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  تقديم 
ة الفاعلين المحليين عن طريق دعم ومصاحب المجاليالتنشيط ترتكز استراتيجية الوكالة، التي تعتبر ثمرة تثمين خبرتها، على 

كـثر نجاعة ومال
ٔ
جل دعمهم للمساهمة في تنمية مجاالتهم بطريقة ا

ٔ
ة ة، وذلك وفق رؤية مشتركءموخاصة الجمعيات، من ا

ن هذه االستراتيجية تنخرط في وبدينامية تشاركية يساهم فيها الجميع عن طريق تجميع الخبرات والموارد. 
ٔ
تفعيل طار إكما ا

سرة والتنمية االجتماعية. 4 4+وتنفيذ استراتيجية القطب االجتماعي
ٔ
ة واال

ٔ
طلقتها وزارة التضامن والمرا

ٔ
 التي ا

  

  
 

  محاور تدخـــــــــــــــــل الوكالة
     

محاور داعمة 4 محاور ٕاستراتيجية 4

للقطب االجتماعي 4+4 استراتيجية   

المخطط التشريعي والتنظيمي. 1

التواصل والتحسيس. 2

التتبع و االفتحاص. 3

الشراكة المؤسساتية والتعاون الدولي. 4

تهالدعم المؤسساتي للقطب االجتماعي وتقوي. 1

طير العمل االجتماعي ومواكبته وهيكلته. 2
ٔ
تا

النهوض بالعمل التكافلي والتضامني. 3

الة العمل على تحقيق إالنصاف والمساواة والعد. 4
االجتماعية

تقوية قدرات الفاعلين المحليين

جل التدخل الجيد •
ٔ
ن طريق مجاالتهم عفي دعم الفاعلين من ا

جل خ
ٔ
لق دينامية تقوية قدراتهم وتطوير االلتقائية بينهم من ا

.للحكامة الجيدة على مستوى مجاالت تدخلهم

إالدماج االجتماعي عبرالنشاط االقتصادي 

نشطة االقتصادية بهدف خلق فرص•
ٔ
 دعم وٕانجاز اال

عيفة سواء للعمل وتحسين الدخل للفائت الفقيرة والض
و غير مباشرة

ٔ
ر في يندرج هذا المحو  .بطريقة مباشرة ا

ة و ٕاطار دعم االقتصاد االجتماعي التضامني من جه
خرى 

ٔ
  .دعم المبادرات الفردية من جهة ا

نيةالوط الدعم المحلي للبرامج االجتماعية

ياسات تنمية المبادرات في ٕاطار تنفيذ بعض الس•
العمومية في ميادين الخدمات االجتماعية 

رض الواقع، لفائدة الساكن
ٔ
ساسية، على ا

ٔ
ة الفقيرة اال

.  والضعيفة



 

3 

 

 
  2017فاق العمل برسم سنة وآ 2016حصيلة إنجازات الوكالة برسم سنة      

 2016حصيلة ٕانجازات الوكالة برسم سنة 
  

 
 

 محور تقوية قدرات الفاعلين .1
  

هيل الجمعيات
ٔ
 برنامج ارتقاء لتا

 تقنية حول البرنامجبطاقة  ←

 

المساهمة في تمكين الجمعيات من المشاركة الفعالة في وضع وتفعيل وتقييم البرامج  −

  االجتماعية 

 الهدف العام

هيل وتصنيف الجمعيات؛ −
ٔ
 العمل على تا

هدافها؛ −
ٔ
جل تحقيق ا

ٔ
داء الجمعيات من ا

ٔ
  الرفع من جودة تدخل وا

 محلية؛للمشاركة في مسلسل التنمية التعزيز التشاور والتبادل بين النسيج الجمعوي  −

 ترسيخ ممارسات الحكامة الجيدة والشفافية والمسؤولية.  −

هداف الخاصة
ٔ
  اال

 تقييم حاجيات الجمعيات في مجال تقوية القدرات؛ −

طر وكالة التنمية االجتماعية؛ مواكبة القرب −
ٔ
 عن طريق ا

 التكوين؛ −

 ؛التبادل (موائد مستديرة ومنتديات وزيارات التبادل) −

 الدعم المؤسساتي عن طريق تمكين الجمعيات من تجهيزات االشتغال؛ −

دوات ودالئل جمعوية. −
ٔ
 تمكين الجمعيات من ا

 مكونات البرنامج
 

قاليم المملكة الموقعة التفاقية خاصة بين الوكالة واللجنة االقليمية للتنمية  −
ٔ
جميع ا

 البشرية

 التغطية الجغرافية

و عمالةجمعية  80و 60الجمعيات (ما بين  −
ٔ
شريكة للقطب االجتماعي  في كل إقليم ا

 .) وللمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 االستهداف

 مدة االنجاز سنوات 3 −

سرة والتنمية االجتماعية والتعاون على المستوى المركزي  −
ٔ
ة واال

ٔ
: وزارة التضامن والمرا

 الوطني 

 : اللجان اإلقليمية للتنمية البشرية على المستوى المحلي −

 الشركاء

 

 

 

 

I -  بته وهیلكته�ت�ٔطري العمل �ج�عي وموا
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هم إالنجازات في ٕاطار البرنامج: ←
ٔ
 ا

  

 المصادقة على البرامج التالية: )1
 

إقليما، وتمت المصادقة  13 دينامية مجالية مهمة حيث تمت تعبئة اللجن اإلقليمية للتنمية البشرية ب 2016عرفت سنة 

 برنامجا جديدا: 13على 

 

 مساهمة الوكالة مساهمة الشركاء بالدرهم

  بالدرهم

الكلفة االجمالية 

  بالدرهم 

  إالقليم

زيالل  655,40 826 1 327,70 913 327,70 913
ٔ
 ا

 الحاجب  000,00 350 1 000,00 450 000,00 900

 الدار البيضاء الكبرى  000,00 000 1 000,00 400 000,00 600
شخاص في وضعية  

ٔ
(برنامج خاص بجمعيات اال

 إعاقة)

 إنزكان ايت ملول 000,00 900 000,00 300 000,00 600

  وجدة 000,00 575 1 000,00 425 000,00 150 1

 سيدي قاسم 771,68 906 039,38 340 732,30 566

 سيدي سليمان 054,00 425 017,28 136 036,72 289

 السمارة 000,00 450 1 000,00 400 000,00 050 1

 القنيطرة 000,00 000 1 000,00 400 000,00 600

 الراشيدية 707,60 031 2 463,51 670 244,09 361 1

 خنيفرة 706,38 210 1 496,68 508  209,70 702

 إفران 000,00 500 1 000,00 450 000,00 050 1

 قلعة السراغنة 000,00 440 1 000,00 590 000,00 850

 المجموع  895,06 615 16 344,55 983 5 550,51 632 10
 

 حكامة البرنامج: )2
 

كـتوبر  18اجتماع تمهيدي للجنة القيادة برائسة السيد الكاتب العام في تم عقد 
ٔ
هيل  2016ا

ٔ
جل تتبع برنامج ارتقاء لتا

ٔ
من ا

  الجمعيات والذي خرج بالتوصيات التالية:

 االهتمام بالجانب الكيفي للبرنامج؛ -

 تحسين التواصل بين المديريات التابعة للوزارة ووكالة التنمية االجتماعية؛ -

 مختلطة لتتبع وتقييم البرنامج. خلق لجنة -
  

  ة برائسة السيدة الوزيرة تبلورت عنها التوصيات التالية:دكما تم عقد لجنة القيا

الدعم المؤسساتي للمنسقيات الجهوية، من خالل مشاركة الوزارة في اجتماعات تعبئة العماالت لالنخراط في  -

 البرنامج؛

 جنة مكونة من الوزارة والوكالة؛المصادقة على الحقيبة البيداغوجية من طرف ل -

ة البرنامج -
ٔ
جرا

ٔ
 .خلق خلية للتتبع الميداني ال
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 تكـثيف التواصل الداخلي -

السهر على اختيار الجمعيات المستفيدة من البرنامج والمهتمة بمجاالت تدخل الوزارة من اجل تفعيل السياسات  -

 العمومية التي تمت بلورتها من طرف الوزارة

 ونات القطب االجتماعيتكـثيف التنسيق بين مك -

 
 

 الهندسة االجتماعية: )3
قاليم الجديدة اتومخطط اترير التشخيصاالمصادقة على تق �

ٔ
 وتنغير وبركان تقوية القدرات با

 :التالية السبعة مواضيعالحقيبة بيداغوجية تتضمن  تحضير �
 

  التخطيط االستراتيجي  �  التسيير اإلداري للجمعيات �

  اإلطار القانوني  �  الشراكة  �

  صياغة المشاريع  �  التسيير المالي للجمعيات  �

    التواصل  �
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جل مكـتب دراسات مكلف بالدعم التقني للوكالة من  التعاقد مع �
ٔ
 ارتقاء برنامجإنجاز دعم الوكالة في ا

جل طبع الحقيبة البيداغوجية والتي تضم الوحدات التالية:امكـتب الدراس التعاقد مع �
ٔ
 ت من ا

o  تدبير الشراكة  o التخطيط االستراتيجي  

o  تقنيات التواصل  o  اإلطار القانوني للجمعيات  

o  المالي وتعبئة المواردالتدبير  o  صياغة وتدبير المشاريع  

o  التدبير االداري  o تتبع وتقييم المشاريع  

 

 إالنجازات حسب مكونات البرنامج   )4
 

 إالنجازات
نشطة الرئيسية

ٔ
 اال

 الحصص المستفيدين نسبة النساء

 التكوين 51 2381  %26

طير 107 710 %42
ٔ
 المواكبة والتا

  والتعبئةالتحسيس   86  1477   %25

  زيارات التبادل  7  177  %27
 

  التكوينية المنظمة في ٕاطار البرنامج  التوزيع الجهوي للحصصجدول 

يام عدد عدد المستفيدين نسبة النساء %
ٔ
  المنسقية الجهوية عدد الحصص التكوينية  التكوين ا

 الرباط  10  18  350   37%  

 بني مالل  5  10  84    23%

 مكناس  5  10  150    40%

كادير 8  17 678  % 26
ٔ
 ا

 القنيطرة 3 3 30  40%

 مراكش 6  14 248  20%

سفي 9  29 722  21%
ٔ
  ا

  كلميم  3  9  83  24%

  وجدة  2  4  36  28%

 المجموع  51  113 2381  26%

 

  حصص المواكبة المنظمة في ٕاطار البرنامج التوزيع الجهوي لجدول 

 

يام عدد عدد المستفيدين نسبة النساء %
ٔ
 المنسقية الجهوية عدد حصص المواكبة  المواكبة ا

 الرباط  65  63  389   % 44

 مكناس  7  26  45  %  42

كادير  14  4  86 % 56
ٔ
 ا

 القنيطرة  11  11  60 % 35

 مراكش 1  1  5   %  0
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سفي  6  6  77 % 32
ٔ
  ا

 الحسيمة   2 4  8  % 50

  كلميم   1  1  40  % 33

 المجموع   107  116  710  42%

  

