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  المضمون 

ي  
ورة تعزيز التماسك االجتماعي والحوار ف  إيمانا منها بض 

محيط البحر األبيض المتوسط، قامت مؤسسة فرنسا  

بوضع برنامج "البحر األبيض المتوسط،   2007 منذ سنة

من ضفة إىل أخرى" والذي تسىع من خالله إىل تحقيق  

ي المغرب  
ي ف 
ثالثة أهداف: مساندة هيكلة المجتمع المدن 

، وكذا   ي ودعم المبادالت والتعاون بي   الضفتي   العرن 

تعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي ألكثر الفئات ضعفا 

افة إىل تشجيع الديناميكيات  ال سيما الشباب، باإلض

 الثقافية والمدنية.  

ة، دعمت   ي هذا اإلطار، وخالل السنوات العشر األخث 
ف 

وع  300مؤسسة فرنسا بروز وتعزيز أكثر من بقيادة   مشر

ي مجال  جمعيات جزائرية 
مغربية وتونسية ناشطة ف 

ي للشباب. 
 اإلدماج االجتماعي والمهن 

 
اليوم مؤسسة فرنسا تواصل نشاطها لفائدة الضفة  

ي 
مشاكل  تواجهالجنوبية للبحر األبيض المتوسط والن 

، التهميش ،مثل ارتفاع نسبة البطالة االنغالق   االجتماعي
ي تمس شبابها  

واالنطواء، تشنجات الهوية... إلخ، والن 
 بالدرجة األوىل. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ركزت مؤسسة فرنسا عىل روح المبادرة   2018منذ 

حة والمحققة من طرف الشباب ومن   واإلنجازات المقث 

خالل هذه الدعوة لتقديم المشاري    ع، تسىع مؤسسة  

ي  
فرنسا إىل مرافقة بروز وتعزيز النشاطات الجمعوية الن 

تسمح للشباب باالستثمار والتعبث  عن أنفسهم من خالل  

ا إيجابيا  إنجاز مشاري    ع جماعية  ليحققوا بذلك تغيث 

 وللمجتمع عىل نطاق أوسع. 

 

  بتقديم المشاري    ع المعنيون 

إىل الجمعيات  الدعوة لتقديم المشاري    ع موجهة  إن هذه
العاملة  المسجلة قانونيا منذ أكثر من سنة و  المغربية

ي 
أن قامت بأنشطة   سبق لها  بجهة سوس ماسة والن 

وستعىط األولوية لدراسة مشاري    ع الجمعيات ميدانية. 
ي المناطق الموجودة 

والمناطق   الداخلية القروية ف 
ية الهامشية  . الحض 
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؟ما هي المبادرات المعنية  
اوحة أعمارهم ما بي   )

يطة أن يشارك الشباب المث    18شر

ي وضع المشاري    ع وتنفيذها، فإن   30و
سنة( بفاعلية ف 

قادرة عىل تلبية واحدة أو أكثر  المبادرات المختارة ستكون  

 من األولويات التالية: 

  المجال المنفعة االجتماعية وتثمي   1 - المحور

ي تهدف إىل تطوير 
 أو الخدمات األنشطةالمشاري    ع الن 

 البيئية الثقافية أو الملبية لالحتياجات االجتماعية،

ي مجال   للمجال اعتمادا عىل الموارد المحلية
والواعدة ف 

ي  التشغيل للشباب
 تضامنية  منهجية وفق تنفذ والن 

ي والمشاركة المدنية2 - محورال
 
  االنفتاح الثقاف

ي تعزز المشاركة، التعبث  
واألخذ بعي    المشاري    ع الن 

ي ال
بية   ،العموميةشات انقاالعتبار كلمة الشباب ف  الث 

، الولوج وفهم   اإلعالمية والبيئة الرقمية )اإلنتاج، النشر
المعلومة والصورة(، الحوار والنقاش وتطوير الفكر  

 النقدي. 

