
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 دليل تدبير الشراكة

بناءمع الجمعيات العاملة في مجال 
 
للمهاجرين  المخيمات الصيفية لفائدة ا

  2018برسم سنة  والالجئين

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. مدخل 
 

، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين والمتدخلين الوطنية للهجرة واللجوء االستراتيجيةفي إطار تنزيل 
المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية  بين الوزارة المكلفة المبرمة ا لمقتضيات اتفاقية الشراكة والتعاوننفيذوت

 تمكين المهاجرين الهادفة إلى  بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ووزارة الشباب والرياضة والتعاون الدولي
ة والرياضةالالجئين من االستفادة من البرامج ذات الصلة بمجاال و

 
لالرتقاء  ها، وسعيا منت الطفولة والشباب والمرا

طفال المهاجرين والالجئين الم
 
 الوزارة تعملبالمغرب على غرار نظرائهم المغاربة،  قيمينبالعرض الترفيهي الموجه ال

الموجه  لصيفيا خيممبشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال الطفولة والتخييم على تفعيل البرنامج الخاص بال سنويا
 
 
 وزارة الشباب والرياضة.  سنويا الذي تطلقه للتخييم بناء المهاجرين والالجئين، وذلك في إطار العرض الوطنيال

وتخليق العالقات التشاركية، وتماشيا مع مذكرة السيد تعزيز وتطوير هذا البرنامج، وبغية  ،وفي هذا السياق
ول رقم 

 
عدت الوزارة هذا الدليل  2003يونيو  27بتاريخ  07/2003الوزير اال

 
ن الشراكة بين الدولة والجمعيات، ا

 
بشا

 . ةالصيفي اتالعاملة في مجال المخيم لتحسين طريقة تدبير ملف الشراكة بين الوزارة وجمعيات المجتمع المدني
 

II. :هداف الخاصة
 
 ال

طفال المهاجرين -
 
عراف  ة والتقاليدالثقاف واك تشاف، والالجئين تحقيق االندماج الثقافي والتربوي ال

 
واال

 ؛المغربية االجتماعية

طفال المهاجرين والالجئين من االستفادة من  -
 
المخيمات الصيفية المنظمة من طرف وزارة برنامج تمكين اال

 الشباب والرياضة؛

طفال -
 
 التعدد والتنوع الثقافي وترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك بين اال

 
 ؛المساهمة في تعزيز مبدا

طفال والشباب؛إدماج الم -
 
 هاجرين والالجئين في البرامج الرياضية والترفيهية الموجهة لال

طفال المغاربة ونظرائهم المهاجرين. -
 
 توفير فضاءات للتبادل الثقافي بين اال

III. المستهدفة: ةالفئ 
عمارهم ما بين  -

 
بناء المهاجرين والالجئين المتراوحة ا

 
قل من  07ا

 
    سنة 15سنوات إلى ا

 

IV. الشركاء: 

 ؛الشباب والرياضة وزارة -

 الجمعيات العاملة في مجال المخيمات الصيفية -

V. ملف شروط المشاركة: 
ن يتضمن ملف الترشيح على 

 
 :ما يلييشترط ا

 طلب المشاركة موجه إلى السيد الوزير؛ -

 ؛وفق النموذج المعتمد استمارة تتضمن معلومات عن الجمعية والمشروع -

ساسي يحمل خاتم الجمعية وتوقي -
 
 ع الرئيس والكاتب العام للجمعية؛القانون اال

 وجوده؛ حالة في للجمعية الداخلي النظام -

عضاء الئحة -
 
عضاء للجمعية تحمل خاتم الجمعية وتوقيع الرئيس  المسير المك تب ا

 
 ؛المك تبوباقي ا



خر جمع عام سنوي يحمل خاتم الجمعية وتوقيع الرئيس والكاتب العام للجمعية؛ -
 
 محضر ا

للجمعي ة يحم ل خ اتم الجمعي ة وتوقي ع ال رئيس  المس ير المك ت ب بتجدي د الخ اص الع ام الجم ع محض ر -
 والكاتب العام المنتخبين؛

