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 الشباب المتضامن 

في البحر ابيض المتوسط 

مبـــادرات مواطنة من أجـــل تعزيز إدماج الشـــباب (مغرب)

آخر أجل �ستقبال ملفات مطالب الدعم بالنسبة للمغرب: 08 يونيو 2022

المضمون 

إيمانــا منهــا بضــرورة تعزيــز التماســك ا�جتماعــي والحــوار 

ــة  ــت مؤسس ــط، قام ــض المتوس ــر ا¢بي ــط البح ــي محي ف

فرنســا ومنــذ ســنة 2007 بوضــع برنامــج «البحــر ا¢بيــض 

ــن  ــعى م ــذي تس ــرى» وال ــى أخ ــة إل ــن ضف ــط، م المتوس

خ±لــه إلــى تحقيــق ث±ثــة أهــداف: مســاندة هيكلــة 

المجتمــع المدنــي فــي المغــرب العربــي ودعــم المبــاد�ت 

والتعــاون بيــن الضفتيــن، وكــذا تعزيــز اµدمــاج ا�جتماعــي 

الشــباب،  الفئــات ضعفــا � ســيما  وا�قتصــادي ¢كثــر 

باµضافــة إلــى تشــجيع الديناميكيــات الثقافيــة والمدنيــة. 

ــرة،  ــ±ث عشــر ســنوات ا¢خي ــار، وخــ±ل الث ــي هــذا اµط ف

دعمــت مؤسســة فرنســا مــا يزيــد عــن  400 مشــروع 

لجمعيــات جزائريــة ومغربيــة وتونســية ناشــطة فــي مجــال 

ــا. ــا واجتماعي ــباب مهني ــاج الش إدم

ــدة شــباب الضفــة  وتواصــل مؤسســة فرنســا نشــاطها لفائ

الجنوبيــة للبحــر ا¢بيــض المتوســط الذيــن يواجهــون عــدد 

مــن الصعوبــات مثــل ارتفــاع نســبة البطالــة واµقصــاء 

وا¢زمــات  واµنطــواء  ا�نغــ±ق  ونزعــات  ا�جتماعــي 

المتعلقــة بالهويــة. 

جهودهــا  فرنســا  مؤسســة  ركــزت   ،2018 ســنة  منــذ 

ــة  ــطة المقترح ــى انش ــادرة وعل ــة روح المب ــى تنمي عل

والمنجــزة مــن طــرف الشــباب: ومــن خــ±ل هــذه الدعوة 

ــرب  ــي المغ ــا ف ــرف عليه ــي تش ــاريع والت ــم المش لتقدي

ــى  ــة، تســعى مؤسســة فرنســا إل ــة الهجــرة والتنمي منظم

مرافقــة بــروز وتعزيــز النشــاطات الجمعويــة التــي تســمح 

ــ±ل  ــن خ ــهم م ــن أنفس ــر ع ــتثمار والتعبي ــباب با�س للش

ــا  إنجــاز مشــاريع جماعيــة ليحققــوا بذلــك تغييــرا إيجابي

ــى نطــاق أوســع. ــع عل وللمجتم

� ال�حر األب�ض  الش�اب المتضامن
 المتوسط: ��
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  المضمون 

  �
ورة تع��ز التماسك االجتما�� والحوار �� إ�مانا منها ���

فر�سا   مؤسسة  قامت  المتوسط،  األب�ض  ال�حر  مح�ط 
بوضع برنامج "ال�حر األب�ض المتوسط،   2007 منذ سنة

من ضفة إ� أخرى" والذي �س� من خالله إ� تحقيق  
� المغرب  

�� �
ثالثة أهداف: مساندة ه��لة المجتمع المد��

وكذا    ، � الضفت��  � ب�� والتعاون  الم�ادالت  ودعم   � العر��
تع��ز اإلدماج االجتما�� واالقتصادي أل��� الفئات ضعفا 

�اإلض الش�اب،  س�ما  الدينام�ك�ات  ال  �شجيع  إ�  افة 
 الثقاف�ة والمدن�ة.  

ة، دعمت   األخ�� الع��  السنوات  اإلطار، وخالل  هذا   �
��

وع  300مؤسسة فر�سا بروز وتع��ز أ��� من �ق�ادة    م��
جزائ��ة   مجال  جمع�ات   �

�� ناشطة  وتو�س�ة  مغ���ة 
� للش�اب.   اإلدماج االجتما�� والمه��

 
الضفة   لفائدة  �شاطها  تواصل  فر�سا  مؤسسة  اليوم 

  � وال�� المتوسط  األب�ض  لل�حر  مشا�ل   تواجهالجن���ة 
، التهم�ش ،مثل ارتفاع �س�ة ال�طالة االنغالق   االجتما��

ش�ابها   تمس   � وال�� إلخ،  اله��ة...  �شنجات  واالنطواء، 
 �الدرجة األو�. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روح    2018منذ   ع�  فر�سا  مؤسسة  الم�ادرة  ركزت 
حة والمحققة من طرف الش�اب ومن   واإلنجازات المق��
مؤسسة   �س�  المشار�ــــع،  لتقد�م  الدعوة  هذە  خالل 
  � ال�� الجمع��ة  ال�شاطات  بروز وتع��ز  فر�سا إ� مرافقة 
�سمح للش�اب �االس�ثمار والتعب�� عن أنفسهم من خالل  
إ�جاب�ا   ا  تغي�� �ذلك  ل�حققوا  جماع�ة  مشار�ــــع  إنجاز 

 مع ع� نطاق أوسع. وللمجت

 

  بتقد�م المشار�ــــع المعنيون 

إ� الجمع�ات  الدعوة لتقد�م المشار�ــــع موجهة    إن هذە
و  المغ���ة سنة  من  أ���  منذ  قانون�ا  العاملة  المسجلة 

 � وال�� ماسة  سوس  لها  �جهة  �أ�شطة    سبق  قامت  أن 
الجمع�ات م�دان�ة.   مشار�ــــع  لدراسة  األول��ة  وستع� 
المناطق الموجودة   �

والمناطق   الداخل�ة القرو�ة ��
�ة الهامش�ة  . الح��

مقرها يتواجد   � ال�� الجمع�ات  جهة   فقط   �
�� الرئ��� 

الدعوة لتقد�م  � هذە 
المشاركة �� سوس ماسة �مكنها 

 المشار�ــــع

  الش�اب المتضامن
� ال�حر األب�ض 

 المتوسط: ��
 

 أجــل نــــــــــــة مـــــــــــــنـــــــواطــــــــــــادرات مــــ�ـــمــ
 تــعــ��ــز إدمــاج الـشـ�ـــاب
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 دعوة لتقد�م
 2021   المشار�ــــع

المعنيون بتقديم المشاريع

إن هــذه الدعــوة لتقديــم المشــاريع موجهــة إلــى الجمعيــات 

ــة  ــر مــن ســنة والعامل ــذ أكث ــا من ــة المســجلة قانوني المغربي

بالمناطــق القرويــة فــي جهــة ســوس ماســة والتــي ســبق لهــا 

أن قامــت بأنشــطة ميدانيــة لفائــدة الشــباب الذيــن تتــراوح 

أعمارهــم بيــن 16 و 30 ســنة.