 

  معايي  االختيار:  

حة وفقا للمعايث  التالية: 
 ستتم دراسة المشاري    ع المقث 

وع  الفعلية المشاركة  • ي كل مراحل المشر
للشباب ف 

 إىل غاية التنفيذ وحن  التقييم.  األوليةانطالقا من الفكرة 
وع.  جدوىالتناسق و  الوضوح، •  المشر
ي القطاع   االنغراس المجاىلي  •

والتعبئة الفعلية للفاعلي   ف 
ي القطاع العام و/ أو الخاص عىل مستوى  الجمعوي

وف 
 المجال. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اكة  •   :والتعاوننهج الشر
اكة فعالة مع السلطات المحلية أو -  .الجهوية شر

اكات وكذا تطويرها  -  ي إقامة شر
الرغبة الراسخة ف 

ي   ، المغارن  ي
، الوطن  وتعزيزها عىل المستوى المحىلي

 . واألور ومتوسىطي 
وع عىل المدى الطويل • ي   : التخطيط للمشر

التفكث  ف 
وعالنموذج االقتصادي  اىل ما بعد   استمرارية والمشر

 التمويل. 
اح، المنهجية والتكامل مع ما • هو   االبتكار: أصالة االقث 

ي المجال 
ي  متواجد ف  ان 

 . الث 
•   ، ي

ك عام و/ أو خاص، تمويل ذان  وجود تمويل مشث 
... إلخ )يقدر  % عىل  20      ب  تثمي   العمل التطوعي

انيةاألقل من المبلغ اإلجماىلي    .) للمث  
ورة توجيه المشاري    ع إىل جمهور مختلط،    :االختالط • ض 

ي األنشطةوالسماح خاص
  ة للشابات بالقيام بدور فعال ف 

 المقرر القيام بها. 
 

مؤسسة فرنسا تفضل المشاري    ع المعززة للحوار  
ي والتبادالت بي   

البحر األبيض المتوسط  شباب ضفن 
اكة الجمعوية جنوب جنوب   خاصة من خالل تطوير الشر

 .و جنوب شمالأ
 

 لن يتم اختيار المشاري    ع التالية: 

 لمشاري    ع الفردية والمشاري    ع الربحية. ا •
ي  ،نشاطات التوأمة •

  ،المدرسي الوسط  النشاطات ف 
 الشباب.  وأوراش الرحالت المدرسية 

دون  بأحداث معينة والمرتبطةلمرة واحدة  األنشطة •
 هدف طويل المدى. 

عات غذائية أو  • ي )تث 
المشاري    ع ذات الطابع االنسان 

عات أخرى(.   تث 
طلبات المساعدة من أجل تمويل السث  العادي  •

وع كراء...( )أجور،للمنظمة   . دون تخطيط إلنشاء مشر
 

  
ي هذا السياق الخاص لوباء 

 
ف

Covid19  ، ستشجع هذه العالمي
الدعوة لتقديم المشاري    ع تلك 
ي يقودها الشباب 

المشاري    ع الن 
ي تقديم 

إجابات ذات الراغبون ف 
صلة بتأثي  هذه األزمة عىل 

ابية . ستنخرط هذه مجاالتهم الير

ي منهجية مواكبة تهدف 
المبادرات ف 

إىل دعم تكيف السكان مع عواقب 
وس كورونا.   وباء فث 

ع يمكن أن تكون هذه المشاري     •
مساعدة جماعية للشباب أو 
ي 
جمعياتهم، الذين أصبحوا ف 

وضعية هشاشة بسبب جائحة 
 ة    ي    اح       ن  ال  من ا          ورون    ك   روس          ي    ف
 

االقتصادية، االجتماعية أو 
 .الصحية

عىل المدى البعيد، يمكن أن  •
تهدف هذه المشاري    ع إىل تعزيز 
قدرات الصمود لدى الساكنة 
المحلية، كما يمكنها دعم 

آثار الوباء مجهودات التخفيف من 
ي المجال الصحي 

عليها، ليس فقط ف 
ي المجال االقتصادي، 

ا ف 
ً
ولكن أيض

 . ي
 االجتماعي أو الثقاف 

 
ترتبط األزمة الصحية الحالية بحد 
ذاتها بأزمة بيئية )التمدن، تدمث  
النظم اإليكولوجية للغابات 
ية وزعزعة   ومناطق سكن األنواع الث 

ي 
التوازن بي   األنواع الحية ف 

العالم...( وأزمة مناخية )انتشار 
بعض األمراض المعدية(. لذلك 
 يجب أن تؤخذ جميع أبعاد األزمة  

ي االعتبار خالل 
الصحية الحالية ف 

ي 
ة التحوالت المتعددة الن  فث 

  سنشهدها أمامنا. 
ي دعم االنتقال إىل 

يكمن التحدي ف 
ي ذلك 

جميع عالم أكثر تضامنا بما ف 
مكونات المجتمع، وأفضل 
استعدادا للصدمات المستقبلية 
ي 
ية ف  لتحسي   رفاه الساكنة البشر