 ؛دارية المختصةاإليداع مسلم من السلطات اإل وصل -

خر جمع عام يحمل خاتم الجمعية وتوقيع الرئيس والكاتب العام  -
 
دبي ال

 
 للجمعية؛التقرير اال

خر جمع عام يحمل خاتم الج -
 
مين المال التقرير المالي ال

 
  للجمعية؛معية وتوقيع الرئيس وا

 مقر؛ على الجمعية توفر تثبت وثيقة -

 تجربة وخبرة في مجال المخيمات الصيفية؛ على شهادة تثبت توفر الجمعية -

 ؛(المرتقبة والمداخيل للمصاريف بيان) الجارية للسنة الجمعية ميزانية مشروع -

و الجمعية المنجزة مشاريع قائمة -
 
 مشروع؛  لكل الدعم مبلغ بيان مع اإلنجاز طور  في التي ا

  RIB .للجمعية البنكية الهوية شهادة -

دارية للجمعية مصادق عليها في نسختين. ن تكون جميع الوثائق القانونية والإ  يجب ا 

VI.  يداع ملف  :المشاركةاإ
)م   ع ق   رص م   دمج يتض   من جمي   ع الوث   ائق المتعلق   ة بالمش   روع(  نس   ختينف   ي  المش   اركةت   ودع ملف   ات  -

ة ل  دى مص الح ال  وزارة المنتدب ة ل  دى وزي ر الش  ؤون الخارجي ة والتع  اون ال دولي المكلف  ة بالمغارب  ة مباش ر 
و إرس ال

 
زاوي ة ش ارع  52عب ر البري د عل ى العن وان الت الي: ها المقيمين بالخارج وشؤون الهج رة بالرب اط، ا

م الربيعو  فرنسا
 
كدال الرباط.  ،زنقة ا

 
 ا

و المتوصل بها خارج التاريخ المحددال تقبل الملفات غير المستوفية للشرو  -
 
 ط المشار إليها سلفا ا

 
VII. :معايير انتقاء المشاريع 

 :تعتمد لجنة االنتقاء في اختيارها للمشاريع المقدمة من طرف الجمعيات على المعايير التالية
 ؛2018ول الجمعية في العرض الوطني للتخييم لوزارة الشباب والرياضة برسم سنة بق -
 تجاه القوانين الجاري بها العمل؛نية السليمة للجمعية ة القانوالوضعي -
سيس الجمعية -

 
 ؛ابتداء من تاريخ تسليم وصل اإليداع النهائي مرور سنة كاملة على تا

وومكاتب )، والمجالس اإلداريةعقد الجموع العامة  -
 
لجان التوجيه( مع القيام باإلعداد السنوي لتقارير  ا

نشطة
 
 ؛فوالمصاريوحصيلة المداخيل  اال

و الجهوي  -
 
طفال والتنشيط والترفيه على المستوى الوطني ا

 
طير الشباب واال

 
تجربة وخبرة في مجال تكوين وتا

و المحلي؛
 
 ا
 خبرة في مجال إعداد وتدبير المشاريع؛ -
 معرفة جيدة بواقع المهاجرين والالجئين وذويهم القاطنين في مناطق نفوذ تدخل الجمعية؛ -
 المشروع المقترح؛قدرة الجمعية على تسيير وتتبع  -



مدى احترام الجمعية اللتزاماتها مع الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة  -
 بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة في إطار االتفاقيات السابقة )في حالة وجودها(.

خرى تراها ضروري
 
ن للجنة الصالحية في إضافة معايير ا

 
 ة في عملية االنتقاء.كما ا

 
VIII. مضامين اتفاقية الشراكة بين الوزارة والجمعيات التي سيتم انتقاؤها 

 

بع  د قب  ول المش  روع م  ن ط  رف لجن  ة االنتق  اء ت  تم دع  وة الجمعي  ة لتوقي  ع اتفاقي  ة الش  راكة وف  ق البن  ود وااللتزام  ات 
 التالية:

 

IX. :التزامات الجمعية 
 المستهدفة  ةالفئ (1

 نفيذ المشروع ب  ما يلي:تلتزم الجمعية في إطار ت

بن      اء المه      اجرين والالجئ       ين عل      ى المش      اركة ف       ي  -
 
ج      ل تش       جيع ا

 
القي      ام بحم      الت تحسيس       ية م      ن ا

 المخيمات الصيفية؛

طف     ال المه     اجرين والالجئ     ين -
 
س     ماء اال

 
 مواف     اة ال     وزارة برخص     ة القب     ول والئحت     ي ال     ذهاب واإلي     اب با

 وزارة الشباب والرياضة؛ طرف مؤشر عليها من المشاركين

طف      ال المبمواف     اة ال      وزارة  -
 
ه      اجرين والالجئ      ين البطاق      ات الشخص      ية والش      واهد الطبي      ة الخاص      ة باال

