزيز المشاركة السياسية للنساء 
تقوية ولوج النساء للحماية القانونية 
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مشروع "تعزيز وتقوية مأسسة النصاف والمساواة بين
الجنسين في السياسات العمومية
يندرج هذا المشروع في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة التضــامن والمــرأة
والسرة والتنمية الجتماعية ومنظمـة المـم المتحـدة للنسـاء والـذي كـان
ثمرة لمجموعــة مــن ورشــات التشــاور بيــن مكونــات القطــب الجتمــاعي
.ومنظمة المم المتحدة للنساء
بطاقة تقنية حول البرنامج ←
العامـدف هــذا المشــروع الــى دعــم مأسســة ونشــر مبــادئ
يهـ
الهدف
النصـــاف والمســـاواة بيـــن الجنســـين فـــي السياســـات
.العمومية والبرامج الحكومية
تقوية قدرات مكونات القطب الجتماعي في مجالت
الهدف
الخاص
التنسيق ،والتتبع والتقييم لمسار مأسسة المساواة بين
.الجنسين في السياسات العمومية
المحور الول  :تقوية قدرات وزارة التضامن −
محاور
التدخل
والمرأة والسرة والتنمية الجتماعية على مستوى
التنسيق بين القطاعات من أجل نشر ومأسسة
.مبادئ النصاف والمساواة بين الجنسين
المحور الثاني  :مواكبة مكونات القطب −
الجتماعي من أجل إدماج مبادئ النصاف
والمساواة بين الجنسين في البرامج ومجالت
.التدخل
المحور الثالث  :تعزيز مبادئ حقوق النســان لــدى −
.الرأي العام ولدى مختلف الفاعلين المعنيين
 :أهم إنجازات البرنامج
أهم النجازات
المكونات
الحكامة إحداث هيأة تتبع المشروع مكونة من ممثلـي وممثلت
القطــب الجتمــاعي وممثلــي وممثلت منظمــة المــم
المتحدة للنساء؛
تعيين الوكالــة كمســؤولة علــى قيــادة الدراســة حــول
التمكين القتصادي للنساء؛
تنظيم أربــع اجتماعــات عمــل لهيــأة الحكامــة المكلفــة
بتتبع البرنامج؛
 :بلورة الشروط المرجعية لطلبات الستشارة حول
بلورة خطــة لتكــوين وتقويــة قــدرات أطــر القطــب o
الجتماعي
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←







إدمـــاج مقاربـــة النـــوع الجتمـــاعي فـــي مشـــروع
السياسة العمومية المندمجة من أجل دعــم حقــوق
الشخاص في وضعية إعاقة
بلورة استراتيجية التواصل للقطب الجتماعي o
الطار الستراتيجي للقطب الجتمــاعي فــي مجــال o
التمكين القتصادي للنساء
.استراتيجية تسويق منتوجات التعاونيات النسائية o
تنظيم لقاء تكويني حول "الميزانيــة المســتجيبة للنــوع 
الجتمــاعي"أيــام  26و  27ينــاير  2015اســتفاد منــه
.أربعة أطر من الوكالة
o

التكوين

أنشطة أخرى
إنجاز تقرير عن إنجازات وكالة التنمية الجتماعية فــي إطــار الهــداف
النمائية لللفية) -الهدف  : 1القضاء على الفقر والهدف  :3تعزيــز
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة(؛
إنجاز تقرير النوع الجتماعي لسنة  2015حول اســتراتيجية ومشــاريع
الوكالــة فيمــا يخــص النــوع الجتمــاعي ومــا تــم إنجــازه لتفعيــل هــذه
الستراتيجية؛
المساهمة في إنجاز التقرير المتعلــق بــالنوع الجتمــاعي لســنة 2016
والمصاحب لمشروع القانون المالي للوكالة التنمية الجتماعية؛
المشاركة في الحملة الوطنية لوقف العنف ضد الطفال؛
مساهمة الوكالة في تنزيل برنامج دعــم الرامــل عــبر تمثيــل الــوزارة
.بلجن التقاء ومزاولة مهمة كتابة هاته اللجن
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إعادة هيكلة وتنظيم الوكالة 1.
أهم النجازات
النشطة