فــي  الرئيســي  مقرهــا  يتواجــد  التــي  الجمعيــات  فقــط 

المناطــق القرويــة بجهــة ســوس ماســة يمكنهــا المشــاركة في 

ــاريع. ــم المش ــوة لتقدي ــذه الدع ه

ما هي المبادرات المعنية؟ 

ــن ــا بي ــم م ــة أعماره ــباب المتراوح ــارك الش ــريطة أن يش  ش

(18 و30 ســنة) بفاعليــة فــي وضــع المشــاريع وتنفيذهــا، فإن 

ــة واحــدة أو  ــى تلبي ــادرة عل ــارة ســتكون ق ــادرات المخت المب

أكثــر مــن ا¯ولويــات التاليــة:

• المحور 1:

المنفعة ا�جتماعية وتثمين المجال: 

ــر ا¯نشــطة أو الخدمــات  ــى تطوي المشــاريع التــي تهــدف إل

الملبيــة ل¶حتياجــات اµجتماعيــة، الثقافيــة أو البيئيــة للمجــال 

اعتمــادا علــى المــوارد المحليــة والواعــدة فــي مجال التشــغيل 

للشــباب والتــي تنفــذ وفــق منهجيــة تضامنيــة.

• المحور 2:

ا�نفتاح الثقافي والمشاركة المدنية:

ــن  ــذ بعي ــر وا¯خ ــاركة، التعبي ــزز المش ــي تع ــاريع الت المش

ــة  ــة، التربي ــار كلمــة الشــباب فــي النقاشــات العمومي اµعتب

ــم  ــوج وفه ــاج، النشــر، الول ــة (ا½نت ــة الرقمي ــة والبيئ ا½ع¶مي

الفكــر  الحــوار والنقــاش وتطويــر  المعلومــة والصــورة)، 

ــدي. النق

اµختيار: معايير 

ستتم دراسة المشاريع المقترحة وفقا للمعايير التالية:

ــروع  ــل المش ــي كل مراح ــباب ف ــة للش ــاركة الفعلي • المش

ــى  ــذ وحت ــة التنفي ــى غاي ــة إل ــرة ا¯ولي ــن الفك ــا م انط¶ق

ــم. التقيي

• الوضوح، التناسق وجدوى المشروع.

• اµنغــراس المجالــي والتعبئــة الفعليــة للفاعليــن فــي 

القطــاع الجمعــوي وفــي القطــاع العــام و/ أو الخــاص علــى 

ــال. ــتوى المج مس

• نهج الشراكة والتعاون: 

- شراكة فعالة مع السلطات المحلية أو الجهوية.

ــا  ــذا تطويره ــراكات وك ــة ش ــي إقام ــخة ف ــة الراس -  الرغب

وتعزيزهــا علــى المســتوى المحلــي، الوطنــي، المغاربــي 

ــطي. وا¯ور ومتوس

• التخطيــط للمشــروع علــى المــدى الطويــل : التفكيــر فــي 

ــى مــا بعــد  النمــوذج اµقتصــادي اســتمرارية والمشــروع ال

التمويــل.

• اµبتــكار: أصالــة اµقتــراح، المنهجيــة والتكامــل مــع ما هــو 

متواجــد فــي المجــال الترابي.

ــي،  ــل ذات ــام و/ أو خــاص، تموي ــل مشــترك ع • وجــود تموي

̄قــل  تثميــن العمــل التطوعــي... إلــخ (يقــدر ب %20 علــى ا

مــن المبلــغ ا½جمالــي للميزانيــة (.

جمهــور  إلــى  المشــاريع  توجيــه  ضــرورة  اµختــ¶ط:   •

ــدور فعــال  ــام ب ــط، والســماح خاصــة للشــابات بالقي مختل

ــا. ــام به ــرر القي ــطة المق ــي ا¯نش ف

ــج  ــر نه ــي تظه ــاريع الت ــاص للمش ــام خ ــ¶ء اهتم ــيتم إي س

شــراكة وتعــاون حقيقــي: ترســيخ محلــي للمشــروع مــع 

تعبئــة مختلــف الجهــات الفاعلــة فــي المجــال الترابــي 

(الجمعيــات، القطــاع العــام، القطــاع الخــاص، علــى المســتوى 

المحلــي و / أو الوطنــي). وتتجلــى أهميــة هــذا التعــاون فــي 

: التكامــل ، التــآزر بيــن ا¯نشــطة ، نقــل المهــارات ، توســيع 

نطــاق التغطيــة المجاليــة ، تنويــع الجمهــور المســتفيد ، إلــخ.

لــن يتم اختيار المشــاريع التالية:

• المشاريع الفردية والمشاريع الربحية.

• المشاريع التي تستهدف المناطق الحضرية.

• المشــاريع التــي تقدمهــا جمعيــات اســتفادت ســابقا مــن 

منحــة مؤسســة فرنســا، ابتــداءا مــن ســنة 2018.

• المشــاريع التــي تركــز فقــط علــى التكوينات دون أنشــطة 

ملموســة ينفذها الشــباب المســتفيدون.

ــي،  ــط المدرس ــي الوس ــاطات ف ــة، النش ــاطات التوأم • نش

الرحــ¶ت المدرســية وأوراش الشــباب.

• ا¯نشــطة لمــرة واحــدة والمرتبطــة بأحــداث معينــة دون 

هــدف طويــل المــدى.

ــة أو  ــات غذائي ــاني (تبرع ــع اµنس ــاريع ذات الطاب • المش

ــرى). ــات أخ تبرع

ــادي  ــير الع ــل الس ــل تموي ــن أج ــاعدة م ــات المس • طلب

ــروع. ــاء مش ــط ½نش ــراء...) دون تخطي ــور، ك ــة (أج للمنظم

كيفيات الدعم:

أمثلة على المشاريع المدعومة

تدعم مؤسســة فرنســا انط¶ق المشــاريع الميدانيــة وتطويرها، 

كمــا يمكنهــا أيًضــا أن تمــول نشــر، تعميــم وترســيخ الخبــرات 

والتجــارب المبتكــرة وتنميــة المعــارف المكتســبة مــن هــذه 

التجــارب وذلــك مــن خــ¶ل طريقتيــن للدعــم :

• التمويــل ا¯ّولــي: بالنســبة للجمعيــات الحديثــة النشــأة أو 

ــة ¯ول مشــروع،  ــدأت اµشــتغال أو الحامل ــي ب ــرة الت الصغي

ــغ 000 130 درهــم لمــدة  ــغ الدعــم المقــدم يبل ــإن مبل ف

أقصاهــا ســنة واحــدة.