 الدعم المالي للمشاريع   ←
نسبة 

 النساء 

عدد 

 المستفيدين
   مساهمة الوكالة

الميزانية 

  إالجمالية
 المشاريع

 تنظيم ملتقى مبادرات وممارسات الفالحة البيئية  420,00 448 920,00 303 388 %44

%40 25 300 000,00 300 000,00 
التكوين وتقوية قدرات الجمعيات المشرفة على المراكز 

نجرةاالجتماعية بإقليم فحص 
ٔ
 ا

%22 137 140 000,00 500 000,00 
هيل واإلدماج المهني لشباب إقليم فحص 

ٔ
التكوين والتا

نجرة
ٔ
  ا

%50 200 109 980,00 128 720,00 
إصالح وتجهيز مركز لتكوين ومواكبة الجمعيات 

 بتغجيجت

%59 1170 100 000,00 276 500,00 
تقوية قدرات الجمعيات والمستخدمين بمؤسسات الرعاية 

 االجتماعية بإقليم بني مالل

  تجهيز مقر الجمعيات بجهة الداخلة وادي الدهب 000,00 40 400,00 34 3 %0

  تجهيز مراكز القرب االجتماعي بطانطان   248,00 350 350248,00 940 %68

%48 220 30 168,00 40 008,00 
تنظيم منتدى بالداخلة حول المشاركة النسائية في 

  التنمية 

رفود   000,00 150 000,00 150 118 %36
ٔ
  إنشاء مركز تكوين الجمعيات والمواكبة با

  احداث مركز لتكوين و مواكبة الجمعيات بالرشيدية  000,00 160 000,00 160 600 %50

 المجموع   896,00 393 2  716,00 678 1 3801 %55

 

 

 برنامج تدبير الشراكة مع الجمعيات
 

كبر بين 
ٔ
مكونات القطب االجتماعي في تدبير برنامج الشراكة مع الجمعيات قامت مكونات القطب بغية تحقيق اندماج ا

وكلت فيها لوكالة التنمية االجتماعية مهمة اإلشراف على الجزء العملي الخاص بانتقاء 
ٔ
االجتماعي بالتوقيع على اتفاقية شراكة ا

  .وتتبع المشاريع وتعبئة موارد مالية مشتركة بين الوزارة والوكالة

هم إالنجازات في ٕاطار البرنامج: ←
ٔ
 ا

 

  2015طلبات المشاريع لسنة  )1
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جل التوقيع على  وزيرةالسيدة  تنظيم لقاء وطني بحضور  2016عرفت سنة 
ٔ
ة واالسرة والتنمية االجتماعية من ا

ٔ
التضامن والمرا

اتفاقيات للشراكة بطلب من  3إلغاء بعد ذلك  تم وقداتفاقية.  201اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات المستفيدة والتي بلغ عددها 

  الجمعيات المعنية وهي:

  جمعية شباب للشباب شيشاوة -

 جمعية نادي سينيبورتابل اكادير  -

طفال بالناظور  -
ٔ
 الجمعية الخيرية اإلسالمية دار اال

 

 اتفاقية شراكة موزعة على الشكل التالي: 198ليصبح عدد االتفاقيات هو 

  جهةال عدد المشاريع  مبلغ الدعم الممنوح  الكلفة إالجمالية   مبلغ الدعم الممنوح 

 الداخلة وادي الذهب 15 420,00 713 1 520,00 065 2 420,00 713 1

 سطات –الدار البيضاء  25 386,00 458 4 368,00 243 7 386,00 458 4

 الرباط سال القنيطرة 28 026,00 593 4 267,00 683 10 026,00 593 4

 بني مالل خنيفرة 13 785,80 610 1 118,80 878 2 785,80 610 1

 درعة تافياللت 18 676,00 873 2 397,46 083 4 676,00 873 2

 سوس ماسة 8 805,00 516 1       365,00 170 2          805,00 516 1      

 الحسيمة –تطوان -طنجة  12 310,00 963 3 459,00 055 16 310,00 963 3

 فاس مكناس 28 439,60 884 4 797,80 043 9 439,60 884 4

 كلميم واد نون 9 008,00 973 021,00 410 1 008,00 973

 اسفي –مراكش  19 086,00 575 3       936,00 998 6          086,00 575 3      

 الشرق  16 380,00 913 2 590,00 800 4 380,00 913 2

 العيون الساقية الحمراء 7 600,00 617 280,00 111 1 600,00 617

 المجموع  198 922,40 692 33     120,06 544 68        922,40 692 33    
  

  

 

  

جمعيات الشريكة في هذا اإلطار من دورات تكوينية حول مساطر إنجاز المشاريع، كما تمت مواكبتها في الوقد استفادت 

ولى من مساهمة القطب 
ٔ
شطر اال

ٔ
  :االجتماعيإعداد الملفات الخاصة بتمويل اال

 من طلبات الصرف المقدمة من طرف الجمعيات، 82%معالجة  -

ولى للجمعيات التي استكملت ملفاتها 12صرف   -
ٔ
شطر ا

ٔ
 مليون كا

طر الوكالة التتبع التقني والمالي لتنفيذ المشاريع -
ٔ
 .من طرف ا

  

 2016طلبات المشاريع لسنة  )2
 

سرة والتنمية االجتماعية ووكالة التنمية االجتماعية بإصدار اإلعالن السنوي عن طلب 
ٔ
ة واال

ٔ
قامت وزارة التضامن والمرا

  المجاالت التالية: وقد شمل اإلعالن برسم هذه السنة 2016تقديم مشاريع الجمعيات برسم سنة 

 العنف.دعم مراكز االستقبال واالستماع والتوجيه للنساء ضحايا  -

شخاص في وضعية إعاقة.  -
ٔ
 دعم مبادرات الجمعيات بخصوص إذكاء الوعي في مجال النهوض بحقوق اال
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سرية.  -
ٔ
 دعم مراكز الوساطة اال

 االدماج االجتماعي عبر التمكين االقتصادي للنساء.  -

طفال في وضعية الشارع.  -
ٔ
 النهوض باال

 التربية الوالدية.  -

 االرشاد االسري.  -

 التكـفل والمساعدة االجتماعية للمسنين داخل الوسط االسري.توفير خدمات  -
  

نشطة على المستوى الميداني من 
ٔ
وفي هذا اإلطار باشرت الوزارة بتنسيق مع وكالة التنمية االجتماعية مجموعة من اال

جل إعطاء االنطالقة لبرنامج طلب المشاريع برسم سنة 
ٔ
 على الشكل التالي:  2016ا

  

خالل شهر يوليوز بوسائل اإلعالم المرئية والمكـتوبة (الجرائد  2016اريع برسم سنة اإلعالن عن طلب المش -

 والمواقع االلكـترونية المحلية وبعض مواقع التواصل االجتماعي)،

نشر اإلعالن خالل شهر يوليوز بمقرات المنسقيات الجهوية للوكالة والفضاءات الجمعوية والمراكز التي  -

 تستهدفها الجمعيات،

نشر اإلعالن والورقة التوجيهية حول مجاالت الدعم بالمواقع اإللكـترونية الخاصة بتحميل الوثائق   -

ماكن العامة،
ٔ
جل وضعه في اال

ٔ
 وتوزيعهم على السلطات المحلية والمصالح المختصة من ا

حقاقات نظرا لتزامن هذه العملية مع االست 2016نونبر  21تمديد مدة استقبال طلبات المشاريع إلى غاية  -

 2016التشريعية لسنة 

 جمعية،  1192لقاءا تحسيسيا لفائدة  42تنظيم   -

 تنظيم ورشات لمناقشة دفاتر التحمالت، -

 استقبال ومواكبة الجمعيات الراغبة في تقديم طلبات الدعم، -

 طلبا. 675التي وصل عددها  دراسة ملفات طلبات المشاريع على مستوى المنسقيات الجهوية -

 ات الميدانية للمشاريع المنتقاة.القيام بالزيار  -

مع المنسقين الجهويين ومسؤولي الوكالة وممثلي الوزارة حول تقدم تنفيذ برنامج تدبير  اتواصلي القاءتنظيم  -

 .2016و 2015الشراكة مع الجمعيات برسم سنتي 

جل عرض وتقديم حصيلة اإلنجازات ( -
ٔ
 )،2016و 2015عقد اجتماعين للجنة اإلشراف على البرنامج من ا

ولي على مستوى المنسقيات، -
ٔ
 انعقاد اجتماعات اللجان الجهوية لالنتقاء اال

 .مشروعا 450انتقاء ما يفوق  -

 

 شريةوالمبادرة الوطنية للتنمية الب برامج القطب االجتماعيتنزيل مساهمة الوكالة في 

  

شخاص المسنين �
ٔ
  برنامج دعم الجمعيات المشرفة على مؤسسات الرعاية االجتماعية لال

 
هيل مؤسسات 

ٔ
في إطار البرنامج الحكومي المرتبط بتحسين وضعية االشخاص المسنين وتكملة لمنجزات الحكومة في مجال تا

هيل ومواكبة الجمعيات المسيرة والعاملين االجتماعيين 
ٔ
تي هذا البرنامج لتا

ٔ
شخاص المسنين يا

ٔ
الرعاية االجتماعية الخاصة باال

شخا
ٔ
 ص المسنين.بمؤسسات الرعاية االجتماعية لال
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 بطاقة تقنية حول البرنامج ←
هيل ومواكبة الجمعيات المسيرة والعاملين االجتماعيين بمؤسسات الرعاية 

ٔ
تا

شخاص المسنين
ٔ
جل تحسين جودة التكـفل والرفع من حكامة  االجتماعية لال

ٔ
من ا

  الداخلية. 

 الهدف العام

شخاص االجتماعية العاملة بمؤسسات الرعاية البشرية الموارد قدرات تقوية -
ٔ
المسنين  لال

 بهذه الفئة. التكـفل جودة قصد تحسين

العمل على نشر الممارسات الجيدة بين جميع المؤسسات في مجال تقديم الخدمات  -

شخاص المسنين من طرف مؤسسات الرعاية االجتماعية.
ٔ
 لال

دوات االشتغال الضرورية. -
ٔ
 تمكين المتدخلين في تدبير المؤسسات من ا

هداف الخا
ٔ
  صةاال

تاريخ التوقيع على اتفاقية  2015يونيو  24

 الشراكة

 درهم 790,00 399 2

 

مساهمة وزارة التضامن 

سرة والتنمية 
ٔ
ة واال

ٔ
والمرا

 االجتماعية
 

  مساهمة الوكالة درهم 000,00 025 2 التكلفة إالجمالية  درهم814,00 449 8

  درهم  512,00 808 2
مساهمة التعاون 

  الوطني

  باقي الشركاء درهم 512,00 216 1

طر القيادات 
ٔ
 والجمعوية. القطاعية االستراتيجية واال

طر 
ٔ
  والفنية. اإلدارية اال

  االجتماعيون. ا المهنيون 

 االستهداف

سرة والتنمية االجتماعية. 
ٔ
ة واال

ٔ
 وزارة التضامن والمرا

 وكالة التنمية االجتماعية. 

 التعاون الوطني. 