انعقـــاد دورة المجلـــس الداري لوكالـــة
التنميــة الجتماعيــة يــوم  9يناير  2015تحت
رئاســة الســيدة بســيمة الحقــاوي وزيــرة
التضـــامن والمـــرأة والســـرة والتنميـــة
حكامة
.الجتماعية
الوكالة
انعقـاد اجتمـاع لجنـة النتقـاءِ للبت في  10
طلبات للبرامج
انعقاد  8اجتماعات للجن الجهوية للمصادقة 
.على المشاريع للبت في  21مشروعا
تتمـــة اشـــغال مكتـــب الدراســـة المكلـــف 
تموقع الوكالة
بالمهمة باقتراح السيناريوهات المحتملة

التكــوين الــداخلي لطــر الوكالــة حســب
:التوزيع التالي
تكوين لفائدة  83إطار في مجال تدبير o
وتسيير البرامج والمشاريع التنموية )8
)أيام
تكوين لفائدة  15إطار في مجال دور و o
التكوين
)مسار المواكبين ) 5أيام
الداخلي لطر
تكوين لفائدة  15إطار حول خطة عمل o
الوكالة
)المقاولة ) 5أيام
تكوين لفائدة  15إطار حول مرتكزات o
)عمل المواكبة ) 5أيام
تكــوين حــول تســيير برامــج التنميــة o
الجتماعية الحضرية لفائدة  20إطار )4
)أيام
التدبير
التعييــن فــي مناصــب المســؤولية بالنســبة 
والتنظيم
 :للمناصب التالية
الداخلي
رئيس مصلحة التتبع و التقييم o
رئيس القطاع الداري والمالي o
رئيسة مصلحة المحاسبة والمالية o
رئيسة مصلحة التعاون الدولي o
انتخاب أعضاء اللجن المتساوية العضاء 
وضع نظام معلوماتي خـاص بتـدبير المـوارد 
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النشطة

التدبير
المعلوماتي

النشطة
التواصل

أهم النجازات
البشرية للوكالة
انتقاء أطر قطب المكونين؛
انتقاء أطر قطب الكفاءات الخاص بمواكبي
حاملي المشاريع
انتقـــاء أطـــر قطـــب الكفـــاءات الخـــاص
بالمكلفين بالمشاريع وبتتبع عمليــة العلن
عن المشاريع
العلن عـــن عمليـــة انتقـــاء أطـــر قطـــب
المكـــونين والمســـيرين لبرامـــج التنميـــة
.الجتماعية الحضرية
النتهــاء مــن تثــبيت تطــبيق نظــام إدارة
المـوارد البشـرية ويخضـع التطـبيق لختبـار
القبول النهائي ومن المقـرر بـدء العمـل بـه
.بداية عام 2016
وضع اللمسات الخيرة للتقرير التشخيصــي
حــول حمايــة النظــام المعلومــاتي بالوكالــة
تماشيا مع التعليمات الوطنيـة لحمايـة نظـم
 Directive Nationale de la Sécuritéالمعلومات
des
مـــــع )Systèmes d’Information (DNSSI
اقتراح النشطة والتـدابير الطـارئة الـواجب
اتخاذهــا وســيكون التقريــر جــاهزا لبرمجــة
.أنشطته في سنة 2016









التواصل والتحسيس 2.
أهم النجازات
وسائل العلم  :بناءا على الدور الذي تلعبه 
وســائل العلم فــي تكــوين الــرأي العــام،
تتوجه الوكالة إلى المنـابر الوطنيـة بطلبـات
تغطيـة مختلـف البيانـات عـن أنشـطتها كمـا
تستجيب لمختلف طلبـات الصـحفيين ،وفـي
:هذا الصدد أثمر هذا المجهود في ما يخص
o
الصـــحافة المكتوبـــة :تـــم التطـــرق
للوكالة و أنشطتها مـن طـرف مختلـف
الصحف الوطنية من خلل أكـثر مـن 40
.مقالة وقصاصة
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النشطة

