إع ـالن عن طلب عروض مشاريع الجمعيات برسم سنة 2017
تبعا ملقتضيات منشور الوزير األول رقم  2003/07بتاريخ  26ربيع الثاني  27( 1424يونيو  )2003املتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات ،وتماشيا مع
التوجهات الحكومية في مجال ولوج الجمعيات للتمويل العمومي بشكل متكافئ وشفاف ،وتفعيل ملختلف السياسات العمومية واالستراتيجيات والبرامج
التي يشرف عليها القطب االجتماعي الرامية أساسا إلى الحد من الخصاص في املجال االجتماعي ،وبناء على اتفاقية الشراكة املبرمة بين الوزارة ووكالة
التنمية االجتماعية التي أوكل بموجبها لهذه األخيرة تدبير برنامج الشراكة بين الوزارة والجمعيات برسم سنة ،2017
تعلن وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية ووكالة التنمية االجتماعية عن انطلق عملية تلقي طلبات تمويل مشاريع الجمعيات
العاملة في مجاالت تدخل الوزارة والوكالة برسم سنة  ،2017ابتداء من  10نونبر  2017إلى غاية  11دجنبر  2017على الساعة الرابعة والنصف بعد
الزوال.
ويجب أن تندرج املشاريع املقدمة من طرف الجمعيات برسم هذه السنة ضمن أحد املجاالت التالية)*( :


دعم مراكز االستقبال واالستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف.



دعم مراكز الوساطة األسرية.



االدماج االجتماعي عبر التمكين االقتصادي للنساء.



النهوض باألطفال في وضعية الشارع.

(*) يتعين على الجمعيات االطلع على التفاصيل املتعلقة بكل مجال على املواقع االلكترونية املبينة أسفله.
ويتكون ملف طلب الدعم من طلب موجه إلى السيدة الوزيرة ،مرفق بامللف القانوني الكامل للجمعية وباقي الوثائق املنصوص عليها بالتفصيل في دليل
املساطر الخاص بتدبير الشراكة مع الجمعيات ،وكذا في دفتر التحملت الخاص بكل مجال.
ويمكن تحميل مختلف هاته الوثائق على املواقع االلكترونية التالية:
www.social.gov.ma

أو

www.entraide.ma

أو

www.ads.ma

يجب أن تودع ملفات طلبات الدعم لدى املنسقيات الجهوية لوكالة التنمية االجتماعية أو املندوبيات اإلقليمية للتعاون الوطني ،مقابل وصل يحدد
رقم اإليداع وتاريخه.
توجيهات هامة:
 يتعين على الجمعيات االلتزام الدقيق بمضامين دليل املساطر املشار إليه أعله. كل ملف طلب دعم غير كامل أو تم إيداعه بعد التاريخ املحدد في اإلعلن ،يعتبر الغيا. ال يمكن للجمعية أن تقدم أكثر من مشروع واحد. إضافة إلى املقتضيات والشروط املحددة في دليل املساطر املشار إليه أعله ،يجب على الجمعيات املعنية باملجاالت املحددة في هذا االعلن،احترام مضامين دفاتر التحملت والبطائق التقنية الخاصة بكل مجال ،والتي يمكن تحميلها على املواقع االلكترونية املبينة أعله.
ملحوظة :للمزيد من املعلومات يمكن للجمعيات االتصال مباشرة باملنسقيات الجهوية لوكالة التنمية االجتماعية.