ة  ام تام للتوازنات البيئية الكبث  احث 
ي تحدده ومراعاة لمحدودية 

الن 
 الموارد الطبيعية لكوكب األرض. 
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 : كيفيات الدعم
 

تدعم مؤسسة فرنسا انطالق المشاري    ع الميدانية  
ا أن تمول نشر  وتطويرها،

ً
تعميم وترسيخ    ،كما يمكنها أيض

ات والتجارب المبتكرة وتنمية المعارف المكتسبة  الخث 
 من هذه التجارب وذلك من خالل طريقتي   للدعم : 

 
الحديثة النشأة أو للجمعيات  بالنسبة :األّوىلي  لتمويلا •

وع ي بدأت االشتغال أو الحاملة ألول مشر
ة الن  ، فإن  الصغث 

لمدة أقصاها   درهم 130000يبلغ مبلغ الدعم المقدم 
 سنة واحدة. 

للجمعيات األكثر   بالنسبة :التعزيز أجل من  التمويل •
ة  وع جديد أو  والراغبةخث  ي تقوية عملها عن طريق مشر

ف 
ي مرحلة التطوير 

اوح ما  ف  بي    ، فإن متوسط مبلغ الدعم يث 
 أقصاها سنتان. لمدة درهم  320000إىل 160000

 
ي  
، فإن الجمعيات المختارة ف  باإلضافة إىل الدعم الماىلي

ة  ستست لتقديم المشاري    عإطار هذه الدعوة  فيد خالل فث 
تبادل   وكذلك   ةوجماعي  ةفردي  مواكبة تنفيذ مشاريعها من

التجارب مع هيئات أخرى حاملة لمشاري    ع متقاربة معها  
 .موضوعيا أو جغرافيا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرد: كيفية 
 

ي  
ون  يمكن تحميل ملف طلب الدعم عىل الموقع االلكث 

 لمؤسسة فرنسا. 
https://www.fondationdefrance.org/fr/jeu
nesse-solidaire-en-mediterranee 

ي الملف يجب أن تكتمل
ح دون أي تغيث  ف 

 .بالشكل المقث 

يجب أن يكون هذا الملف كامال، مملوءا ومصحوبا  
 المحىلي لمؤسسة الممثلبالمرفقات وأن يتم ارساله اىل 

ي  عث    2020 يونيو 24 قبل تاري    خ  فرنسا،
ون  يد االلكث   .الث 

fdf.med.maroc@gmail.com 

يجب إرسال أي تساؤل يتعلق بهذه الدعوة لتقديم  
ي المشاري    ع عن 

ون  يد االلكث   إىل العنوان اعاله. طريق الث 

ي  سيتم االختيار األوىلي من طرف لجنة
شهر   بداية تحكيم ف 

 .2020يوليوز
مكلفة من  كما ستقوم بدراسة الملفات المختارة أوليا فرق  

ة الممتدة بي    نهاية    طرف مؤسسة فرنسا وهذا خالل الفث 
 .2020شهر يوليوز، غشت وشتنث  

ي نهاية شهر شتنث  عىل أن يتم االخ
ي ف 
 2020.تيار النهان 

 
االختيار )سيتم إعالم الجمعيات كتابيا بكل القرارات 

ي 
ولن يتم اإلبالغ عن أي قرار  (األوىلي واالختيار النهان 

 .هاتفيا

 
 

 

  المعاقة: جمعية الطفولة 
ي 

 والمشاركةاالندماج المهن 
ي  
المواطنة لفائدة الشباب ف 

ى.  إعاقة بأكادير وضعية   الكث 
 

  الرياضية: جمعية زكونو 
النهوض بكرة القدم لفائدة  
اإلناث والذكور بتازارين )إقليم  

 زاكورة(. 
 

السينما   تزنيت:  أملجمعية 
وع يضم   للجميع، مشر
ي  
مجموعة من األنشطة الن 

تهدف إىل تعزيز ثقافة السينما  
ي 
وال سيما لدى   المجتمع،ف 

ي  
الشابات والشبان و باف 
 .الجمهور الواسع بإقليم تزنيت

جمعية أمودو أوراش بال  
ي بيئة  حدود: 

شباب متألق ف 
 مستدامة بإقليم تارودانت. 

 

 أمثلة عىل المشاري    ع المدعومة

 