 للمسنين.مؤسسات الرعاية االجتماعية  

 الشركاء

   

 في ٕاطار البرنامج: إالنجازات 
  

دورات تكوينية لفائدة المكونين المواكبين للمهنيين االجتماعيين لمؤسسات الرعاية االجتماعية  6في إطار البرنامج تم تنظيم 

 مستفيدا، حول المواضيع التالية:  50للمسنين، وعددهم 

  إالنجازتاريخ   موضوع الدورة التكوينية

يام  التواصل الداخلي والمؤسساتي
ٔ
ولى) 17و 16ا

ٔ
  فبراير (المجموعة اال

 (المجموعة الثانية)2016فبراير  19و 18و 

يام   التقنيات الحديثة في التخطيط والبرمجة
ٔ
ولى)  06و 05ا

ٔ
بريل (المجموعة اال

ٔ
  ا

بريل  13و 12و
ٔ
 (المجموعة الثانية) 2016ا

مفهوم ومضمون مبادرة المساعدة 

  االجتماعية
 

يام 
ٔ
ولى) 26و 25ا

ٔ
بريل (المجموعة اال

ٔ
  ا

 (المجموعة الثانية) 2016ماي  19و 18و 
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رامل في وضعية صعبة �
ٔ
  برنامج دعم النساء اال

استنادا الى اتفاقية الشراكة المندرجة في إطار برنامج دعم النساء االرامل في وضعية صعبة، شاركت الوكالة في االجتماعات 

 الخاصة بدراسة والبث في طلبات الحصول على الدعم. 

 برنامج دعم التماسك االجتماعي �

سند لوكالة التنمية االجتماعية في إطار صندوق دعم الت
ٔ
طير الجمعيات العامتماشيا مع ما ا

ٔ
لة ماسك االجتماعي من مواكبة وتا

في مجال االعاقة واالشخاص في وضعية اعاقة، قام اطر الوكالة على مدار السنة باستقبال وتوجيه االشخاص في وضعية اعاقة. 

جل بلورة مشاريعهم لطلب التمويل من الصندوق.
ٔ
  كما تم دعم هذه الفئة والجمعيات الناشطة في المجال من ا

شغال اجتماعات اللجن اإلقليمية والجهوية التي تهم الدراسة والمصادقة على المشاريع المدرة للدخل 
ٔ
كما شاركت الوكالة في ا

شخاص في وضعية إعاقة في إطار صندوق التماسك االجتماعي.
ٔ
  الخاصة باال

  

االجتماعاتعدد  عدد الملفات المدروسة عدد الملفات المقبولة الكلفة االجمالية للمشاريع  

12 530 652,00 256 483 32 

 

 الدعم التقني لمؤسسات المجتمع المدني .1
  

طر الوكالة بتقديم االستشارة والمواكبة التقنية لفائدة 
ٔ
  جمعية حسب التوزيع التالي: 1289في هذا اإلطار قام ا

 

 المنسقية الجهوية
  عدد المشاريع 

في ٕاطار المبادرة الوطنية للتنمية 

  البشرية

خارج المبادرة الوطنية للتنمية 

  البشرية

  المجموع 

  107  107   بني مالل

 148  116  32 مكناس

  108  68  40 اكادير

  95  51  44 القنيطرة

  13    13 مراكش

  390  333  57 اسفي

  9  9   الحسيمة 

  15    15 كلميم 

  390  20 370 العيون

  14  14   طنجة 

  1289  718  571  المجموع 
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 المحلية للبرامج االجتماعية الوطنيةمحور المواكبة  .2
 

البرنامج المندمج للمواكبة والتنمية االجتماعية لعمليات ٕاعادة ٕاسكان قاطني السكن غير 

 الالئق
 

 بطاقة تقنية حول البرنامج ←
  

مواكبة مجهودات الدولة في الرفع من جودة حياة المواطنين والمواطنات عبر تمكينهم من الولوج إلى 

اقتصادي باإلحياء الجديدة، وذلك من خالل -السكن الالئق وتحسين شروط اندماجهم السوسيو

وم على قمقاربة تنموية اجتماعية ومجالية مندمجة لعمليات وبرامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، ت

  :تفعيل وإنجاز المهام التالية

  اإلشراف االجتماعي؛ -

  التدبير والمواكبة االجتماعية؛ -

  التنمية االجتماعية واالقتصادية وتنشيط القرب االجتماعي؛  -

  التكوين وتقوية القدرات. -

 الهدف العام

سر القاطنة بدور الصفيح من الولوج إلى السكن الالئق وتحسين شروط -
ٔ
روف وظ  تمكين اال

 االجتماعية واالقتصادية بالحي الجديد؛ عيشهم

شخاص في وضعية  -
ٔ
رامل والمسنين واال

ٔ
مواكبة الفائت االجتماعية الهشة السيما النساء واال

 اإلعاقة وتيسير ولوجهم إلى الملكية واندماجهم بالحي الجديد؛

ني السكن قاطتنسيق عمليات التدبير واإلدارة والتتبع والوساطة االجتماعية بمشاريع إسكان  -

 الغير الالئق؛

دعم ومواكبة مبادرات التنشيط االجتماعي عن القرب وبرامج التنمية االجتماعية واالقتصادية  -

 بالحي المستقبل؛

واصر التضامن والتماسك االجتماعي والمواطنة وحسن الجوار عبر تحفيز وتنظيم المشاركة  -
ٔ
تعزيز ا

 بل؛ر االجتماعي والحضري عن قرب بالحي المستقاالجتماعية للسكان والسيما النساء في التدبي

في مجال المواكبة االجتماعية -خاصة الجمعيات-تكوين وتقوية قدرات الفاعلين المحليين -

 والتنمية االجتماعية الحضرية؛

هداف 
ٔ
اال

  الخاصة

سر القاطنة بدور الصفيح قد تمكنت من الولوج إلى السكن الالئق وشروط -
ٔ
 يشهمعوظروف   اال

  االجتماعية واالقتصادية قد تحسنت بالحي الجديد

شخاص في وضعية اإلعاقة قد  -
ٔ
رامل والمسنين واال

ٔ
الفائت االجتماعية الهشة السيما النساء واال

تمت مواكبتها خالل جميع مراحل عملية اإلستفادة وولوجهم إلى الملكية واندماجهم بالحي 

 الجديد قد تم تيسيرهما؛

واإلدارة والتتبع والوساطة االجتماعية بمشاريع إسكان قاطني السكن الغير الالئق عمليات التدبير  -

 قد تم تنسيقها في إطار الشباك الوحيد؛

مبادرات التنشيط االجتماعي عن القرب وبرامج التنمية االجتماعية واالقتصادية بالحي المستقبل  -

 قد تم دعمها ومواكبتها؛

 رةلمنتظالنتائج ا
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واصر التضامن والتماسك االجتماعي -
ٔ
والمواطنة وحسن الجوار قد تعززت والمشاركة االجتماعية  ا

للسكان والسيما النساء في التدبير االجتماعي والحضري قد تم تحفيزها وتنظيمها بالحي 

 المستقبل؛

الفاعلون المحليون قد تم تكوينهم وتقوية قدراتهم في مجال المواكبة االجتماعية والتنمية  -

 االجتماعية الحضرية.

 االستهداف  ساكنة دور الصفيح المستفيدة من برنامج القضاء على السكن غير الالئق -
  وزارة السكنى وسياسة المدينة؛ -

المنعشون العقاريون العموميون مجموعة التهيئة العمران، وشركة إدماج سكن، وديار  -

  المنصور؛

  المجالس الجماعية؛ -

 جمعيات المجتمع المدني. -

 الشركاء

 

هم  ←
ٔ
  ٕانجازات البرنامج:ا

  

سفي والمندوبية   -
ٔ
سفي مع شركة العمران ا

ٔ
هيل المدينة العتيقة ال

ٔ
تطوير شراكة حول تا

سفي.
ٓ
  االقليمية لوزارة السكنى وسياسة المدينة با

التوقيع على 

 اتفاقيات الشراكة

إعداد نظام معلوماتي جغرافي للتدبير واإلدارة االجتماعية لعمليات إعادة إيواء/ إسكان  -

 والنصر.  2 والفتح  1والفتح  تامسنا الخاصة بمشاريعالصفيح قاطني دور 

 إنشاء تطبيق لتتبع وضعية تقدم البرنامج -

 إعداد مصفوفات لجمع المعطيات والمعلومات والبيانات اإلجتماعية  -

  عدة بيانات لتدبير ومعالجة الشكايات االجتماعيةإنشاء قا -

دوات تفعيل 
ٔ
ا

  البرنامج

  

هم االنجازات  ←
ٔ
 ا
حياء الصفيحية  ٕايواء قاطنيتتبع البرنامج المندمج للمواكبة والتنمية االجتماعية ٕالعادة  �

ٔ
بشراكة مع  تامسناباال

 العمرانمؤسسة 
 بلورة وتنفيذ خطة عمل وحدة تسيير المشروع والمتمثلة في: 

o  مستفيد ومستفيدة للملكية وتيسير عملية انتقالهم إلى السكن الالئق وهم  755مواكبة وتيسير ولوج

 موزعون كالتالي:

ة، 430 -
ٔ
 امرا

 مسن ومسنة، 170 -

رملة حاضنة، 70 -
ٔ
 ا

م عازبة حاضنة، 45 -
ٔ
 ا

 شخص في وضعية إعاقة. 40 -
o  في وضعية إعاقة من الكراسي المتحركة، اشخص 30استفادة 

o ،طفال
ٔ
شخاص في وضعية إعاقة خاصة اال

ٔ
ول جمعية بتامسنا تعنى باال

ٔ
سيس ا

ٔ
طير عملية تا

ٔ
 مواكبة وتا

o  طيرية حول عملية االستفادة لفائدة قاطني دور الصفيح، 13تنظيم
ٔ
 حملة إخبارية وتحسيسية وتا

o  سر  400تنظيم
ٔ
حياء الصفيحية وخاصة الحاالت العالقة،زيارة ميدانية فردية لال

ٔ
 المقيمة باال

o    سر المعنية بعملية اإلستفادة عملية 1994تنظيم
ٔ
 استقبال بالشباك الوحيد لال
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o  سرة خالل عملية االستفادة من السكن، 1994المواكبة االدارية والتتبع ل
ٔ
 ا

o  سرة مستفيدة خالل عملية التوثيق وهدم الوحدات الص 151مواكبة وتتبع
ٔ
فيحية واالنتقال إلى الحي ا

 المستقبل وخالل إجراءات الربط بالماء والكهرباء ومعاينة الشقق السكنية قبل تسلمها،

o  حالة نزاع، 48الوساطة االجتماعية وتدبير 

o  حياء الصفيحية، ورشات 6تنظيم
ٔ
 ولقاءات إخبارية وتحسيسية مع النسيج الجمعوي النشيط باال

o سرة محصية بسبعة دواوير، 2927جتماعية واالقتصادية تحيين المعطيات والمعلومات اال
ٔ
 ا

o  طيرية لفائدة
ٔ
همية المشاركة االجتماعية للسكان في تدبير  1200تنظيم حملة تحسيسية و تا

ٔ
سرة حول ا

ٔ
ا

مل 
ٔ
 إمراة؛  1100) عبر االنخراط في اتحادات المالك (السانديك)، استفادت منها 1حيهم (حي اال

o  سيس
ٔ
طير عملية تا

ٔ
مل  34مواكبة وتا

ٔ
  .2و 1اتحاد المالكين (السانديك) بحي اال

 