• التمويــل مــن أجــل التعزيــز: بالنســبة للجمعيــات ا¯كثــر 

ــروع  ــق مش ــن طري ــا ع ــة عمله ــي تقوي ــة ف ــرة والراغب خب

جديــد أو فــي مرحلــة التطويــر، فــإن متوســط مبلــغ الدعــم 

ــى 000 320 درهــم لمــدة  ــن 000 160 إل ــا بي ــراوح م يت

أقصاهــا ســنتان.

با½ضافــة إلــى الدعــم المالــي، فــإن الجمعيــات المختــارة فــي 

إطــار هــذه الدعــوة لتقديــم المشــاريع ستســتفيد خــ¶ل فتــرة 

تنفيــذ مشــاريعها مــن مواكبــة فرديــة وجماعيــة وكذلــك تبادل 

التجــارب مــع هيئــات أخــرى حاملــة لمشــاريع متقاربــة معهــا 

موضوعيــا أو جغرافيــا.

جمعيــة منتــدى أنفاس للثقافــة والفن (أو�د تايمة) :

 يهــدف المشــروع مــن خــ¶ل ورشــات العمــل الفنيــة 

ــر  ــدرات التعبي ــز ق ــى تعزي ــة إل ــال الثقافي ̄عم ــادة ا وري

والتأثيــر لــدى الفنانيــن الشــباب لتشــجيعهم علــى إنشــاء 

ــرة. ــة صغي ــاريع ثقافي مش

̄بيض المتوسط: الشــباب المتضامن في البحر ا
مبادرات المواطنين من أجل تعزيز إدماج الشــباب

̄بيض المتوسط: الشــباب المتضامن في البحر ا
مبادرات المواطنين من أجل تعزيز إدماج الشــباب
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 م�ادرات مواطنة من أجل تع��ز إدماج الش�اب 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
  المضمون 

  �
ورة تع��ز التماسك االجتما�� والحوار �� إ�مانا منها ���

فر�سا   مؤسسة  قامت  المتوسط،  األب�ض  ال�حر  مح�ط 
بوضع برنامج "ال�حر األب�ض المتوسط،   2007 منذ سنة

من ضفة إ� أخرى" والذي �س� من خالله إ� تحقيق  
� المغرب  

�� �
ثالثة أهداف: مساندة ه��لة المجتمع المد��

وكذا    ، � الضفت��  � ب�� والتعاون  الم�ادالت  ودعم   � العر��
تع��ز اإلدماج االجتما�� واالقتصادي أل��� الفئات ضعفا 

�اإلض الش�اب،  س�ما  الدينام�ك�ات  ال  �شجيع  إ�  افة 
 الثقاف�ة والمدن�ة.  

ة، دعمت   األخ�� الع��  السنوات  اإلطار، وخالل  هذا   �
��

وع  300مؤسسة فر�سا بروز وتع��ز أ��� من �ق�ادة    م��
جزائ��ة   مجال  جمع�ات   �

�� ناشطة  وتو�س�ة  مغ���ة 
� للش�اب.   اإلدماج االجتما�� والمه��

 
الضفة   لفائدة  �شاطها  تواصل  فر�سا  مؤسسة  اليوم 

  � وال�� المتوسط  األب�ض  لل�حر  مشا�ل   تواجهالجن���ة 
، التهم�ش ،مثل ارتفاع �س�ة ال�طالة االنغالق   االجتما��

ش�ابها   تمس   � وال�� إلخ،  اله��ة...  �شنجات  واالنطواء، 
 �الدرجة األو�. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روح    2018منذ   ع�  فر�سا  مؤسسة  الم�ادرة  ركزت 
حة والمحققة من طرف الش�اب ومن   واإلنجازات المق��
مؤسسة   �س�  المشار�ــــع،  لتقد�م  الدعوة  هذە  خالل 
  � ال�� الجمع��ة  ال�شاطات  بروز وتع��ز  فر�سا إ� مرافقة 
�سمح للش�اب �االس�ثمار والتعب�� عن أنفسهم من خالل  
إ�جاب�ا   ا  تغي�� �ذلك  ل�حققوا  جماع�ة  مشار�ــــع  إنجاز 

 مع ع� نطاق أوسع. وللمجت

 

  بتقد�م المشار�ــــع المعنيون 

إ� الجمع�ات  الدعوة لتقد�م المشار�ــــع موجهة    إن هذە
و  المغ���ة سنة  من  أ���  منذ  قانون�ا  العاملة  المسجلة 
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والمناطق   الداخل�ة القرو�ة ��
�ة الهامش�ة  . الح��

مقرها يتواجد   � ال�� الجمع�ات  جهة   فقط   �
�� الرئ��� 
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المعنيون بتقديم المشاريع

إن هــذه الدعــوة لتقديــم المشــاريع موجهــة إلــى الجمعيــات 

ــة  ــر مــن ســنة والعامل ــذ أكث ــا من ــة المســجلة قانوني المغربي

بالمناطــق القرويــة فــي جهــة ســوس ماســة والتــي ســبق لهــا 

أن قامــت بأنشــطة ميدانيــة لفائــدة الشــباب الذيــن تتــراوح 

أعمارهــم بيــن 16 و 30 ســنة.

فــي  الرئيســي  مقرهــا  يتواجــد  التــي  الجمعيــات  فقــط 

المناطــق القرويــة بجهــة ســوس ماســة يمكنهــا المشــاركة في 

ــاريع. ــم المش ــوة لتقدي ــذه الدع ه

ما هي المبادرات المعنية؟ 

ــن ــا بي ــم م ــة أعماره ــباب المتراوح ــارك الش ــريطة أن يش  ش

(18 و30 ســنة) بفاعليــة فــي وضــع المشــاريع وتنفيذهــا، فإن 

ــة واحــدة أو  ــى تلبي ــادرة عل ــارة ســتكون ق ــادرات المخت المب

أكثــر مــن ا¯ولويــات التاليــة:

• المحور 1:

المنفعة ا�جتماعية وتثمين المجال: 

ــر ا¯نشــطة أو الخدمــات  ــى تطوي المشــاريع التــي تهــدف إل

الملبيــة ل¶حتياجــات اµجتماعيــة، الثقافيــة أو البيئيــة للمجــال 

اعتمــادا علــى المــوارد المحليــة والواعــدة فــي مجال التشــغيل 

للشــباب والتــي تنفــذ وفــق منهجيــة تضامنيــة.

• المحور 2:

ا�نفتاح الثقافي والمشاركة المدنية:

ــن  ــذ بعي ــر وا¯خ ــاركة، التعبي ــزز المش ــي تع ــاريع الت المش

ــة  ــة، التربي ــار كلمــة الشــباب فــي النقاشــات العمومي اµعتب

ــم  ــوج وفه ــاج، النشــر، الول ــة (ا½نت ــة الرقمي ــة والبيئ ا½ع¶مي

الفكــر  الحــوار والنقــاش وتطويــر  المعلومــة والصــورة)، 

ــدي. النق

اµختيار: معايير 

ستتم دراسة المشاريع المقترحة وفقا للمعايير التالية:

ــروع  ــل المش ــي كل مراح ــباب ف ــة للش ــاركة الفعلي • المش

ــى  ــذ وحت ــة التنفي ــى غاي ــة إل ــرة ا¯ولي ــن الفك ــا م انط¶ق

ــم. التقيي

• الوضوح، التناسق وجدوى المشروع.