أهم النجازات
العلم السـمعي والمـرئي :اسـتفادت o
الوكالــة مــن  24وصلة إخبارية عبر
.الذاعات والتلفزات الوطنية
التواصـل الرقمـي عـبر البوابـة اللكترونيـة 
 :للوكالة
تحييــــن البوابــــة اللكترونيــــة ب o 102
قصاصـة وتقريـرا عـن مختلـف أنشـطة
الوكالـة خلل سـنة  .2015تنضاف إليها
 18مادة خبرية تتعلق بأنشطة القطب
.الجتماعي وبمجال التنمية عموما
نشــر  20إعلنا عبر البوابة متعلقا o
بطلبـــات العـــروض وعـــروض العمـــل
وطلبـــَات المشـــاريع و العلن عـــن
.أنشطة القطب الجتماعي
:دعامات التواصل 
o
توزيـع مـا ينـاهز  2600دعامة تواصل
خلل مختلف اللقاءات والتظاهرات
o
توزيـع ملفـات تعريفيـة علـى مختلـف
قطاعات ومصالح الوكالة

تنظيــم التظــاهرات :تنظيم  33تظاهرة
تواصــلية )مــوائد مســتديرة ،منتــديات ،أيــام
تحسيسية ،(...للتواصل مع مختلف الفـاعلين
والفئات المســتهدفة ،و كــذلك المســاهمة
في تظاهرات من تنظيم شركائها ومختلــف
.الفاعلين الوطنيين والمحليين
احتضان ودعم النشطة :دعم النشطة التي 
تنـدرج فـي اطـار توطيـد علقـة الوكالـة مـع
شركائها وفتح آفاق العمل المشـترك .وفـي
هـذا الطـار قـامت الوكالـة بالمسـاهمة فـي
:النشطة التالية
الدورة الثالثة لمعرض أليـوتيس لمهـن o
البحر بأكادير  18إلى  22فبراير 2015
النســـخة الثانيـــة للمعـــرض الجهـــوي o
للمنتوجات المحلية بتازة من  10إلى 14
يونيـو  2015الدورة السادسة للملتقى
الجمعوي بالجديدة
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النشطة

أهم النجازات
نــــدوة بمناســــبة اليــــوم الــــوطني
للشـخاص فـي وضـعية إعاقـة آسـفي
يوم  28ماي 2015
المعرض الـوطني للمنتوجـات المحليـة
.بمدينة سطات
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o

o

النشطة

مهمات
الفتحاص

التقييم
الداخلي
تتبع
المشاريع

التتبع والفتحاص 3.
أهم النجازات
إنجــاز مهمــة افتحــاص داخلــي  9مشاريع 
بآسفي
إنجاز مهمة افتحاص داخلي برنامج النباتـات 
العطرية والطبية بجهة مكناس
إتمــــام مهمهمــــة الفتحــــاص الخرجــــي 
للمشاريع ) (20التي تفوق مساهمة الوكاالة
مليون درهم
إنجاز تقييم داخلي لبرنامج مغرب مبادرات 
تقييــم داخلــي فــي طــور النجــاز لبرنامــج 
""أملي
تنظيم  162زيارة للمشاريع ) قيد الدراسة – 
قيـد النجـاز – فـي مرحلـة التثميـن( منهـا 19
.زيارة خاصة بتثمين المشاريع
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النشطة
تعبئة
التعاون
الدولي
والهيئات
الوطنية