 ؛المخيمات الصيفيةالمستفيدين من 

بن  اء المه  اجرين والالجئ  ين داخ  ل المخ  يم م  ؤطرين لل الس  ير الذاتي  ةمواف  اة ال  وزارة ب -
 
المكلف  ين بمواكب  ة ا

 ؛ الصيفي

نشطة الخاصة بالمشروع؛صرف مبلغ الدعم المالي المخصص من طرف  -
 
 الوزارة في اال

 تعبئة الوسائل اللوجيستيكية والموارد البشرية الك فيلة بضمان نجاح المشروع؛ -

 عل  ى برمج   ة  -
 
ن يط  را

 
ي تغيي  ر يمك   ن ا

 
س   بوع، ع  ن ا

 
إخب  ار مص  الح ال   وزارة مس  بقا، وف  ي م   دة ال تق  ل ع  ن ا

نشطة
 
 المشروع؛ ا

و م ن  فط ر  م ن المش روع وافتح اص التتب ع عملي ات التفاع ل م ع -
 
المس ؤولين االداري ين مص الح ال وزارة ا

ي في وذلك ا،التابعين له
 
ي وتحت وقت ا

 
 ظرف. ا

 

مين الخاص بالمستفيدين (2
 
 :من المشروع التا

مين  للجمعية اعتماديمكن   -
 
طفال التكميلي تا

 
بناء المهاجرين والالجئين مستفيدينلفائدة اال

 
 .من ا

نجاز: (3  مسؤولية الجمعية خالل الإ

مين وتتب  ع ومواكب  ة وتقي  يم المش  روع، طبق  ا اللتزام  ات ه  ذه االتفاقي  ة  تعتب  ر الجمعي  ة -
 
مس  ؤولة ع  ن تنظ  يم وت  ا

 والقوانين ذات الصلة الجاري بها العمل؛

تلتزم الجمعية باإلشارة إلى الشراكة والدعم الذي تقدمه الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون  -
ف  ي جمي  ع الوث  ائق والمنش  ورات  ه  اوض  ع رمز وب الهج  رة،ين بالخ  ارج وش  ؤون ال  دولي المكلف  ة بالمغارب  ة المقيم  

هداف االتفاقية.
 
نشطة الجمعية ذات الصلة بمضمون وا

 
 والوصالت اإلشهارية ال

 
 



 

 التدبي ر المال ي والمحاسباتي للمشروع: (4
ا يتع ين عليه ا بالشيك في جميع المع امالت والعملي ات المتعلق ة بالمش روع. كم  يتعين على الجمعية التعامل

مر بما يلي: االحتفاظ
 
صلية المتعلقة بالمشروع ويتعلق اال

 
 بجميع الوثائق المحاسباتية اال

 ؛Facturesالفواتير.  -
و  -

 
يفي د توص ل الممون/المكون ون بمبل غ النفق ة مصادق عليه  déchargeإشهاد نسخ الشيكات ا

 يصعب التعامل فيها بالشيك؛ للمشاريع التيبالنسبة 
عالهكشوفات الحس -

 
 ؛Relevés bancaires. اب البنكي، المشار إليه ا

 التقرير المحاسباتي للمشروع؛ -
 جرد تفصيلي لقائمة المشتريات الخاصة بالمشروع. -

 
 :الوضعية المالية للجمعية (5

ن تحديد شروط التنظيم الم الي  1959يناير  31باإلضافة إلى االلتزامات المحددة في المرسوم الصادر بتاريخ 
 
بشا

 سباتي للجمعيات التي تستفيد من منح من الهيائت العمومية فإن الجمعية تلتزم كذلك بما يلي:والمحا
 ؛متعلقة بالمشروع موضوع االتفاقيةموافاة اإلدارة بالوضعية المالية والمحاسباتية ال   -
عل ى للحس  ابات بالوض عية المالي  ة للنفق ات المرتبط  ة    -

 
مقتض يات منش  ور  بالمش روع حس  بمواف اة المجل  س اال

 .2014مارس  05بتاريخ  2/2014السيد رئيس الحكومة رقم 
 

 

X.  التزامات الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين
 بالخارج وشؤون الهجرة:

شير عليها من طرف مصا بين الطرفين بعد توقيع اتفاقية الشراكة         
 
 جمعية لل تسلم نسخة منها لح وزارة الماليةوالتا

 
 