• اµنغــراس المجالــي والتعبئــة الفعليــة للفاعليــن فــي 

القطــاع الجمعــوي وفــي القطــاع العــام و/ أو الخــاص علــى 

ــال. ــتوى المج مس

• نهج الشراكة والتعاون: 

- شراكة فعالة مع السلطات المحلية أو الجهوية.

ــا  ــذا تطويره ــراكات وك ــة ش ــي إقام ــخة ف ــة الراس -  الرغب

وتعزيزهــا علــى المســتوى المحلــي، الوطنــي، المغاربــي 

ــطي. وا¯ور ومتوس

• التخطيــط للمشــروع علــى المــدى الطويــل : التفكيــر فــي 

ــى مــا بعــد  النمــوذج اµقتصــادي اســتمرارية والمشــروع ال

التمويــل.

• اµبتــكار: أصالــة اµقتــراح، المنهجيــة والتكامــل مــع ما هــو 

متواجــد فــي المجــال الترابي.

ــي،  ــل ذات ــام و/ أو خــاص، تموي ــل مشــترك ع • وجــود تموي

̄قــل  تثميــن العمــل التطوعــي... إلــخ (يقــدر ب %20 علــى ا

مــن المبلــغ ا½جمالــي للميزانيــة (.

جمهــور  إلــى  المشــاريع  توجيــه  ضــرورة  اµختــ¶ط:   •

ــدور فعــال  ــام ب ــط، والســماح خاصــة للشــابات بالقي مختل

ــا. ــام به ــرر القي ــطة المق ــي ا¯نش ف

ــج  ــر نه ــي تظه ــاريع الت ــاص للمش ــام خ ــ¶ء اهتم ــيتم إي س

شــراكة وتعــاون حقيقــي: ترســيخ محلــي للمشــروع مــع 

تعبئــة مختلــف الجهــات الفاعلــة فــي المجــال الترابــي 

(الجمعيــات، القطــاع العــام، القطــاع الخــاص، علــى المســتوى 

المحلــي و / أو الوطنــي). وتتجلــى أهميــة هــذا التعــاون فــي 

: التكامــل ، التــآزر بيــن ا¯نشــطة ، نقــل المهــارات ، توســيع 

نطــاق التغطيــة المجاليــة ، تنويــع الجمهــور المســتفيد ، إلــخ.

لــن يتم اختيار المشــاريع التالية:

• المشاريع الفردية والمشاريع الربحية.

• المشاريع التي تستهدف المناطق الحضرية.

• المشــاريع التــي تقدمهــا جمعيــات اســتفادت ســابقا مــن 

منحــة مؤسســة فرنســا، ابتــداءا مــن ســنة 2018.

• المشــاريع التــي تركــز فقــط علــى التكوينات دون أنشــطة 

ملموســة ينفذها الشــباب المســتفيدون.

ــي،  ــط المدرس ــي الوس ــاطات ف ــة، النش ــاطات التوأم • نش

الرحــ¶ت المدرســية وأوراش الشــباب.

• ا¯نشــطة لمــرة واحــدة والمرتبطــة بأحــداث معينــة دون 

هــدف طويــل المــدى.

ــة أو  ــات غذائي ــاني (تبرع ــع اµنس ــاريع ذات الطاب • المش

ــرى). ــات أخ تبرع

ــادي  ــير الع ــل الس ــل تموي ــن أج ــاعدة م ــات المس • طلب

ــروع. ــاء مش ــط ½نش ــراء...) دون تخطي ــور، ك ــة (أج للمنظم

كيفيات الدعم:

أمثلة على المشاريع المدعومة

تدعم مؤسســة فرنســا انط¶ق المشــاريع الميدانيــة وتطويرها، 

كمــا يمكنهــا أيًضــا أن تمــول نشــر، تعميــم وترســيخ الخبــرات 

والتجــارب المبتكــرة وتنميــة المعــارف المكتســبة مــن هــذه 

التجــارب وذلــك مــن خــ¶ل طريقتيــن للدعــم :

• التمويــل ا¯ّولــي: بالنســبة للجمعيــات الحديثــة النشــأة أو 

ــة ¯ول مشــروع،  ــدأت اµشــتغال أو الحامل ــي ب ــرة الت الصغي

ــغ 000 130 درهــم لمــدة  ــغ الدعــم المقــدم يبل ــإن مبل ف

أقصاهــا ســنة واحــدة.

• التمويــل مــن أجــل التعزيــز: بالنســبة للجمعيــات ا¯كثــر 

ــروع  ــق مش ــن طري ــا ع ــة عمله ــي تقوي ــة ف ــرة والراغب خب

جديــد أو فــي مرحلــة التطويــر، فــإن متوســط مبلــغ الدعــم 

ــى 000 320 درهــم لمــدة  ــن 000 160 إل ــا بي ــراوح م يت

أقصاهــا ســنتان.

با½ضافــة إلــى الدعــم المالــي، فــإن الجمعيــات المختــارة فــي 

إطــار هــذه الدعــوة لتقديــم المشــاريع ستســتفيد خــ¶ل فتــرة 

تنفيــذ مشــاريعها مــن مواكبــة فرديــة وجماعيــة وكذلــك تبادل 

التجــارب مــع هيئــات أخــرى حاملــة لمشــاريع متقاربــة معهــا 

موضوعيــا أو جغرافيــا.

جمعيــة منتــدى أنفاس للثقافــة والفن (أو�د تايمة) :

 يهــدف المشــروع مــن خــ¶ل ورشــات العمــل الفنيــة 

ــر  ــدرات التعبي ــز ق ــى تعزي ــة إل ــال الثقافي ̄عم ــادة ا وري

والتأثيــر لــدى الفنانيــن الشــباب لتشــجيعهم علــى إنشــاء 

ــرة. ــة صغي ــاريع ثقافي مش
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� للش�اب.   اإلدماج االجتما�� والمه��

 
الضفة   لفائدة  �شاطها  تواصل  فر�سا  مؤسسة  اليوم 

  � وال�� المتوسط  األب�ض  لل�حر  مشا�ل   تواجهالجن���ة 
، التهم�ش ،مثل ارتفاع �س�ة ال�طالة االنغالق   االجتما��

ش�ابها   تمس   � وال�� إلخ،  اله��ة...  �شنجات  واالنطواء، 
 �الدرجة األو�. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روح    2018منذ   ع�  فر�سا  مؤسسة  الم�ادرة  ركزت 
حة والمحققة من طرف الش�اب ومن   واإلنجازات المق��
مؤسسة   �س�  المشار�ــــع،  لتقد�م  الدعوة  هذە  خالل 
  � ال�� الجمع��ة  ال�شاطات  بروز وتع��ز  فر�سا إ� مرافقة 
�سمح للش�اب �االس�ثمار والتعب�� عن أنفسهم من خالل  
إ�جاب�ا   ا  تغي�� �ذلك  ل�حققوا  جماع�ة  مشار�ــــع  إنجاز 

 مع ع� نطاق أوسع. وللمجت

 

  بتقد�م المشار�ــــع المعنيون 

إ� الجمع�ات  الدعوة لتقد�م المشار�ــــع موجهة    إن هذە
و  المغ���ة سنة  من  أ���  منذ  قانون�ا  العاملة  المسجلة 

 � وال�� ماسة  سوس  لها  �جهة  �أ�شطة    سبق  قامت  أن 
الجمع�ات م�دان�ة.   مشار�ــــع  لدراسة  األول��ة  وستع� 
المناطق الموجودة   �

والمناطق   الداخل�ة القرو�ة ��
�ة الهامش�ة  . الح��

مقرها يتواجد   � ال�� الجمع�ات  جهة   فقط   �
�� الرئ��� 

الدعوة لتقد�م  � هذە 
المشاركة �� سوس ماسة �مكنها 

 المشار�ــــع

  الش�اب المتضامن
� ال�حر األب�ض 
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المعنيون بتقديم المشاريع

إن هــذه الدعــوة لتقديــم المشــاريع موجهــة إلــى الجمعيــات 

ــة  ــر مــن ســنة والعامل ــذ أكث ــا من ــة المســجلة قانوني المغربي

بالمناطــق القرويــة فــي جهــة ســوس ماســة والتــي ســبق لهــا 

أن قامــت بأنشــطة ميدانيــة لفائــدة الشــباب الذيــن تتــراوح 

أعمارهــم بيــن 16 و 30 ســنة.

فــي  الرئيســي  مقرهــا  يتواجــد  التــي  الجمعيــات  فقــط 

المناطــق القرويــة بجهــة ســوس ماســة يمكنهــا المشــاركة في 

ــاريع. ــم المش ــوة لتقدي ــذه الدع ه

ما هي المبادرات المعنية؟ 

ــن ــا بي ــم م ــة أعماره ــباب المتراوح ــارك الش ــريطة أن يش  ش

(18 و30 ســنة) بفاعليــة فــي وضــع المشــاريع وتنفيذهــا، فإن 

ــة واحــدة أو  ــى تلبي ــادرة عل ــارة ســتكون ق ــادرات المخت المب

أكثــر مــن ا¯ولويــات التاليــة:

• المحور 1:

المنفعة ا�جتماعية وتثمين المجال: 

ــر ا¯نشــطة أو الخدمــات  ــى تطوي المشــاريع التــي تهــدف إل

الملبيــة ل¶حتياجــات اµجتماعيــة، الثقافيــة أو البيئيــة للمجــال 

اعتمــادا علــى المــوارد المحليــة والواعــدة فــي مجال التشــغيل 

للشــباب والتــي تنفــذ وفــق منهجيــة تضامنيــة.

• المحور 2:

ا�نفتاح الثقافي والمشاركة المدنية:

ــن  ــذ بعي ــر وا¯خ ــاركة، التعبي ــزز المش ــي تع ــاريع الت المش

ــة  ــة، التربي ــار كلمــة الشــباب فــي النقاشــات العمومي اµعتب

ــم  ــوج وفه ــاج، النشــر، الول ــة (ا½نت ــة الرقمي ــة والبيئ ا½ع¶مي

الفكــر  الحــوار والنقــاش وتطويــر  المعلومــة والصــورة)، 

ــدي. النق

اµختيار: معايير 

ستتم دراسة المشاريع المقترحة وفقا للمعايير التالية:

ــروع  ــل المش ــي كل مراح ــباب ف ــة للش ــاركة الفعلي • المش

ــى  ــذ وحت ــة التنفي ــى غاي ــة إل ــرة ا¯ولي ــن الفك ــا م انط¶ق

ــم. التقيي

• الوضوح، التناسق وجدوى المشروع.

• اµنغــراس المجالــي والتعبئــة الفعليــة للفاعليــن فــي 

القطــاع الجمعــوي وفــي القطــاع العــام و/ أو الخــاص علــى 

ــال. ــتوى المج مس

• نهج الشراكة والتعاون: 

- شراكة فعالة مع السلطات المحلية أو الجهوية.

ــا  ــذا تطويره ــراكات وك ــة ش ــي إقام ــخة ف ــة الراس -  الرغب

وتعزيزهــا علــى المســتوى المحلــي، الوطنــي، المغاربــي 

ــطي. وا¯ور ومتوس

• التخطيــط للمشــروع علــى المــدى الطويــل : التفكيــر فــي 

ــى مــا بعــد  النمــوذج اµقتصــادي اســتمرارية والمشــروع ال

التمويــل.

• اµبتــكار: أصالــة اµقتــراح، المنهجيــة والتكامــل مــع ما هــو 

متواجــد فــي المجــال الترابي.

ــي،  ــل ذات ــام و/ أو خــاص، تموي ــل مشــترك ع • وجــود تموي

̄قــل  تثميــن العمــل التطوعــي... إلــخ (يقــدر ب %20 علــى ا

مــن المبلــغ ا½جمالــي للميزانيــة (.

جمهــور  إلــى  المشــاريع  توجيــه  ضــرورة  اµختــ¶ط:   •

ــدور فعــال  ــام ب ــط، والســماح خاصــة للشــابات بالقي مختل

ــا. ــام به ــرر القي ــطة المق ــي ا¯نش ف

ــج  ــر نه ــي تظه ــاريع الت ــاص للمش ــام خ ــ¶ء اهتم ــيتم إي س

شــراكة وتعــاون حقيقــي: ترســيخ محلــي للمشــروع مــع 

تعبئــة مختلــف الجهــات الفاعلــة فــي المجــال الترابــي 

(الجمعيــات، القطــاع العــام، القطــاع الخــاص، علــى المســتوى 

المحلــي و / أو الوطنــي). وتتجلــى أهميــة هــذا التعــاون فــي 

: التكامــل ، التــآزر بيــن ا¯نشــطة ، نقــل المهــارات ، توســيع 

نطــاق التغطيــة المجاليــة ، تنويــع الجمهــور المســتفيد ، إلــخ.

لــن يتم اختيار المشــاريع التالية:

• المشاريع الفردية والمشاريع الربحية.

• المشاريع التي تستهدف المناطق الحضرية.

• المشــاريع التــي تقدمهــا جمعيــات اســتفادت ســابقا مــن 

منحــة مؤسســة فرنســا، ابتــداءا مــن ســنة 2018.

• المشــاريع التــي تركــز فقــط علــى التكوينات دون أنشــطة 

ملموســة ينفذها الشــباب المســتفيدون.