الشراكة والتعاون الدولي 4.
أهم النجازات

عقد لقــاءات واجتماعــات مباشــرة مــع مجموعــة 
مــن المنظمــات الدوليــة مــع الســفراء وممثلــي
.التعاون الدولي لتقديم الوكالة
مشــروع اتفاقيــة الشــراكة بيــن الوكالــة 
والوكالــة الســبانية للتعــاون الــدولي تهــم
دعم النظام المعلوماتي المندمــج للتــدبير المثــل
لبرنامــج "ارتقــاء لتأهيــل الجمعيــات" وذلــك فــي
".إطار "مشروع مسار
مشـروع اتفاقيــة الشـراكة بيــن الوكالــة و 
تهم تنظيم كل  KOICAوكالة التعاون الكوري
سنة دورات تكوينية بكوريا الجنوبية سيتم تمكيــن
أطر الوكالة من الستفادة منها كمــا ســيتم وضــع
رهن إشارة الوكالة خبراء كوريين لــدعم الوكالــة
.في مختلف مجالت تدخلها
الروبي 
:
برنامج الدعم التقني للتحاد
يهدف البرنامج إلى مواكبة المملكة المغربية في
سياستها لتقوية قدراتها المؤسساتية في مجال
التنمية الجتماعية والمجالية وذلك عبر دعم
وكالة التنمية الجتماعية لتطوير مفاهيم جديدة
سواء في مجال تقوية قدرات الفاعلين المحليين
أو دعم مبادرات خلق فرص الشغل .ويسعى هذا
البرنامج إلى تحقيق مجموعة نتائج من بينها
تأهيل وتقوية قدرات النسيج الجمعوي ،تشجيع
خلق فرص الشغل وتطوير المقاولت الجتماعية
وتمكين أطر الوكالة والفاعلين المحليين من
الدوات والساليب المبتكرة في مجال التنمية
الجتماعية والمجالية .وللشارة فإن وكالة التنمية
الجتماعية قد حصلت على الموافقة المبدئية من
التحاد الروبي قصد الستفادة من هذا الدعم
الذي تبلغ ميزانيتة المرتقبة  275.000يورو
العمــل علــى بنــاء شــراكة مــع منضــمة 
السكوا تهم الدعم التقنــي للوكالــة فــي مجــال
تقوية قدرات النسيج الجمعــوي والمســاهمة فــي
تفعيل أهداف التنمية المستدامة
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النشطة

أهم النجازات

التعـاون جنـوب -جنـوب تم البــدء فــي إطــار
التعاون جنوب–جنوب مع الهند وتركيــا والبرازيــل
.وذلك بالقيام بزيارات لفائدة أطر الوكالة
عقد مجموعـة مـن اللقـاءات والجتماعـات
مــع مجموعــة مــن المنظمـــات والهيئات
الوطنية لتقديم الوكالة والتعريف بها )مؤسســة
منــاجم ،مجموعــة المكتــب الشــريف للفوســفاط
المؤسسة المغربية للتربية المالية ،مدرسةOCP،
وزارة الصــــــيد EGE،الحكامــــــة والقتصــــــاد
الوكالــــة الوطنيــــة لنعــــاش ،JAIDA،البحــــري
 ANPME ،المقــاولت المتوســطة والصــغرى
المبــادرة_  AKSALمجموعة العمران ،مجموعــة
الجتماعية،وكالة إنعــاش أقــاليم الجنــوب،جمعيــة
).ساعة الفرح وجمعية رواد المغرب الشباب
عقد
الوكالة الفرنسية للتنمية :التوقيع عن ملحق
الشراكات تمديــد اتفاقيــة الشــراكة مــع الوكالــة الفرنســية
للتنمية
الشــراكة مــع صــندوق المــم المتحــدة
تمــت المصــادقة علــى  UNICEF:للطفولــة
برنامج عمل في إطار برنامج التعاون مع القطب
الجتماعي بغلف مالي يقــدر ب  583ألــف دولر
والذي ستعمل فيــه الوكالــة علــى تقويــة قــدرات
.الفاعلين المحليين في مجال الطفولة
المجلس الثقافي البريطاني :التوقيـع علــى
عقد شراكة تهم تقوية قدرات أطــر الوكالــة فــي
مجال اللغة النجليزية ومواكبة الجماعــات ودعــم
مختلف النشطة المتعلقــة بالمقاولــة الجتماعيــة
ومختلف التدخلت التي تستهدف التنمية المحلية
وخاصة في المجال الحضري وكذا تبادل الخبرات
.بين المؤسستين
توقيع اتفاقيات مع كل من مجموعة العمران،
،وزارة الصيد البحري ،مدرسة الحكامة والقتصاد
.وكالة إنعاش أقاليم الشمال ACIM ، CIEMS،
مشاركة أطر المشاركة في الدورة السادسة والخمسين للجنة
الوكالة في
وضعية المرأة التابعة لمنظمة المم المتحدة )
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النشطة
البعثات
الجنبية