حياء الصفيحية بجهة ا ٕايواء قاطنيتتبع البرنامج المندمج للمواكبة والتنمية االجتماعية ٕالعادة  �
ٔ
لدار البيضاء اال

 :  2و1النصر و الفتح  بشراكة مع مؤسسة ٕادماج سكن

 

سرة من قاطني دور الصفيح خالل جميع مراحل عملية االستفادة وخالل جميع مراحل  2347مواكبة  -
ٔ
ا

 عملية البناء الذاتي؛

 عملية استقبال بالشباك الوحيد، 5254تنظيم  -

حياء الصفيحية،  2600تنظيم   -
ٔ
سر المقيمة باال

ٔ
 زيارة ميدانية فردية لال

سرة في االستفادة  1282مواكبة  -
ٔ
رضيةا

ٔ
   ،من بقع ا

 حالة نزاع. 200االجتماعية لحل  الوساطة -
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  الثقافة والترفيهوبرنامج التنشيط االجتماعي عن قرب عبر الرياضة 

 بطاقة تقنية حول البرنامج ←
  

المساهمة في تعزيز وتقوية التماسك االجتماعي واالندماج الحضري، عبر دعم ومواكبة مبادرات 

تماعي والترفيهية الفردية منها والجماعية، وتحفيز اإلبداع االجومشاريع القرب الرياضية والثقافية 

حياء الحضرية الفقيرة والهامشية.
ٔ
 والذكاء الجماعي داخل اال

 الهدف العام

تحسين وتجويد الحمولة االجتماعية والتربوية للمشاريع والمبادرات الرياضية والثقافية  -

 والترفيهية؛ 

طفال والشباب والتخفيف من حدة مظاهر  تقوية السلوك المدني وقيم المواطنة -
ٔ
لدى اال

حياء
ٔ
 الفقيرة والهامشية؛ اقصاء االجتماعي واالنحراف والعنف داخل اال

حياء  -
ٔ
طفال والشباب ال سيما داخل اال

ٔ
نحسين فرص االندماج واإلدماج االجتماعي لال

نشطة الرياضية والثقافية 
ٔ
 رفيهية؛والتالفقيرة والهامشية وتيسير ولوجهم لممارسة اال

شخاص في  -
ٔ
هيل فضاءات القرب للتنشيط والترفيه والرياضة خاصة بالنسبة اإلناث واال

ٔ
تا

ليات جديدة لتدبيرها وصيانتها؛ 
ٓ
 وضعية إعاقة وتطوير ا

تقوية الشراكة وإنعاش التقائية تدخالت الفاعلين المحليين في مجال التنشيط والترفيه  -

حياء الفقيرة والهامشية؛
ٔ
 والرياضة باال

ساسية في مجال  -
ٔ
حياء من المعارف والمهارات والخبرات اال

ٔ
تمكين الجمعيات النشيطة باال

 التنشيط االجتماعي والثقافي والترفيهي والرياضي عن قرب؛  

حياء. -
ٔ
 دعم ومواكبة مشاريع ومبادرات التنشيط االجتماعي عن قرب داخل اال

هداف الخاصة
ٔ
  اال

تم  والمبادرات الرياضية والثقافية والترفيهية قد الحمولة االجتماعية والتربوية للمشاريع -

 تحسينها وتجويدها؛

طفال والشباب ومظاهر اإلقصاء  -
ٔ
السلوك المدني وقيم المواطنة قد تمت تقويتهما لدى اال

حياء الفقيرة والهامشية؛
ٔ
ضحت تتناقص حدتها داخل اال

ٔ
 االجتماعي والعنف واالنحراف قد ا

حياء الفقيرة والهامشية تم  -
ٔ
شخاص في وضعية إعاقة اال

ٔ
طفال والشباب السيما اإلناث واال

ٔ
اال

نشطة الرياضية والثقافية 
ٔ
تحسين فرص إدماجهم واندماجهم وتيسير ولوجهم لممارسة اال

 والترفيهية؛   

شخاص  -
ٔ
هيلها خاصة بالنسبة لإلناث واال

ٔ
فضاءات القرب للتنشيط والترفيه والرياضة قد تم تا

ليات تدبيرها وصيانتها قد تم تطويرها؛ 
ٓ
 في وضعية إعاقة وا

الشراكة بين الفاعلين المحليين قد تمت تقويتها في مجال التنشيط والترفيه والرياضة  -

حيا
ٔ
 ء الفقيرة والهامشية؛االتقائية تدخالتهم قد تم إنعاشها باال

حياء الفقيرة والهامشية قد تم تمكينها من المعارف والمهارات  -
ٔ
الجمعيات النشيطة باال

ساسية في مجال التنشيط االجتماعي والثقافي والترفيهي والرياضي عن قرب؛
ٔ
 والخبرات اال

مها عوالثقافي والترفيهي والرياضي عن قرب قد تم د مشاريع ومبادرات التنشيط االجتماعي -

حياء
ٔ
 الفقيرة والهامشية. ومواكبتها داخل اال

 النتائج المنتظرة

حياء الفقيرة والهامشية -
ٔ
شخاص في وضعية إعاقة باال

ٔ
طفال والشباب وخاصة اإلناث واال

ٔ
 االستهداف  .اال
 الجماعات الترابية -

 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية -
 الشركاء
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 الشباب والرياضةالمصالح الخارجية: التعليم، الصحة، الثقافة،  -

  وزارة السكنى وسياسة المدينة -

المتدخلين في مجال السكن االجتماعي: مؤسسة العمران، شركة ديار المنصور، شركة   -

  إدماج السكن

 النسيج الجمعوي  -

خرون -
ٓ
 شركاء ا

 

هم ٕانجازات البرنامج: ←
ٔ
 ا

  

بني جرير ودائرة سيدي يوسف بن علي بمراكش والحسيمة والقصيبة ب تفعيل برنامج التنشيط االجتماعي عن قرب بكل من بن

 مالل والمنصورية بسطات، من خالل: 
  

o دراسة ومعالجة وثائق البرامج 

o إرجاع نتائج التشخيص والمصادقة عليها  

o تحضير وتنظيم الورشات التشاورية والتخطيط  

o تقييم الورشات المنظمة 

 إالنجازات
نشطة الرئيسية

ٔ
 البرنامج اال

 الحصص المستفيدين إالناث

برنامج التنشيط االجتماعي عن قرب عبر  التعبئة والتحسيس   20 742 17,5 %

  التكوين 10 276 20.7 % الرياضة، الثقافة والترفيه

البرنامج المندمج للمواكبة والتنمية االجتماعية  التعبئة والتحسيس   6 137 39,4%

 قغير الالئ لعمليات إعادة إسكان قاطني السكن

 

  الدعم المالي للبرامج  ←
 البرامج الميزانية إالجمالية مساهمة الوكالة 

حياء   000,00 073 1            600,00 542           
ٔ
التنشيط االجتماعي عن قرب عبر الرياضة، الثقافة والترفيه با

 بلدية زاوية الشيخ

حياء بالتنشيط االجتماعي عن قرب عبر الرياضة، الثقافة والترفيه   000,00 000 1            000,00 500           
ٔ
ا

 مدينة بن جرير

 المجموع  000,00 073 2 600,00 042 1
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  الدعم المالي للمشاريع   ←
عدد  نسبة النساء 

 المستفيدين

 المشاريع الميزانية إالجمالية مساهمة الوكالة 

33% 300 66 859,00 106 859,00 

االجتماعي عن قرب عبر التنشيط 

الرياضة، الثقافة والترفيه بإقليم 

  الحاجب

%49 3000   178 800,00    178 800,00 
بار بالطاقة الشمسية للرحل 

ٓ
تجهيز ا

 تغجيجت

%14 70   158 760,00     158 760,00  
شراء صهاريج بالستيكية لجمع الماء 

 لفائدة الرحل تغجيجت

%14 42 96 000,00 96 000,00 

تنشيط دورات تكوينية في إطار 

التنشيط االجتماعي عن قرب 

  بالقصيبة

 المجموع  419,00 540 419,00 500 3412 46%

 

 الدعم المالي للبرامج والمشاريع حسب المنسقيات الجهوية  توزيع ←

   

 المنسقية الجهوية عدد المشاريع/البرامج  الميزانية إالجمالية مساهمة الوكالة 

  كلميم  2 560,00 337 560,00 337

  مكناس  1 859,00 106 859,00 66

 بني مالل 2 000,00 169 1 638600,00

 مراكش  1  000,00 000 1 000,00 500

  المجموع  6  419,00 613 2 019,00 543 1
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 محور إالدماج االجتماعي عبر النشاط االقتصادي .1

 
 

  برنامج تثمين 
 

 بطاقة تقنية حول البرنامج ←
 

دعم تنظيم وتطوير السالسل المحلية الصغيرة وتحسين الظروف المعيشية لصغار 

 .المنتجين
 الهدف العام

صحاب االستغالليات الصغيرة والمنتجين الصغار في إطار تعاونيات 
ٔ
مر بتنظيم ا

ٔ
يتعلق اال

وجمعيات مهنية ومقاوالت صغرى ومجموعات ذات النفع االقتصادي واتحادات التعاونيات 

  المنهجية التالية:حسب 

 تعبئة الفاعلين المحليين وتطوير الشراكة؛ -

نشطة المتواجدة واإلمكانات المتاحة مع اقتراح اإلجراءات التي يجب  -
ٔ
القيام بجرد اال

  اتخاذها؛

 إنجاز تكوينات تقنية؛ -

 ومواكبة ودعم التسويق والبحوث العملية. -

هداف الخاصة
ٔ
  اال

 التعاونيات ومجموعات التسويق والجمعيات المهنية عملية؛   -

داء التعاونيات ومجموعات التسويق والجمعيات المهنية على مستوى اإلنتاج   -
ٔ
تحسن ا

 والتسويق.