ــي،  ــط المدرس ــي الوس ــاطات ف ــة، النش ــاطات التوأم • نش

الرحــ¶ت المدرســية وأوراش الشــباب.

• ا¯نشــطة لمــرة واحــدة والمرتبطــة بأحــداث معينــة دون 

هــدف طويــل المــدى.

ــة أو  ــات غذائي ــاني (تبرع ــع اµنس ــاريع ذات الطاب • المش

ــرى). ــات أخ تبرع

ــادي  ــير الع ــل الس ــل تموي ــن أج ــاعدة م ــات المس • طلب

ــروع. ــاء مش ــط ½نش ــراء...) دون تخطي ــور، ك ــة (أج للمنظم

كيفيات الدعم:

أمثلة على المشاريع المدعومة

تدعم مؤسســة فرنســا انط¶ق المشــاريع الميدانيــة وتطويرها، 

كمــا يمكنهــا أيًضــا أن تمــول نشــر، تعميــم وترســيخ الخبــرات 

والتجــارب المبتكــرة وتنميــة المعــارف المكتســبة مــن هــذه 

التجــارب وذلــك مــن خــ¶ل طريقتيــن للدعــم :

• التمويــل ا¯ّولــي: بالنســبة للجمعيــات الحديثــة النشــأة أو 

ــة ¯ول مشــروع،  ــدأت اµشــتغال أو الحامل ــي ب ــرة الت الصغي

ــغ 000 130 درهــم لمــدة  ــغ الدعــم المقــدم يبل ــإن مبل ف

أقصاهــا ســنة واحــدة.

• التمويــل مــن أجــل التعزيــز: بالنســبة للجمعيــات ا¯كثــر 

ــروع  ــق مش ــن طري ــا ع ــة عمله ــي تقوي ــة ف ــرة والراغب خب

جديــد أو فــي مرحلــة التطويــر، فــإن متوســط مبلــغ الدعــم 

ــى 000 320 درهــم لمــدة  ــن 000 160 إل ــا بي ــراوح م يت

أقصاهــا ســنتان.

با½ضافــة إلــى الدعــم المالــي، فــإن الجمعيــات المختــارة فــي 

إطــار هــذه الدعــوة لتقديــم المشــاريع ستســتفيد خــ¶ل فتــرة 

تنفيــذ مشــاريعها مــن مواكبــة فرديــة وجماعيــة وكذلــك تبادل 

التجــارب مــع هيئــات أخــرى حاملــة لمشــاريع متقاربــة معهــا 

موضوعيــا أو جغرافيــا.

جمعيــة منتــدى أنفاس للثقافــة والفن (أو�د تايمة) :

 يهــدف المشــروع مــن خــ¶ل ورشــات العمــل الفنيــة 

ــر  ــدرات التعبي ــز ق ــى تعزي ــة إل ــال الثقافي ̄عم ــادة ا وري

والتأثيــر لــدى الفنانيــن الشــباب لتشــجيعهم علــى إنشــاء 

ــرة. ــة صغي ــاريع ثقافي مش

̄بيض المتوسط: الشــباب المتضامن في البحر ا
مبادرات المواطنين من أجل تعزيز إدماج الشــباب

̄بيض المتوسط: الشــباب المتضامن في البحر ا
مبادرات المواطنين من أجل تعزيز إدماج الشــباب



المعنيون بتقديم المشاريع

إن هــذه الدعــوة لتقديــم المشــاريع موجهــة إلــى الجمعيــات 

ــة  ــر مــن ســنة والعامل ــذ أكث ــا من ــة المســجلة قانوني المغربي

بالمناطــق القرويــة فــي جهــة ســوس ماســة والتــي ســبق لهــا 

أن قامــت بأنشــطة ميدانيــة لفائــدة الشــباب الذيــن تتــراوح 

أعمارهــم بيــن 16 و 30 ســنة.

فــي  الرئيســي  مقرهــا  يتواجــد  التــي  الجمعيــات  فقــط 

المناطــق القرويــة بجهــة ســوس ماســة يمكنهــا المشــاركة في 

ــاريع. ــم المش ــوة لتقدي ــذه الدع ه

ما هي المبادرات المعنية؟ 

ــن ــا بي ــم م ــة أعماره ــباب المتراوح ــارك الش ــريطة أن يش  ش

(18 و30 ســنة) بفاعليــة فــي وضــع المشــاريع وتنفيذهــا، فإن 

ــة واحــدة أو  ــى تلبي ــادرة عل ــارة ســتكون ق ــادرات المخت المب

أكثــر مــن ا¯ولويــات التاليــة:

• المحور 1:

المنفعة ا�جتماعية وتثمين المجال: 

ــر ا¯نشــطة أو الخدمــات  ــى تطوي المشــاريع التــي تهــدف إل

الملبيــة ل¶حتياجــات اµجتماعيــة، الثقافيــة أو البيئيــة للمجــال 

اعتمــادا علــى المــوارد المحليــة والواعــدة فــي مجال التشــغيل 

للشــباب والتــي تنفــذ وفــق منهجيــة تضامنيــة.

• المحور 2:

ا�نفتاح الثقافي والمشاركة المدنية:

ــن  ــذ بعي ــر وا¯خ ــاركة، التعبي ــزز المش ــي تع ــاريع الت المش

ــة  ــة، التربي ــار كلمــة الشــباب فــي النقاشــات العمومي اµعتب

ــم  ــوج وفه ــاج، النشــر، الول ــة (ا½نت ــة الرقمي ــة والبيئ ا½ع¶مي

الفكــر  الحــوار والنقــاش وتطويــر  المعلومــة والصــورة)، 

ــدي. النق

اµختيار: معايير 

ستتم دراسة المشاريع المقترحة وفقا للمعايير التالية:

ــروع  ــل المش ــي كل مراح ــباب ف ــة للش ــاركة الفعلي • المش

ــى  ــذ وحت ــة التنفي ــى غاي ــة إل ــرة ا¯ولي ــن الفك ــا م انط¶ق

ــم. التقيي

• الوضوح، التناسق وجدوى المشروع.

• اµنغــراس المجالــي والتعبئــة الفعليــة للفاعليــن فــي 

القطــاع الجمعــوي وفــي القطــاع العــام و/ أو الخــاص علــى 

ــال. ــتوى المج مس

• نهج الشراكة والتعاون: 

- شراكة فعالة مع السلطات المحلية أو الجهوية.

ــا  ــذا تطويره ــراكات وك ــة ش ــي إقام ــخة ف ــة الراس -  الرغب

وتعزيزهــا علــى المســتوى المحلــي، الوطنــي، المغاربــي 

ــطي. وا¯ور ومتوس

• التخطيــط للمشــروع علــى المــدى الطويــل : التفكيــر فــي 

ــى مــا بعــد  النمــوذج اµقتصــادي اســتمرارية والمشــروع ال

التمويــل.

• اµبتــكار: أصالــة اµقتــراح، المنهجيــة والتكامــل مــع ما هــو 

متواجــد فــي المجــال الترابي.