أهم النجازات

)5أيام
المشاركة في لقاء حول مذكرة التفاقية بين
الحكومة المغربية و دولة قطر في مجال التنمية
)الجتماعية بدولة قطر ) 3أيام
المشاركة في فعاليات السبوع الرابع للغابة
المتوسطية والمنظم من طرف مؤسسة التعاون
)الدولي بإسبانيا) 4أيام
زيارة لتبادل الخبرات مع الوكالة الفرنسية
للتماسك الجتماعي والمساواة بباريس للتحضير
لتفاقية شراكة تهم  3مهمات قصيرة المد
))لمدة  5أيام
زيارة لتبادل الخبرات مع روما بشراكة مع
المجلس الثقافي البريطاني في إطار المنتدى
)الدولي للمقاولة الجتماعية) لمدة  5أيام
المشاركة في  8تظاهرات دولية حول مواضيع
متعددة
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آفاق عمل الوكالة برسم سنة 2016
أهــم مـا يميــز برنامــج عمــل الوكالــة خلل ســنة  2 0 1 6هــو تحديــد مهمتهــا
ومراجعــة تموقعهــا بيــن بــاقي المتــدخلين فــي مجــال التنميــة الجتماعيــة
ومحاربة أشكال الفقر والقصاء من خلل تنفيذ نتائج دراسة تموقــع الوكالــة
المصــادق عليهــا طــرف المجلــس الداري .ولتلؤم أكــثر مــع التوجهــات
واللتزامات المهنية الجديــدة للوكالــة ،ســتعرف هــذه الســنة تغييــرات علــى
مستوى الهيكل التنظيمي مع التركيز على ضــرورة تأهيــل العامــل البشــري
خاصة في مرحلة قيادة التغيير .وفي هذا الشــأن تعــتزم الوكالــة خلل ســنة
 2016إعطاء الولوية لهــذه التوجهــات الجديــدة معتــبرة أنهــا ســنة انتقاليــة
يجــب أن تحــترم فيهــا الوكالــة التزاماتهــا الســابقة والتخلــي تــدريجيا علــى
.المشاريع والبرامج التي لم تعد تندرج ضمن هاته الولويات
لقد مكنت الدراسة السالفة الذكر مــن تحديــد مهمــتين رئيســيتين للوكالــة :
تقوية قدرات النسيج الجمعوي و هندسة التنمية الجتماعية إلى جــانب دعــم
النشطة النموذجية في ميدان تعزيز المقاولة الجتماعية .وإن هــذا التموقــع
الجديد المبني على التجربة التي راكمتها الوكالة في هاته المجالت ،سيعزز
ل محالــة دور الوكالــة بيــن بــاقي المتــدخلين ويحقــق المزيــد مــن التكامــل
.واللتقائية خاصة مع مكونات القطب الجتماعي
برنامج عمل الوكالة برسم هذه السنة ينــدرج دائمــا فــي إطــار اســتراتيجية
القطــب الجتمــاعي باعتبارهــا المرجــع الساســي للمســاهمة فــي تنفيــذ
.التوجهات الحكومية في مجال التنمية الجتماعية ومحاربة الفقر والتهميش
استراتيجية1.