 النتائج المنتظرة

 التغطية الجغرافية جميع جهات المملكة  -
ع والمجموعات ذات النفالجمعيات المهنية، والتعاونيات، والمقاوالت الصغيرة جدا  -

 .االقتصادي واتحادات التعاونيات
 االستهداف

  مكـتب تنمية التعاون؛ -

المؤسسات القطاعية (الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني؛ الفالحة  -

 …والصيد البحري؛ السياحة

خرون (عموميون وخواص) على الصعيدين الوطني والدولي. -
ٓ
 وشركاء ا

 الشركاء

هم  ←
ٔ
 ٕانجازات البرنامج:ا

 إالنجازات
 المكونات

يام المستفيدين نسبة النساء
ٔ
 عدد الحصص  عدد اال

 التكوين 44 79 755 % 30

 التعبئة والتحسيس 23 - 724 % 40

 المواكبة 188 108 589 % 43

  

 

II  - ج�عیة� �العمل .ىل حتق*ق إالنصاف واملساواة والعدا
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 الدعم المالي للبرامج  ←
  

 النشاط االقتصاديمحور إالدماج االجتماعي عبر  الميزانية إالجمالية مساهمة الوكالة 

1 000 000,00 5 010 000,00 
برنامج تطوير سلسلة الحليب بالجماعات القروية كـفايت وبخاختة 

 بإقليم جرادة 

 المجموع  000,00 010 5 000,00 000 1
  

  

 برنامج مغرب مبادرات

  
ضم طريق دعم إحداث جمعيات تيهدف هذا البرنامج إلى تشجيع المبادرات المتعلقة بإنشاء المقاوالت الصغيرة جدا عن 

ومقاولين خواص متطوعين. توفر هاته الجمعيات الدعم المالي والتقني للمشاريع المقدمة لها عن طريق قرض  القطاع العام

درهم. وتصل مساهمة المبادرة الى  250.000,00. تم تحديد مبلغ االستثمار اإلجمالي في مبلغ شرف بدون فائدة وبدون ضمان

  رهم. د 80.000,00

عضاء الجمعية بشكل 
ٔ
حد ا

ٔ
بعد حصوله على تمويل وإحداث مقاولته، يستفيد المقاول الشاب من المواكبة والدعم من لدن ا

حسن الظروف.
ٔ
  فردي إلنجاح مشروعه في ا

 بطاقة تقنية حول البرنامج ←

  
 الهدف العام دعم خلق المقاوالت الصغيرة جدا من طرف المقاولين الشباب -

 إنشاء المقاوالت الصغيرة جدا؛دعم ومواكبة  -

 اإلدماج السوسيو اقتصادي للفائت الهشة. -
هداف الخاصة

ٔ
  اال

  محدثة وفعالة؛»مغرب مبادرات » فضاءات مواكبة المبادرات الفردية -

  تنشيط المجاالت المستهدفة؛ -

  خلق المقاوالت الصغيرة جدا؛ -

  تقوية قدرات حاملي المشاريع في مجال خلق وتسيير المقاوالت؛ -

 والتتبع المجالي والذكاء االقتصادي.  -

 النتائج المنتظرة

 التغطية الجغرافية جميع جهات المملكة  -

 االستهداف الشباب الحاملين لمشاريع احداث مقاوالت صغيرة جدا -

القطاع الخاص؛ الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكـفاءات؛ المراكز الجهوية  -

لالستثمار؛ مكـتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛ غرف التجارة والصناعة 

 ؛يةالجمعيات المهنوالخدمات؛ اللجان الجهوية واإلقليمية للتنمية البشرية؛ 

 السلطات المحلية؛ المجالس المنتخبة...

 الشركاء
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هم انجازات البرنامج:  ←
ٔ
 ا

 إالنجازات
 المكونات

يام المستفيدين نسبة النساء
ٔ
 عدد الحصص  عدد اال

 التكوين 130 138 313 % 51

 التعبئة والتحسيس 32 - 311 1 % 47

 المواكبة 266 1 393 375 1 % 42

لفائدة  40%شكل قروض شرف ( درهم علىمليون  5.5 حوالي بمبلغ مشروعا 87 -

  النساء)

 تمويل المشاريع

 

 التوزيع الجغرافي للمشاريع المدعمة: ←
 إالنجازات

 المبادرات
 عدد المشاريع مبلغ القروض مناصب الشغل المحدثة  نسبة النساء

كادير 29  800,00 660 1 105  %32
ٔ
 ا

  العيون   19 000,00 637 19  %5

  مكناس 23  463,00 816 1 60  %40

  وجدة  5  740,00 284 29  %79

  سال  11  000,00 078 1 25  %48

  المجموع   87  003,00 477 5  238  %39

 

  الدعم المالي للبرامج  ←
 البرامج الميزانية إالجمالية مساهمة الوكالة 

2 000 000,00 9 984 000,00 

بكل من الجهات التالية:  (AFEM)المقاوالت النسائية  برنامج تطوير

تافياللت، جهة مراكش تانسيفت الحوز، جهة طنجة جهة مكناس 

  تطوان.

1 000 000,00 5 010 000,00 
برنامج تطوير سلسلة الحليب بالجماعات القروية كـفايت وبخاختة بإقليم 

 جرادة 

  العيون مبادرة 000,00 000 5 000,00 000 2

 الحاجب مبادرة 000,00 700 2 000,00 500 1

  فاس مبادرة 000,00 000 8 000,00 000 3

  وجدة مبادرة 000,00 000 5 000,00 000 2

 المجموع  000,00 694 35 000,00 500 11
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 الدعم المالي للمشاريع  ←
نسبة 

 النساء 

عدد 

 المستفيدين

مساهمة 

 الوكالة 

الميزانية 

 إالجمالية
 المشاريع

%4 

26 442 500,00     2 670 

000,00   

هيل المحالت
ٔ
زود إعادة تا

ٔ
 والمقاهي بالمدار السياحي ال

 اقتناء االت فالحية   000,00 90         800,00 69 30 %0

 سلسلة حليب اإلبل   715,00 273   287,00 65 7 %71

 مسمكة الدورادو   820,00 142   410,00 66 7 %14

 يةالمنتوجات البحرمسمكة التنمية لتثمين وتسويق    630,00 130   315,00 60 7 %14

 سلسلة انتاج وتسويق حليب اإلبل   715,00 273   287,00 65 7 %43

 مسمكة المبادرة لتثمين وتسويق المنتوجات البحرية    850,00 132   425,00 61 7 %14

 احداث مركب تجاري "دار الطاجين"   112,00 245 1   000,00 700 109 %0

 سلسلة انتاج وتسويق حليب اإلبل   715,00 273   287,00 65   7 %43

 قطيع اإلبل   715,00 273   287,00 65 7 %57

 دعم سلسلة إنتاج وتسويق حليب اإلبل   715,00 392   287,00 116 7 %57

 حليب إبل وادي الذهب   715,00 392   287,00 116 7 %43

 سلسلة حليب اإلبلدعم    715,00 392   287,00 116 7 %43

 ورشة إلصالح قوارب الصيد   216,00 150   108,00 70 39 %0

غناب   000,00 200   000,00 170 305 %43
ٔ
 تهيئة الموقع السياحي ا

%100 99 130 000,00 269 500,00 
دعم تنمية التعاونية الفالحية تكمات ازيار في مجال 

 انتاج وتسويق العسل

 دعم عصرنة التعاونية الفالحية تزويت نتمزرت   000,00 384   000,00 142 12 %67

 دعم عصرنة مناحل التعاونية الفالحية تيمدوين   000,00 229   000,00 120 7 %14

 تجهيز وحدة لتربية الدجاج االبيض   000,00 460 2  000,00 170 499 %49

محال   780,00 225   780,00 175  15 %0
ٔ
كني ا

ٔ
 عصرنة ورشة الفخار با

وي السياحية   000,00 730   000,00 590 26 %8
ٔ
هيل الما

ٔ
 تا

%77  

الت والمعدات  900,00 203 900,00 159  26
ٓ
تثمين سلسلة الكسكس عبر شراء اال

  إلنتاجه

عشاب الطبية والعطرية 000,00 790 000,00 350  30  %33
ٔ
  وحدة لتثمين اال

%42 1 293 
4 088 

247,00 

12 326 

813,00 

 المجموع 
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 توزيع الدعم المالي للمشاريع حسب المنسقيات الجهوية ←
عدد   مساهمة الوكالة   الكلفة إالجمالية   عدد المشاريع المنسقية الجهوية

 المستفيدين

 نسبة النساء 

 0% 30 800,00 69 000,00 90  1  سطات

 49% 499 000,00 170 000,00 460 2  1  مكناس

 26% 109 267,00 868 521,00 829 2  11  الداخلة

 43% 577 780,00 787 1 392,00 343 3 7 اكادير

 6% 52 500,00 032 1 000,00 400 3  2 بني مالل

 33% 30 900,00 159 900,00 203 1  القنيطرة

 42% 293 1 247,00 088 4 813,00 326 12  23  المجموع 

 

خرى في مجال تعزيز  ←
ٔ
 الشراكة مع باقي المتدخلين:ٕانجازات ا

  
تتمة إنجاز مخطط التكوين في إطار الشراكة مع وكالة التعاون الدولي بالمتوسط بما في ذلك تدريب  -

  .ميداني بمرسيليا والمشاركة في حفل توزيع الشواهد لفائدة المستفيدين من برنامج التكوين
التكوين 

 والمواكبة

دوات المواكبة وتتبع حاملي م -
ٔ
شاريع خلق وتنمية المقاولة بدعم من وكالة التعاون الدولي بلورة ا

 بالمتوسط

عمال االجتماعية وكذا ملف طلب المشاريع -
ٔ
 بلورة وثيقة حول االبتكار وريادة اال

 إطالق دراسة التشخيص والدراسة التقنية، والتكوين وتحرير منهج عملي في إطار تطوير سلسلة الينسون -

صياغة المناهج 

دوات 
ٔ
وا

 االشتغال

  

 محور المواكبة المحلية للبرامج االجتماعية الوطنية .2
 

نح الخاصة الم-تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة-دعم تعزيز إالنصاف والمساواة بين النساء والرجال برنامج

  الفاعلين غير الحكوميين" «ب 

  

وروبي والوكالة حول برنامج "دعم تعزيز المساواة بين النساء 
ٔ
يندرج هذا البرنامج في إطار اتفاقية الشراكة بين الوزارة واالتحاد اال

والرجال" والهادف الى تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة. تم بموجب هذه االتفاقية تفويض تدبير الشق المتعلق بتمويل مشاريع 

  ميين للوكالة. الفاعلين غير الحكو
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 بطاقة تقنية حول البرنامج ←

  
تمكين الفاعلين غير الحكوميين من المساهمة في نشر ثقافة المساواة واإلنصاف بين النساء 

والرجال، وتكريس حقوق النساء، وحمايتهن القانونية وتعزيز قدراتهن من حيث المشاركة في 

ن العام. 
ٔ
 الحكامة السياسية وتدبير الشا

هداف 
ٔ
  البرنامجا

كـثر ايجابية لتحقيق المساواة بين النساء والرجال؛ -
ٔ
 السياق االجتماعي والثقافي ا

ليات التكـفل بالنساء ضحايا العنف التي تباشرها الجمعيات مع الحرص على  -
ٓ
تحسين ا

 نشر الممارسات الفضلى؛

 تعزيز القدرات الخاصة بالمشاركة المتساوية للنساء والرجال في الحكامة السياسية -

ن العام؛
ٔ
 وتدبير الشا

  تقوية الحماية القانونية للنساء وتحسين شروط احترام حقوقهن والتمتع بها. -

 النتائج المنتظرة

  محاربة الصور النمطية القائمة على التمييز بين الجنسين؛ -

 محاربة العنف اتجاه النساء؛ -

 تقوية المشاركة السياسية للنساء؛ -

 تعزيز الحماية القانونية للنساء. -

 مجاالت التدخل

 نشر ثقافة المساواة؛ -

 المقاربة الحقوقية؛ -

تقوية قدرات الجمعيات المحلية في مجال ثقافة المساواة والترافع والحوار مع السلطات  -

 العمومية (وطنية وجهوية ومحلية)؛

ليات التنسيق والشراكة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة حول حقوق  -
ٓ
تحسين ا

  النساء. 