ــي،  ــل ذات ــام و/ أو خــاص، تموي ــل مشــترك ع • وجــود تموي

̄قــل  تثميــن العمــل التطوعــي... إلــخ (يقــدر ب %20 علــى ا

مــن المبلــغ ا½جمالــي للميزانيــة (.

جمهــور  إلــى  المشــاريع  توجيــه  ضــرورة  اµختــ¶ط:   •

ــدور فعــال  ــام ب ــط، والســماح خاصــة للشــابات بالقي مختل

ــا. ــام به ــرر القي ــطة المق ــي ا¯نش ف

ــج  ــر نه ــي تظه ــاريع الت ــاص للمش ــام خ ــ¶ء اهتم ــيتم إي س

شــراكة وتعــاون حقيقــي: ترســيخ محلــي للمشــروع مــع 

تعبئــة مختلــف الجهــات الفاعلــة فــي المجــال الترابــي 

(الجمعيــات، القطــاع العــام، القطــاع الخــاص، علــى المســتوى 

المحلــي و / أو الوطنــي). وتتجلــى أهميــة هــذا التعــاون فــي 

: التكامــل ، التــآزر بيــن ا¯نشــطة ، نقــل المهــارات ، توســيع 

نطــاق التغطيــة المجاليــة ، تنويــع الجمهــور المســتفيد ، إلــخ.

لــن يتم اختيار المشــاريع التالية:

• المشاريع الفردية والمشاريع الربحية.

• المشاريع التي تستهدف المناطق الحضرية.

• المشــاريع التــي تقدمهــا جمعيــات اســتفادت ســابقا مــن 

منحــة مؤسســة فرنســا، ابتــداءا مــن ســنة 2018.

• المشــاريع التــي تركــز فقــط علــى التكوينات دون أنشــطة 

ملموســة ينفذها الشــباب المســتفيدون.

ــي،  ــط المدرس ــي الوس ــاطات ف ــة، النش ــاطات التوأم • نش

الرحــ¶ت المدرســية وأوراش الشــباب.

• ا¯نشــطة لمــرة واحــدة والمرتبطــة بأحــداث معينــة دون 

هــدف طويــل المــدى.

ــة أو  ــات غذائي ــاني (تبرع ــع اµنس ــاريع ذات الطاب • المش

ــرى). ــات أخ تبرع

ــادي  ــير الع ــل الس ــل تموي ــن أج ــاعدة م ــات المس • طلب

ــروع. ــاء مش ــط ½نش ــراء...) دون تخطي ــور، ك ــة (أج للمنظم

كيفيات الدعم:

أمثلة على المشاريع المدعومة

تدعم مؤسســة فرنســا انط¶ق المشــاريع الميدانيــة وتطويرها، 

كمــا يمكنهــا أيًضــا أن تمــول نشــر، تعميــم وترســيخ الخبــرات 

والتجــارب المبتكــرة وتنميــة المعــارف المكتســبة مــن هــذه 

التجــارب وذلــك مــن خــ¶ل طريقتيــن للدعــم :

• التمويــل ا¯ّولــي: بالنســبة للجمعيــات الحديثــة النشــأة أو 

ــة ¯ول مشــروع،  ــدأت اµشــتغال أو الحامل ــي ب ــرة الت الصغي

ــغ 000 130 درهــم لمــدة  ــغ الدعــم المقــدم يبل ــإن مبل ف

أقصاهــا ســنة واحــدة.

• التمويــل مــن أجــل التعزيــز: بالنســبة للجمعيــات ا¯كثــر 

ــروع  ــق مش ــن طري ــا ع ــة عمله ــي تقوي ــة ف ــرة والراغب خب

جديــد أو فــي مرحلــة التطويــر، فــإن متوســط مبلــغ الدعــم 

ــى 000 320 درهــم لمــدة  ــن 000 160 إل ــا بي ــراوح م يت

أقصاهــا ســنتان.

با½ضافــة إلــى الدعــم المالــي، فــإن الجمعيــات المختــارة فــي 

إطــار هــذه الدعــوة لتقديــم المشــاريع ستســتفيد خــ¶ل فتــرة 

تنفيــذ مشــاريعها مــن مواكبــة فرديــة وجماعيــة وكذلــك تبادل 

التجــارب مــع هيئــات أخــرى حاملــة لمشــاريع متقاربــة معهــا 

موضوعيــا أو جغرافيــا.

جمعيــة منتــدى أنفاس للثقافــة والفن (أو�د تايمة) :

 يهــدف المشــروع مــن خــ¶ل ورشــات العمــل الفنيــة 

ــر  ــدرات التعبي ــز ق ــى تعزي ــة إل ــال الثقافي ̄عم ــادة ا وري

والتأثيــر لــدى الفنانيــن الشــباب لتشــجيعهم علــى إنشــاء 

ــرة. ــة صغي ــاريع ثقافي مش

̄بيض المتوسط: الشــباب المتضامن في البحر ا
مبادرات المواطنين من أجل تعزيز إدماج الشــباب

̄بيض المتوسط: الشــباب المتضامن في البحر ا
مبادرات المواطنين من أجل تعزيز إدماج الشــباب

الشــباب المتضامن في البحر ا�بيض المتوسط:
مبادرات المواطنين من أجل تعزيز إدماج الشــباب

يمكــن تحميــل ملــف طلــب الدعــم علــى الموقــع ا�لكتروني 

لمؤسســة فرنسا.
https://www.fondationdefrance.org/ maroc

https://www.migdev.org

ــي  ــر ف ــرح دون أي تغيي ــكل المقت ــل بالش ــب أن تكتم يج

ــف. المل

ــا  ــوءا ومصحوب يجــب أن يكــون هــذا الملــف كامــ�، ممل

المحلــي  الممثــل  الــى  ارســاله  يتــم  وأن  بالمرفقــات 

لمؤسســة فرنســا، قبــل تاريــخ 08 يونيــو 2022 عبــر 

fdf.med.maroc@gmail.com ا�لكترونــي:  البريــد 

ــم  ــوة لتقدي ــذه الدع ــق به ــال أي تســاؤل يتعل يجــب إرس

ــوان  ــى العن ــي إل ــد ا�لكترون ــق البري المشــاريع عــن طري

اعــ¤ه.

ــي  ــم ف ــة تحكي ــرف لجن ــن ط ــي م ــار ا�ول ــيتم ا�ختي س

نهايــة شــهر يونيــو 2022 .

تكونيــة  دورة  تنظيــم  ســيتم  ا�ولــي،  ا�ختيــار  بعــد 

فــي بدايــة شــهر يوليــوز لفائــدة الجمعيــات المختــارة 

وصياغــة  تصميــم  اســتكمال  فــي  دعمهــم  أجــل  مــن 

مشــاريعهم. بعــد ذلــك، ســتتم دعــوة هــذه الجمعيــات 

قبــل إرســالها  ليتــم  المنحــة  طلــب  ملفــات   �ســتكمال 

25 يوليــوز 2022. كمــا ســتقوم بدراســة الملفــات المختــارة 

أوليــا فــرق مكلفــة مــن طــرف مؤسســة فرنســا وهــذا خــ¤ل 

الفتــرة الممتــدة بيــن شــهر غشــت و أكتوبــر 2022. 