تقديم برنامج عمل الوكالة حسب محاور
القطب الجتماعي 4+4
2.
تأطير العمل الجتماعي ومواكبته وهيكلته1.
في إطار تفعيل استراتيجية القطــب الجتمــاعي  ،4+4ومــن أجــل مواصــلة
تنفيذ مخطط العمل للفترة الممتدة بيــن  2017- 2015وســتعمل الوكالــة
خلل هذه السنة على تنفيذ البرامج التالية على المستوى المجــالي ويتعلــق
المر بالبرامج الخاصة بمحور المواكبة المحلية للبرامج الجتماعيــة الوطنيــة
.ومحور تقوية قدرات الفاعلين
المحور البرامج/الم الع

الميزانية
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مساهمة

مساهمة

المواك
بة
المحلي
ة
للبرام
ج
الجتما
عية
الوطني
ة

تقوية
قدرات
الفاعلي
ن

دد
شاريع
المجموع 28 1

الجمالية
20
404 042

الوكالة
8
056 032

الشركاء
12
348 010

التنشيط 14
الجتماعي
عن قرب
دعم 7
المشاريع
التنمية 7
الجتماعية
الحضرية
المجموع 38 2

8
395 218

2
685 000

5
710 218

6
598 824
5
410 000

2
961 032
2
410 000

3
637 792
3
000 000

20
094 001

8
096 173

11
997 828

20
094 001
40
498 043

8
096 173
16
152 205

11
997 828
24
345 838

ارتقاء 38

المجموع الجمالي

66

والعدالة2.

العمل على تحقيق النصاف والمساواة
الجتماعية

خلل هذه السنة ستعمل الوكالة على مواصلة تنفيذ التزاماتها الســابقة فــي
البرامــج والمشــاريع المتعلقــة بمحــور الدمــاج الجتمــاعي عــبر النشــاط
 :القتصادي مع إطلق برامج جديدة
48

المحور البرامج /الع
المشاري دد
ع
دعم
4
الدماج
الجتماعي المشاري
عبر
ع
النشاط
القتصادي
مغرب 15
مبادرة
تثمين 31
المجموع
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الميزانية
الجمالية

مساهمة
الوكالة

مساهمة:
الشركاء
61

2
277 758

1
661 758

22
610 000
26
680 150
51
567 908

13
400 000
17 296
9
383 700
27 122
24
445 458

6 000

9 210

000
450
450

من ناحية أخرى وحرصا منها على اللتقائية والتكامــل مــع مكونــات القطــب
الجتماعي ستواصل الوكالة الشتغال على برنامج النهــوض بحقــوق المــرأة
وبرنامج إدماج الشخاص في وضعية إعاقة.كما ســتعمل الوكالــة علــى تتبــع
إنجاز برنامج دعم تعزيز النصاف والمساواة بيــن النســاء والرجــال -المنــح
".الخاصة ب"الفاعلين غير الحكوميين
يندرج هذا البرنامج في إطار اتفاقية الشراكة بين التحاد الوروبي والمغرب
الهادفة إلى تنفيذ الخطــة الحكوميــة للمسـاواة .تــم بمـوجب هــذه التفاقيــة
تفــويض تــدبير الشــق المتعلــق بتمويــل مشــاريع الفــاعلين غيــر الحكــوميين
للوكالة عن طريق اتفاقيــة تفــويض بيــن وزارة التضــامن والمــرأة والســرة
والتنمية الجتماعية والوكالة .من خلل هــذا البرنامــج يســعى الشــركاء إلــى
 :تمكين الفاعلين غير الحكوميين من
المساهمة في نشر ثقافة النصاف والمساواة بين النساء والرجال 
المساهمة في الحماية القانونية للنساء وتعزيز حقوقهن 
المســاهمة فــي تقويــة قــدرات النســاء فيمــا يخــص المشــاركة فــي 
.الحكامة السياسية وتدبير الشأن العام
 :يييييي ييييييي يييييييي يييي ييي  2016يييي ييي
النطلقة الفعلية للمشاريع المدعمة من طرف البرنامج 
تكوين الجمعيات المستفيدة حول المساطر المقننة للمشاريع الممولة 
من قبل التحاد الوروبي
مواكبة الجمعيات في تنفيذ المشاريع 
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3.

 :برنامج الشراكة مع المجتمع

المدني3.