بعاد ا
ٔ
 لعرضانيةاال

ورو  2.000.000,00
ٔ
  ميزانية البرنامج  درها   22.288.000,00ما يعادل    ا

ورو :  1.400.000,00: قيمته 1القسم 
ٔ
  ا

مام الجمعيات الناشطة في مجال نشر وتعزيز ثقافة المساواة بين النساء والرجال  -
ٔ
مفتوح ا

قل.
ٔ
  لمدة سنتين على اال

ورو  50.000,00تتراوح طلبات المنح بين  -
ٔ
ورو 100.000,00و ا

ٔ
 ا

 التغطية الجغرافية:  -

o  زيالل
ٔ
 تادلة ا

o   مراكش تانسيفت الحوز 

o  مكناس تافياللت 

o  تازة تاونات الحسيمة 

ورو: 600.000,00: قيمته 2القسم 
ٔ
  ا

مام الجمعيات الناشطة في مجال نشر وتعزيز ثقافة المساواة بين النساء والرجال  -
ٔ
مفتوح ا

قل.
ٔ
  لمدة خمس سنوات على اال

ورو و  100.001,00طلبات المنح بين تتراوح  -
ٔ
ورو. 300.000,00ا

ٔ
 ا

توزيع ميزانية 

  البرنامج

 

  التغطية الجغرافية  جميع جهات المملكة  -
سرة والتنمية االجتماعية -

ٔ
ة واال

ٔ
  الشركاء وزارة التضامن والمرا
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وروبي -
ٔ
  مندوبية االتحاد اال

 

هم ٕانجازات البرنامج: ←
ٔ
 ا

 
  النوع االجتماعي،  الجمعيات المستفيدة حول محاربة الصور النمطية المبنية علىتنظيم ورشة العمل الثانية مع  -

نشطتها، -
ٔ
 إنجاز الدورة الثانية لمواكبة الجمعيات المستفيدة حول اإلدماج العرضاني للنوع االجتماعي في برامجها وا

رضية  -
ٔ
تثمين التجارب والمشاريع لتبادل و «Plateforme collaborative»لكـترونية للعمل التفاعلي عمل إبلورة ا

 بين مختلف المتدخلين في البرنامج،

رضية اإللكـترونية للعمل التفاعلي  -
ٔ
بكل من:  Plateforme collaborative»تكوين الجمعيات المستفيدة حول اال

 الراشدية، مراكش، تازة، مكناس، بتي مالل، الرباط، طنجة، الحسيمة.

ولى من التمويل المخصص لل -
ٔ
شطر اال

ٔ
 جمعية،  11مليون درهم والتي استفاد منها  5.78جمعيات بقيمة صرف اال

جال تنفيذ  2016نونبر  14انعقاد لجنة التتبع بتاريخ  -
ٓ
حيث تدارست سير المشروع وكذا الوضعية المالية وقرار تمديد ا

ول. المشاريع الممولة من طرف االتحاد االوربي
ٔ
  بالنسبة للشطر اال

جل إتمامها -
ٔ
 .المدعمة من طرف البرنامج للمشاريع لإلطار المنطقي مواكبة الجمعيات من ا

  

سسة إالنصاف والمساواة بين الجنسين في السياسات العمومية 
ٔ
 مشروع "تعزيز وتقوية ما

  

مم المتحدة 
ٔ
سرة والتنمية االجتماعية ومنظمة اال

ٔ
ة واال

ٔ
يندرج هذا المشروع في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والمرا

مم المتحدة للنساء.للنساء 
ٔ
  والذي كان ثمرة لمجموعة من ورشات التشاور بين مكونات القطب االجتماعي ومنظمة اال

 بطاقة تقنية حول البرنامج ←
سسة ونشر مبادئ اإلنصاف والمساواة بين الجنسين في السياسات 

ٔ
يهدف هذا المشروع الى دعم ما

  الهدف العام العمومية والبرامج الحكومية.

سسة تقوية 
ٔ
قدرات مكونات القطب االجتماعي في مجاالت التنسيق، والتتبع والتقييم لمسار ما

  الهدف الخاص  .المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية

ول:  −
ٔ
سرة والتنمية االجتماعية على المحور اال

ٔ
ة واال

ٔ
تقوية قدرات وزارة التضامن والمرا

سس
ٔ
جل نشر وما

ٔ
ة مبادئ اإلنصاف والمساواة بين مستوى التنسيق بين القطاعات من ا

  الجنسين.

جل إدماج مبادئ اإلنصاف المحور الثاني:  −
ٔ
مواكبة مكونات القطب االجتماعي من ا

 .والمساواة بين الجنسين في البرامج ومجاالت التدخل

ي العام ولدى مختلف الفاعلين المحور الثالث:  −
ٔ
تعزيز مبادئ حقوق اإلنسان لدى الرا

 المعنيين.

 التدخلمحاور 
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هم ٕانجازات البرنامج: ←
ٔ
 ا

هم إالنجازات
ٔ
 المكونات ا

سها وكالة التنمية االجتماعية مكونة من ممثلي وممثالت القطب االجتماعي  -
ٔ
تعيين لجنة تترا

مم المتحدة للنساء النتقاء الخبير الذي سيقوم بإعداد اإلطار 
ٔ
وممثلي وممثالت منظمة اال

للنساء الخاص بالقطب االجتماعي وكذا الخطة العملية االستراتيجي للتمكين االقتصادي 

 لتفعيله،

 دراسة العروض من قبل اللجنة، -

تعيين مكـتب الخبرة المكلف بإعداد اإلطار االستراتيجي للتمكين االقتصادي للنساء الخاص  -

  بالقطب االجتماعي وكذا الخطة العملية لتنفيذه.

  الحكامة
  

 

خرى  ←
ٔ
نشطة ا

ٔ
 ا
الثانية عشر للتقرير الوطني حول الميزانية المرتكزة على النتائج المراعية النوع االجتماعي لسنة المساهمة في النسخة  -

2016، 

مشاركة وكالة التنمية االجتماعية في الدورة التكوينية في مجال تعزيز قدرات مراكز االستماع للنساء ضحايا العنف  -

سرة والتنمي
ٔ
ة واال

ٔ
 ة االجتماعية.المنجزة من قبل وزارة التضامن والمرا

حملة تحسيسية في إطار الحملة الوطنية الرابعة عشرة لمحاربة العنف ضد النساء تحت شعار " العنف ضد 11تنظيم  -

ة نذالة 
ٔ
ة يوم  –المرا

ٔ
ة رجولة" تخليدا لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرا

ٔ
تحت إشراف  2016نونبر  25احترام المرا

نجرة، شفشاون، سيدي بنور، الراشيدية، قلعة بكل من: بني مالل، القنيط زارةالو 
ٔ
رة، سيدي إفني، الفحص ا

  .2016دجنبر  23السراغنة، جرادة، الداخلة، فاس والتي امتدت فعالياتها إلى غاية 

 

   توزيع الحمالت التحسيسية ←

  نسبة النساء المشاركات  العدد إالجمالي للمشاركين  الحملة  تاريخ  إالقليم  المنسقية الجهوية

 %62  71  2016دجنبر  06  القنيطرة  القنيطرة

نجاد  وجدة
ٔ
  %66  86  2016دجنبر  19  عمالة وجدة ا

  %40  86  2016دجنبر  15  الداخلة   الداخلة

  %55  76  2016دجنبر  08  بني مالل  بني مالل

  طنجة
نجرة

ٔ
  %50  42  2016نونبر  29  الفحص ا

  %78  51  2016دجنبر  06  شفشاون

  %60  110  2016دجنبر  07  فاس   فاس 

  %46  84  2016دجنبر  01  الراشيدية  مكناس 

  %65  133  2016دجنبر  08  سيدي إفني اكادير

  %50  90  2016دجنبر  14  سيدي بنور  اسفي

  %41  46  2016دجنبر  15  قلعة السراغنة  مراكش 

  

  

  

  



 

26 

 

 
  2017فاق العمل برسم سنة وآ 2016حصيلة إنجازات الوكالة برسم سنة      

  

  

ملي
ٔ
 برنامج ا

 بطاقة تقنية حول البرنامج ←

 
شخاص على االجتماعي االقتصادي الوقع تخفيف في المساهمة

ٔ
 السيدا فيروسب والمصابين المعوزين اال

شخاص
ٔ
نشطة خلق طريق عن وذلك بالفيروس باإلصابة المهددين واال

ٔ
   .هاراتهمم وتقوية للدخل مدرة ا

 الهدف العام

 والجمعيات سيداال لمحاربة المغربية الجمعية لفروع الضروريين والمؤسساتي التقني الدعم تقديم -

جل المحلية، من
ٔ
 البرنامج؛ هذا إنجاز ا

شخاص المالي الدعم وتقديم ومواكبة -
ٔ
ج من السيدا بفيروس والمصابين المعوزين لال

ٔ
 تنمية لا

نشطة
ٔ
 .للدخل المدرة اال

هداف الخاصة
ٔ
  اال

و متطوعين االجتماعيين، العاملين مهارات تعزيز  -
ٔ
 ةالمغربية لمحارب الجمعية من دائمين ا

طر المحلية الجمعياتو السيدا،
ٔ
 البرنامج؛ عن المسؤولين الجهوية المنسقيات وا

  ؛العمل وفرص للدخل المدرة تحديد وتمويل المشاريع -

 العمل فرصو للدخل المدرة المشاريع من للمستفيدين واالقتصادية االجتماعية الحالة تحسين -

 البرنامج؛ بهذا المعتمدة

 .للبرنامج جديدة عملية هيكلية تركيبة ووضع -

 النتائج المنتظرة

كادير،مراكش، الدارالبيضاء، الرباط، فاس وطنجة
ٔ
  تارودانت، ا

التغطية 

 الجغرافية
شخاص الذين يعيشون في ظروف اجتماعية 

ٔ
شخاص المعوزين المصابين بفيروس السيدا، واال

ٔ
اال

 الفئة المستهدفة                                                                                                   .تجعلهم مهددين بهذا الفيروس

ولى الصيغة
ٔ
 2006-2009: اال

  2014-2010الثانية:  الصيغة

تاريخ 

انتهاء 

شغال 
ٔ
 اال

ولى الصيغة
ٔ
بريل 25: اال

ٔ
 2006 ا

 2010 يناير 12 :الثانية الصيغة

محطات تنفيذ 

 البرنامج

 )؛ALCS(الجمعية المغربية لمحاربة السيدا  -
 ؛AMSED)( الجمعية المغربية للتضامن والتنمية -
خرين وطنيين ودوليين -

ٓ
 شركاء ا

 الشركاء

 

هم ٕانجازات  ←
ٔ
 :البرنامجا

 

 إنجاز التقييم الداخلي للبرنامج -

جل  3جلسات لإلخبار الجماعي على مستوى  3تنظيم  -
ٔ
فروع لجمعية محاربة السيدا بحضور الجمعيات المحلية من ا

 إخبار وتحسيس المستفيدين المحتملين

 مشاريع مدرة للدخل لفائدة الفئة المستهدفة  7المصادقة على  -
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 برنامج مخطط إالعاقة 
  

  في إطار هذا البرنامج شاركت الوكالة في ورشتين على الشكل التالي:  

 

شخاص في  -
ٔ
ورشة عمل نظمتها الوزارة، حول المؤشرات الوطنية لتتبع تنفيذ المغرب لالتفاقية الدولية لحقوق اال

 وضعية إعاقة.