 دعم المشروع: (1

بناء المهاجرين والالجئين، بحيث يخصص ماليا تقدم الوزارة دعما  -
 
لمشروع المخيم الصيفي لفائدة ا

قصى عن كل مستفيد درهم كحد 600مبلغ 
 
       ؛يوما 12التي ال تتجاوز  كل مرحلة من مراحل التخييم نع ا

ال يقل عدد  -
 
بناء ن مالمستفيدين يجب ا

 
و يزيد عن  20المهاجرين والالجئين عن ا

 
طفال  40طفال ا
  .بالنسبة لكل مرحلة من مراحل التخييم المحددة من طرف وزارة الشباب والرياضة

 
 

 كيفية تحويل مبلغ الدعم: (2
 يتم تحويل الدعم المالي للوزارة لحساب الجمعية حسب البرمجة التالية: 
 

ول -
 
، وبعد إدالء الجمعية بتقرير للمشروع الشروع في التهيئن قيمة الدعم عند م يحول الشطر اال

مرفوق   ا بالوث   ائق ذات الص   لة بالتحض   ير إلنج   از المخ   يم الص   يفي )رخص   ة  االنطالق  ة ف   ي نس   ختين
 القبول، لوائح المستفيدين، الشواهد الطبية، البطاقات التقنية للمستفيدين...(.

س  اس تقي   -
 
يم إنج  از المش  روع وطبق  ا للمقتض  يات المنص  وص عليه  ا ف  ي يح  ول الش  طر الث  اني عل  ى ا

 .اتفاقية الشراكة
 
 



 
 

 

XI. التتبع والتقييم 
 :التقارير (1

نش   طة المنج   زة خ   الل تنفي   ذ المش   روع بم   ا فيه   ا  -
 
دب   ي النه   ائي: يتض   من تفاص   يل اال

 
تق   دم الجمعي   ة التقري   ر اال

نشطة الموازية التي استفاد منها المستهدفون من البرنامج 
 
   ؛يالتخييماال

التقري   ر الم   الي النه   ائي: يتض   من تفاص   يل م   داخيل ونفق   ات المش   روع مدعم   ة بالوث   ائق المحاس   باتية، تحم   ل  -
 خاتم الجمعية، مصادق عليه من طرف محاسب معتمد، ويحترم التدبير المالي والمحاسباتي.

 

 المراقبة: (2
ل  ى مراقب  ة المص  الح المكلف  ة ب  التفتيش تخض  ع العملي  ات اإلداري  ة والمالي  ة المتعلق  ة بتنفي  ذ اتفاقي  ة الش  راكة، إ  

صعيد الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتع اون ال دولي المكلف ة بالمغارب ة المقيم ين بالخ ارج  والمراقبة على
ن تسند مهمة المراقب ة

 
و االفتح اص  وشؤون الهجرة وكذا باقي المصالح المكلفة بالمراقبة المالية، كما يمكن للوزارة ا

 
إل ى ا

 مك تب خارجي
 

 فسخ التفاقية: (3

مر ك تابيا، وتسترجع المبالغ المالية المحولة  تحتفظ -
 
الوزارة بحق وقف التحويالت المالية بعد إشعار المعني باال

ح ادي 
 
 لفس خ ا

 
ن تلج ا

 
هداف ه، ويمك ن له ا ا

 
ي خلل في تنفيذ المشروع وتحقي ق ا

 
لفائدة الجمعية عندما تعاين ا

 الحاالت التالية: في الجانب التفاقية الشراكة
 التوصل بمراسلة من الجمعية حول عدم قدرتها على تنفيذ المشروع؛ •
 فقدان الجمعية لصفتها القانونية؛ •
 استعمال الدعم في غير ما خصص له؛ •
حد بنود االتفاقية. •

 
 عدم التزام الجمعية با

قيق، ويثب  ت اتفاقهم  ا يمك  ن للط  رفين االتف  اق ودي  ا عل  ى فس  خ اتفاقي  ة الش  راكة، وذل  ك بع  د المراجع  ة والت  د -
 بوثيقة مك توبة موقعة بين الطرفين.

 

 توجيهات عامة:
عاله؛ -

 
 يتعين على الجمعيات االلتزام الدقيق بمضامين دليل الشراكة المشار إليه ا

ج ال المنص وص -
 
و ورد على مص الح ال وزارة خ ارج اال

 
عليه ا ف ي اإلع الن  كل ملف طلب للدعم غير كامل ا

  .عن طلب مشاريع يعتبر الغيا

 

 

 

 

 

 

 

 