إلى جانب البرامج السالفة الذكر ستعمل الوكالــة علــى مواصــلة التزاماتهــا
في دعم المشاريع لفــائدة الجمعيــات و التعاونيــات مــع الســهر علــى تنفيــذ
برنامــج الشــراكة مــع المجتمــع المــدني المفــوض للوكالــة مــن قبــل وزارة
.التضامن والمرأة والسرة والتنمية الجتماعية برسم سنة 2016

الدعم المؤسساتي للقطب الجتماعي وتقويته

4.

من أجل مواكبة ورش إعادة تموقع الوكالة على المستوى المؤسساتي فــي
مجال التنميـة الجتماعيـة ،سـتعمل الوكالـة علــى إعطـاء الولويـة للمحـاور
 :المواكبة ،ويتعلق المر على الخصوص بما يلي
التنظيم المؤسساتي
البت في التموقع الجديد للوكالة والتوجهات الستراتيجية الجديــدة و القيــام
بالتــدابير المتعلقــة بمراجعــة القــانون  12/99المحــدث للوكالــة ومرســوم
التطبيق فيما يخص مهمة ومجالت تدخل الوكالة ،وكذا مراجعة ميثاق القيم
.لوكالة التنمية الجتماعية
.أ

الداخلي .ب

التنظيم
ستعمل الوكالة خلل سنة  2016على تنفيذ نتائج الدراسة الخاصة بتنظيمها
 :وكذلك تلك المتعلقة بتموقعها ،خصوصا الوراش التالية
،مراجعة الهيكل التنظيمي للوكالة 
تقويـة تنظيمهــا الـداخلي عـبر تطـوير أنظمـة التــدبير والتتبـع والتقييــم 
،والمراقبة
مواصلة مراجعة النظام الساسي لمستخدمي وكالة التنمية 

،الجتماعية
،مواصلة تنفيذ مخطط التكوين الداخلي الخاص بأطر الوكالة 
تعزيز مهمة دعــم ومواكبـة المنسـقيات الجهويــة مـن طــرف المصــالح 
.المركزية
من ناحيــة أخــرى وفــي إطــار تطــوير النظــام المعلومــاتي والتــدبير الخــاص
بالوكالة ،ستعرف سنة  2016اعتماد النظــام المعلومــاتي الخــاص بــالموارد
.البشرية

50

الفتحاص والتتبع

والتقييم5.

ســتعرف الوكالــة خلل ســنة  2016اطلق مجموعــة مــن المهــام الداخليــة
للفتحاص كما ستعرف هــذه الســنة انجــاز مجموعــة مــن دراســات التقييــم
 :للبرامج والليات التمويلية التالية
برنامج املي 
آليات التمويل  :صناديق التنمية المحلية والصناديق التضامنية للتنمية 
برنامج المواكبة الجتماعية 

التواصل

والتحسيس6.

في إطار تقوية التواصل الداخلي والخارجي ،ســتركز الوكالــة علــى تواصــل
القرب في المنسقيات الجهوية عبر تقوية وظيفة التواصل في كل المصــالح
والقطاعــات وأقطــاب الوكالــة ودعــم أنشــطة التواصــل عــبر إنتــاج آليــات
ووسائل التواصل .وفي هذا الطار ستلجأ الوكالة إلى خدمة استشــارية فــي
,هذا المجال عن طريق مكتب متخصص
ومن أجل تعزيز إشعاعها ،ستحرص الوكالة على المشاركة فــي التظــاهرات
علــى المســتويات الجهويــة الوطنيــة والدوليــة كمــا ســتعمل علــى تحســين
التواصل الداخلي وذلك باتخاذ تدابير جديدة لمواكبة حركية الموارد البشـرية
.داخل الوكالة

الشراكة المؤسساتية والتعاون

الدولي7.

ستعمل الوكالة على تتبع التزاماتها في البرامج المدعمة في إطار التعاون
الدولي وستحرص أيضا على تعبئة شركاء جدد

.الميزانية المرصودة :
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 114,470مليون

درهم 8.