شخاص في  -
ٔ
 وضعية إعاقة.ورشة عمل إلعداد مخطط عمل القطب االجتماعي في مجال النهوض بحقوق اال

  

لقاءا جهويا على الصعيد الوطني بشراكة مع الوزارة الوصية، في إطار الحملة الوطنية حول  12كما قامت الوكالة بتنظيم 

طلقتها يوم 
ٔ
   .، تحت شعار "توفير الولوجيات، تسهيل للحياة"2016نونبر  14الولوجيات التي ا

  توزيع اللقاءات الجهوية  ←
  عدد المشاركات والمشاركين  التاريخ  إالقليم  المنسقية الجهوية

  70   2016نونبر  22  القنيطرة  القنيطرة

  140  2016نونبر  23  الدار البيضاء   الدار البيضاء

  80  2016نونبر  28  وجدة  وجدة

  60    2016نونبر  28  الداخلة    الداخلة

  105  2016نونبر  30  الرشيدية   مكناس

  60  2016نونبر  30  العيون   العيون

  50  2016دجنبر  01  بني مالل  بني مالل

  77  2016دجنبر  01  طنجة  طنجة

  80  2016دجنبر  01  كلميم   كلميم 

  60  2016دجنبر  02  فاس   فاس

كادير  اكادير
ٔ
  106  2016دجنبر  02  ا

 110  2016دجنبر  03  مراكش   مراكش
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 العمل التنظيمي الداخلي .1

 
هم إالنجازات

ٔ
نشطة ا

ٔ
 اال

 من طرف الوزارة الوصيةاإلعالن عن مباراة لشغل منصب مدير وكالة التنمية االجتماعية  -

  اجتماعا للجان الجهوية للمصادقة على المشاريع للبت في المشاريع 49انعقاد  -

 اجتماعات للجنة المركزية للمصادقة على المشاريع للبت في المشاريع 15انعقاد  -

  السنوي (تقييم نصف سنوي)  إنجاز تقرير لتتبع وتقييم المخطط -

  الحكامة

 تطبيق النظام المعلوماتي للموارد البشرية
وحدات جديدة للنظام المعلوماتي للموارد البشرية (ملف الموظف،  5في استغالل الشروع 

خرى (وحدة 
ٔ
المرتبات، مراقبة الحضور، تتبع الترقية، تدبير اإلجازات) إلى جانب وحدات ا

التكوين، وحدة العقوبات، وحدة ترك الخدمة) بعد إجراء تدريب خاص التوظيف، وحدة 

 للموظفين المعنيين.

  تطبيق معلوماتي للتدبير إالداري والمالي لبرنامج الشراكة مع الجمعيات
، تم تطوير تطبيق معلوماتي داخلي 2016في إطار تدبير برنامج الشراكة مع الجمعيات لسنة 

لى اإلداري والمالي لطلبات المشاريع. وقد تم تنفيذ برنامج التكوين عللوكالة يهدف إلى التدبير 

كـثر من 
ٔ
  إطار. 100المستوى المركزي والجهوي لفائدة ا

كومية تنفيذ الخطة الح-برنامج "دعم تعزيز إالنصاف والمساواة بين النساء والرجال 

  المنح الخاصة بالفاعلين الغير حكوميين"-للمساواة
 ني للبرنامج، قامت الوكالة بتوفير تطبيق معلوماتي لصالح شركاء البرنامجفي إطار الدعم التق

  يسمح بتبادل المعلومات ونشر نتائج المشاريع ورسملة التجارب طيلة فترة البرنامج. 

التدبير 

  المعلوماتي

 

 التواصل والتحسيس .2

 
هم إالنجازات

ٔ
نشطة ا

ٔ
 اال

 التواصل المباشر: 
مختلف جهات المملكة وهمت بالخصوص التعريف ببرامج تظاهرة توزعت على  45تنظيم  -

همية العمل المشترك بين 
ٔ
ومهام الوكالة لدى الشركاء والفاعلين، كما صبت على التحسيس با

هداف المسطرة في مجال التنمية االجتماعية وذلك في 
ٔ
مكونات القطب االجتماعي لتحقيق اال

 .4+4إطار تنفيذ استراتيجية القطب 

  www.ads.ma: ي عبر البوابة االلكـترونية للوكالةالتواصل الرقم
نشطة  19. تنضاف إليها 2016قصاصة وتقريرا خالل سنة  137نشر  -

ٔ
مادة خبرية تتعلق با

القطب االجتماعي وبمجال التنمية عموما. وفي إطار الحكامة وتكافؤ الفرص وباإلضافة إلى 

 التواصل

  

III  - ا8مع املؤسسايت  3لقطب �ج�عي وتقویته
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إعالنا عبر البوابة متعلقا بطلبات العروض وعروض   18النشر في الصحافة المكـتوبة، تم نشر 

ت المشاريع.
َ
 العمل وطلبا

  

  وسائل االعالم
ي العام، تتوجه الوكالة إلى المنابر  -

ٔ
بناء على الدور الذي تلعبه وسائل االعالم في تكوين الرا

نشطتها كما تستجيب لمختلف طلبات الوطنية بطلبات تغطية مختلف البيانات عن 
ٔ
ا

نشطتها من طرف مختلف الصحف الوطنية 
ٔ
الصحفيين، وفي هذا الصدد تم التطرق للوكالة وا

كـثر من
ٔ
وصلة إخبارية عبر اإلذاعات  24مقالة وقصاصة في الصحافة المكـتوبة و 39 من خالل ا

  .والتلفزات الوطنية

 دعامات التواصل
دعامة تواصل بهدف  2100ومحاور تدخلها، تم إعداد  في إطار التعريف ببرامج الوكالة -

ملفات  1004باإلضافة إلى  2016نونبر  18إلى  07التحضير لمؤتمر المناخ الذي سينعقد من 

دعامة تواصل خالل مختلف اللقاءات والتظاهرات التي  2756تعريفية. كما تم توزيع ما يناهز

 ةوجه إلى مختلف قطاعات ومصالح الوكالتساهم فيها الوكالة إضافة إلى ملفات تعريفية ت

  (حسب الطلب) في إطار عملها مع الشركاء ومقدمي الخدمات.

 

 التتبع واالفتحاص .3

 
هم إالنجازات

ٔ
نشطة ا

ٔ
 اال

 : تنفيذ البرنامج السنوي لالفتحاص -

o افتحاص برنامج سال مبادرة 

o إطالق مهمة افتحاص وجدة مبادرة 

o  2014سنة افتحاص حسابات الوكالة برسم  

  مهمات االفتحاص

 عرض نتائج التقييم الداخلي لبرنامج مغرب مبادرات  -

ملي -
ٔ
  إنجاز التقييم الداخلي لبرنامج ا

  التقييم الداخلي

  تتبع المشاريع  مشروعا 292تم تنظيم زيارات ميدانية ل  -

 
 الشراكة والتعاون الدولي .4

 
هم إالنجازات

ٔ
نشطة ا

ٔ
 اال

مجموعة من المنظمات الدولية والسفراء وممثلي  عقد لقاءات واجتماعات مباشرة مع -

مم المتحدة للتعريف بالوكالة وبرامجها وكذا تدارس إمكانية 
ٔ
التعاون الدولي ومنظمات اال

 التعاون،

تعبئة التعاون 

الدولي والهيائت 

  الوطنية
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هم إالنجازات
ٔ
نشطة ا

ٔ
 اال

نشطة  -
ٔ
إعداد مشروع شراكة مع البنك االفريقي والنوفيك (صندوق االيداع والتدبير) إلنجاز ا

ببناء السكة الحديدية المزدوجة الرابطة بين اجتماعية لفائدة ساكنة المناطق المعنية 

 الدار البيضاء، سطات ومراكش،

لماني لالستشارات الخاصة بالسياسات الهيكلية  -
ٔ
عقد لقاء عمل مع مستشارة الصندوق اال

 والتنظيمية وذلك لدراسة موضوع تفعيل مقاربة النوع بوكالة التنمية االجتماعية،

-  
ٔ
لمانية للتعاون مسؤولين عن تصميم وتنفيذ برنامج عقد لقاء عمل مع خبراء الوكالة اال

 لتكوين الفاعلين المحليين في مجال الهجرة، 

المشاركة في ورشة تقديم نتائج الدراسة المتعلقة ببرنامج " تنمية ودعم تطوير البرامج   -

 اإلقليمي لحماية المهاجرين" المنظم من طرف المنظمة الدولية للهجرة، 

صغر لفائدة الشباب بمبلغ التكلف بتنفيذ الشق ا -
ٔ
 7.500.000لخاص بدعم التمويل اال

مريكي في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين المملكة المغربية والبنك اإلسالمي 
ٔ
دوالرا

مية والتدريب المهني للحد من الفقر بمبلغ إجمالي يقدر ب (
ٔ
 12الخاصة بمشروع محو اال

 درهم)  000 700

مشروع "مساهمة المهاجرين المغاربة بهولندا في مجال  المشاركة في ورشة عمل إطالق -

  التنمية االجتماعية بالمغرب" التي نظمتها المنظمة الدولية للهجرة.

مم المتحدة  -
ٔ
ة التابعة لمنظمة اال

ٔ
المشاركة في الدورة الستون للجنة وضعية المرا

يام)،5بنيويورك(
ٔ
 ا

 لمجلس حقوق اإلنسان بسويسرا 32الدورة المشاركة في  -

 المشاركة في النسخة الثانية لمنتدى الفاعلين المقاوالتيين بفرنسا -

) المنظمة في My Leadershipالمشاركة في الدورات التكوينية حول موضوع القيادة ( -

  كل من جنوب إفريقيا وفرنسا والسنغال

فائدة لفرنسية للمقاولة المتوسطية بفرنسا لالقيام بزيارة دراسية منظمة من طرف َ الوكالة ا -

 إطار في مجال مواكبة المقاوالت الصغرى  13

القيام بزيارات تبادل لمؤسسات رائدة في احداث المقاوالت االجتماعية وفي االبداع  -

حمد اباد، 
ٔ
 االجتماعي بإسالم اباد وا

ة. القيام بزيارة تبادل للدوحة حول ميكانيزمات -
ٔ
  استقاللية الشباب والمرا

طر 
ٔ
مشاركة ا

الوكالة في بعثات 

ركات المشا

  الدولية
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  :2016دجنبر  31إلى حدود  2016يبين الجدول التالي وضعية تنفيذ ميزانية سنة 

  

 االعتمادات التسمية الباب

 2016دجنبر  31وضعية 

 االلتزامات
االعتمادات 

 المتوفرة

نسبة 

 االلتزام

ميزانية 

 التسيــيــر

 %84,13 13 68,92 81,92 نفقات الموظفين

 %60,55 10,96 16,82 27,78 تكاليف المعدات ونفقات متنوعة

 %78,16 23,96 85,74 109,7 مجمــــــوع ميزانية التسيير

ميزانية 

 االستثمار

 %9,13 6,27 0,63 6,9 نفقات استثمارية خاصة بالوكالة

عبر محور االدماج االجتماعي 

 االقتصادي
26,3 16,51 9,79 62,78% 

 %6,77 63,39 4,6 67,99 محور تقوية قدرات الفاعلين المحليين

محور المواكبة المحلية للبرامج 

 االجتماعية الوطنية
18,5 2,65 15,85 14,32% 

 %20,38 95,3 24,39 119,69 مجمــــــوع ميزانية االستثمار

  

   

2016تنف*د مزيانیة س:نة   -IV



 

32 

 

 
  2017فاق العمل برسم سنة وآ 2016حصيلة إنجازات الوكالة برسم سنة      

  

 2017الوكالة برسم سنة  برنامج عمل

  

ساسي 2017يندرج برنامج عمل الوكالة برسم سنة 
ٔ
ة في للمساهم في إطار استراتيجية القطب االجتماعي باعتبارها المرجع اال

  تنفيذ التوجهات الحكومية في مجال التنمية االجتماعية ومحاربة الفقر والتهميش.

  

I.  4+4تقديم برنامج عمل الوكالة حسب محاور استراتيجية القطب االجتماعي 
  

طير العمل االجتماعي ومواكبته وهيكلته .1
ٔ
 تا

  

جل مواصلة تنفيذ مخطط العمل للفترة الممتدة بين 4+4ل استراتيجية القطب االجتماعي في إطار تفعي
ٔ
 2017- 2015، ومن ا

مر بالبرامج الخاصة بمحور 
ٔ
لمواكبة استعمل الوكالة خالل هذه السنة على تنفيذ البرامج التالية على المستوى المجالي ويتعلق اال

  تقوية قدرات الفاعلين.المحلية للبرامج االجتماعية الوطنية ومحور 

  وإلى جانب مواصلة التزاماتها في المشاريع والبرامج قيد اإلنجاز ستعمل الوكالة على إطالق برامج جديدة موزعة كالتالي: 

  

  الميزانية بالمليون درهم

العدد       سنة االنطالق
مساهمة الشركاء 

طرف  المسيرة من

 الوكالة 

 مساهمة الشركاء 
  مساهمة الوكالة

 

الميزانية 

 اإلجمالية 

 2016قبل  76 10,52 4,74 5,78 1,70

2,23 8,54 7,68 16,23 20 2016 

14,11 37,84 27,08 64,92 69 2017 

 المجموع  165 91,67 39,51 52,16 18,04
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  الميزانية بالمليون درهم

العدد       المحور   البرامج

مساهمة 

الشركاء 

 المسيرة من
 طرف الوكالة 

مساهمة 

 الشركاء 

مساهمة 

  الوكالة

 

الميزانية 

 اإلجمالية 

 1المجموع  16 5,71 3 2,71 1,11
المواكبة 

المحلية 

للبرامج 

االجتماعية 

 الوطنية  

1,11 1,71 2,30 4,01 13 
 التنشيط االجتماعي عن قرب

0,00 1,00 0,50 1,50 2 
 التنمية االجتماعية الحضرية

0,00 0,00 0,20 0,20 1 
 االدماج والتنمية االجتماعية عن قرب 

تقوية قدرات  2المجموع  52 16,93 8,88 8,05 7,94

 52 16,93 8,88 8,05 7,94 الجمعيات  
هيل الجمعيات

ٔ
 ارتقاء لتا

 المجموع  68 22,64 11,88 10,76 9,05

  

  المشاريع المبرمجة

 مساهمة الوكالة مساهمة الشركاء
الميزانية 

 إالجمالية
 المحور  العدد

 تقوية قدرات الجمعيات 18 8,08 4,36 3,72

 المواكبة المحلية للبرامج االجتماعية الوطنية 5 2,35 0,99 1,36

 مندمج 21 0,68 0,68 0,00

 المجموع  39 9,99 5,03 4,96

  

  برنامج الشراكة مع المجتمع المدني:
  

مع  التزاماتها في دعم المشاريع لفائدة الجمعيات والتعاونياتإلى جانب البرامج السالفة الذكر ستعمل الوكالة على مواصلة 

سرة والتنمية 
ٔ
ة واال

ٔ
السهر على تنفيذ برنامج الشراكة مع المجتمع المدني المفوض للوكالة من قبل وزارة التضامن والمرا

 .2016-2017االجتماعية برسم سنة 

 المجاالت التالية:  2016 تهم هذه الشراكة خالل سنة

 دعم مراكز االستقبال واالستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف  •

شخاص في وضعية  •
ٔ
دعم مبادرات الجمعيات بخصوص إذكاء الوعي في مجال النهوض بحقوق اال

 إعاقة

 دعم مراكز الوساطة االسرية •
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 االدماج االجتماعي عبر التمكين االقتصادي للنساء •

طفال في وضعية الشارع •
ٔ
 النهوض باال

 لوالدية التربية ا •

 االرشاد االسري  •

 توفير خدمات التكـفل والمساعدة االجتماعية للمسنين داخل الوسط االسري  •

 

  العمل على تحقيق إالنصاف والمساواة والعدالة االجتماعية .2
 

جتماعي الخالل هذه السنة ستعمل الوكالة على مواصلة تنفيذ التزاماتها السابقة في البرامج والمشاريع المتعلقة بمحور اإلدماج ا

   :إطالق برامج جديدة عبر النشاط االقتصادي مع

  

  الميزانية بالمليون درهم

العدد       المحور   البرامج
مساهمة الشركاء 

 المسيرة من
 طرف الوكالة 

مساهمة 

 الشركاء 

مساهمة 

  الوكالة

 

الميزانية 

 اإلجمالية 

3,80 12,31 9,00 21,31 13 
عبر إالدماج االجتماعي  مغرب مبادرة

 29 28,48 7,35 21,13 4,60 النشاط االقتصادي
 تثمين

 المجموع  42 49,79 16,35 33,44 8,4

 

 المشاريع المبرمجة
مساهمة الشركاء 

المنجزة من طرف 

 الوكالة  

 مساهمة الشركاء  
مساهمة 

 الوكالة  
العدد     الميزانية إالجمالية    المحاور 

إالدماج االجتماعي عبر  11 8,12 5,24 2,87 0,59

 النشاط االقتصادي  
 

خرى وحرصا منها على االلتقائية والتكامل مع مكونات القطب االجتماعي ستواصل الوكالة االشتغال على برنامج 
ٔ
من ناحية ا

شخاص في وضعية إعاقة. كما ستعمل الوكالة على تتبع إنجاز برنامج
ٔ
ة وبرنامج إدماج اال

ٔ
تعزيز دعم  النهوض بحقوق المرا

 الفاعلين غير الحكوميين".«المنح الخاصة ب -االنصاف والمساواة بين النساء والرجال
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  الدعم المؤسساتي للقطب االجتماعي وتقويته .3
 

جل مواكبة ورش إعادة تموقع الوكالة على المستوى المؤسساتي في مجال التنمية االجتماعية، ستعمل الوكالة على إعطاء 
ٔ
من ا

ولوية للمحاور 
ٔ
مر على الخصوص بما يلي:اال

ٔ
  المواكبة، ويتعلق اال

 

 
ٔ
 التنظيم المؤسساتي  .ا

 
المحدث  12/99البت في التموقع الجديد للوكالة والتوجهات االستراتيجية الجديدة والقيام بالتدابير المتعلقة بمراجعة القانون 

 عية.ق القيم لوكالة التنمية االجتماللوكالة ومرسوم التطبيق فيما يخص مهمة ومجاالت تدخل الوكالة، وكذا مراجعة ميثا

  

 التنظيم الداخلي  .ب

 
وراش  2017ستعمل الوكالة خالل سنة 

ٔ
على تنفيذ نتائج الدراسة الخاصة بتنظيمها وكذلك تلك المتعلقة بتموقعها، خصوصا اال

  التالية: 

مراجعة  منسقية جهوية 12ى منسقية جهوية إل 16تنزيل التقسيم الجهوي الجديد لتنتقل التمثيلية الجهوية للوكالة من  -

 الهيكل التنظيمي للوكالة،

نظمة التدبير والتتبع والتقييم والمراقبة، -
ٔ
 تقوية تنظيمها الداخلي عبر تطوير ا

طر الوكالة، -
ٔ
 مواصلة تنفيذ مخطط التكوين الداخلي الخاص با

 .تعزيز مهمة دعم ومواكبة المنسقيات الجهوية من طرف المصالح المركزية -

خرى وفي إطار تطوير 
ٔ
استمرار استغالل الوحدات  2017نظام المعلوماتي والتدبير الخاص بالوكالة، ستعرف سنة المن ناحية ا

الشراكة  التطبيق المعلوماتي للتدبير اإلداري والمالي لبرنامجالبشرية وكذلك اعتماد الجديدة للنظام المعلوماتي الخاص بالموارد 

  .مع الجمعيات

  

  والتتبع والتقييماالفتحاص  .4
  

إطالق مجموعة من المهام الداخلية لالفتحاص كما ستعرف انجاز و تنفيذ برنامج العمل  2017ستعرف الوكالة خالل سنة 

 للتقييم الداخلي. 

 

  التواصل والتحسيس .5
 

قوية وظيفة التواصل تفي إطار تقوية التواصل الداخلي والخارجي، ستركز الوكالة على تواصل القرب في المنسقيات الجهوية عبر 

 
ٔ
ليات ووسائل التواصل. وفي هذا اإلطار ستلجا

ٓ
نشطة التواصل عبر إنتاج ا

ٔ
قطاب الوكالة ودعم ا

ٔ
في كل المصالح والقطاعات وا

  الوكالة إلى خدمة استشارية في هذا المجال عن طريق مكـتب متخصص. 

جل تعزيز إشعاعها، ستحرص الوكالة على المشاركة في التظاهرات ع
ٔ
تعمل لى المستويات الجهوية الوطنية والدولية كما سومن ا

  على تحسين التواصل الداخلي داخل الوكالة.
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  2017فاق العمل برسم سنة وآ 2016حصيلة إنجازات الوكالة برسم سنة      

  الشراكة المؤسساتية والتعاون الدولي .6
 

يضا على تعبئة شركاء جدد.
ٔ
 ستعمل الوكالة على تتبع التزاماتها في البرامج المدعمة في إطار التعاون الدولي وستحرص ا

 

ولية  .7
ٔ
 :  2017الميزانية اال

  

ولية لسنة 2017    
ٔ
 ميزانية التسيير واالستثمار اال

 جدول إاليرادات والمصروفات المتوقعة

 إاليرادات المتوقعة  المصروفات المتوقعة

 التسمية المبلغ بالدرهم  التسمية بالدرهم المبلغ

 اعانات الدولة 000,00 000 109   نفقات التسيير    000,00 000 102

  نفقات الموظفين -    000,00 580 75   
إعانة التسيير لسنة  - 000,00 000 100

2017 

   26 420 000,00    
تكاليف المعدات ونفقات   -

 متنوعة
 

إعانة االستثمار لسنة  - 000,00 000 9

2017 

  نفقات االستثمار 900,00 320 18
الهبات والوصايا والتبرعات  900,00 320 11

من الجهات المانحة 

خرين
ٓ
 والشركاء اال

9 000 000,00 

 
ة خاصالنفقات االستثمار  -

 بالوكالة
 إيرادات متنوعة -  

9 320 900,00 

 
نفقات االستثمار الخاصة  -

 بالشركاء
     

 ٕاليراداتموع امج 900,00 320 120  المصروفات موع مج 900,00 320 120

 

 