شــهر  نهايــة  فــي  النهائــي  ا�ختيــار  يتــم  أن  علــى 

 .2022 بــر كتو أ

Premier réseau de philanthropie en France, la Fondation de France et 
son réseau de  fondations abritées soutiennent chaque année près 
de 1  000 projets d’intérêt général qui répondent à cinq grands enjeux : 
aider les personnes vulnérables, favoriser la recherche et l’éducation, 
promouvoir la culture et la création, agir pour un environnement durable 
et développer la philanthropie. Indépendante et privée, la Fondation 
de France agit grâce à la générosité des donateurs et des testateurs.

40 avenue Hoche
75008 Paris

fondationdefrance.org

الـــرد: كيفيـــة 

� ال�حر األب�ض  الش�اب المتضامن
 المتوسط: ��

 م�ادرات مواطنة من أجل تع��ز إدماج الش�اب 

 

 : ك�ف�ات الدعم 
 

فر�سا   مؤسسة  الم�دان�ة  تدعم  المشار�ــــع  انطالق 
ا أن تمول ���  وتط��رها، تعم�م وترسيخ    ،�ما �مكنها أ�ض�

المك�س�ة  المعارف  وتنم�ة  المبتكرة  والتجارب  ات  الخ��
� للدعم :   من هذە التجارب وذلك من خالل ط��قت��

 
الحديثة ال�شأة أو للجمع�ات    �ال�س�ة  :األّو��  لتم��لا •

� �دأت   ة ال�� وعالصغ�� ، فإن  االشتغال أو الحاملة ألول م��
المقدم   الدعم  أقصاها    درهم  130000ي�لغ  م�لغ  لمدة 

 سنة واحدة. 
األ���    �ال�س�ة :التع��ز أجل من  التم��ل • للجمع�ات 

ة   وع جد�د أو   والراغ�ةخ�� � تق��ة عملها عن ط��ق م��
��

� مرحلة التط��ر 
اوح ما  �� �  ، فإن متوسط م�لغ الدعم ي�� ب��

 لمدة أقصاها س�تان. درهم  320000إ� 160000
 

  �
�� المختارة  الجمع�ات  فإن   ، الما�� الدعم  إ�  �اإلضافة 

ة  س�ست لتقد�م المشار�ــــعإطار هذە الدعوة   ف�د خالل ف��
ت�ادل   وكذلك   ةوجماع�  ةفرد�  موا��ة تنف�ذ مشار�عها من

التجارب مع هيئات أخرى حاملة لمشار�ــــع متقار�ة معها  
 .موضوع�ا أو جغراف�ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرد: ك�ف�ة 
 

  �
و�� �مكن تحم�ل ملف طلب الدعم ع� الموقع االل���

 لمؤسسة فر�سا. 
https://www.fondationdefrance.org/maroc 

� الملف �جب أن تكتمل
ح دون أي تغي�� ��  .�الش�ل المق��

ومصح��ا   مملوءا  �امال،  الملف  هذا  �كون  أن  �جب 
 المح�� لمؤسسة  الممثل�المرفقات وأن يتم ارساله ا�  

�  ع��   2021 يونيو 02 ق�ل تار�ــــخ  فر�سا،
و�� �د االل���  .ال��

fdf.med.maroc@gmail.com 

لتقد�م   الدعوة  بهذە  يتعلق  �ساؤل  أي  إرسال  �جب 
� المشار�ــــع عن 

و�� �د االل���  إ� العنوان اعالە. ط��ق ال��

لجنة طرف  من  األو��  االخت�ار  �  س�تم 
��  نها�ة تحك�م 

 .  2021يونيو شهر
�ما ستقوم �دراسة الملفات المختارة أول�ا فرق م�لفة من  

� طرف مؤسسة   ة الممتدة ب�� شهر    فر�سا وهذا خالل الف��
  2021.غشتو  يوليوز

� نها�ة شهر ش�ن�� ع� أن يتم االخ
�� �

 2021.ت�ار النها��
 

القرارات   ��ل  كتاب�ا  الجمع�ات  إعالم  االخت�ار  (س�تم 
 �
النها�� واالخت�ار  قرار   )األو��  أي  عن  اإل�الغ  يتم  ولن 

 .هاتف�ا
 
 

 

الطفولة     المعاقة: جمع�ة 
  � المه��  والمشاركةاالندماج 

  �
�� الش�اب  لفائدة  المواطنة 

ى.  إعاقة �أ�ادير وضع�ة   ال���
 

زكونو     ال��اض�ة: جمع�ة 
لفائدة   القدم  �كرة  النهوض 
(إقل�م   بتازار�ن  اإلناث والذكور 

 زا�ورة). 
 

الس�نما   تزن�ت:   أملجمع�ة  
�ضم   وع  م�� للجميع، 
  � ال�� األ�شطة  من  مجموعة 
تهدف إ� تع��ز ثقافة الس�نما 

  �
لدى    المجتمع،�� س�ما  وال 

  �
�ا�� و  والش�ان  الشا�ات 
 .الجمهور الواسع ب�قل�م تزن�ت

 

أمودو  �ال    جمع�ة  أوراش 
ب�ئة   حدود:   �

�� متألق  ش�اب 
 مستدامة ب�قل�م تارودانت. 

 

 المشار�ــــع المدعومة أمثلة ع� 
 

المعنيون بتقديم المشاريع

إن هــذه الدعــوة لتقديــم المشــاريع موجهــة إلــى الجمعيــات 

ــة  ــر مــن ســنة والعامل ــذ أكث ــا من ــة المســجلة قانوني المغربي

بالمناطــق القرويــة فــي جهــة ســوس ماســة والتــي ســبق لهــا 

أن قامــت بأنشــطة ميدانيــة لفائــدة الشــباب الذيــن تتــراوح 

أعمارهــم بيــن 16 و 30 ســنة.

فــي  الرئيســي  مقرهــا  يتواجــد  التــي  الجمعيــات  فقــط 

المناطــق القرويــة بجهــة ســوس ماســة يمكنهــا المشــاركة في 

ــاريع. ــم المش ــوة لتقدي ــذه الدع ه

ما هي المبادرات المعنية؟ 

ــن ــا بي ــم م ــة أعماره ــباب المتراوح ــارك الش ــريطة أن يش  ش

(18 و30 ســنة) بفاعليــة فــي وضــع المشــاريع وتنفيذهــا، فإن 

ــة واحــدة أو  ــى تلبي ــادرة عل ــارة ســتكون ق ــادرات المخت المب

أكثــر مــن ا¯ولويــات التاليــة:

• المحور 1:

المنفعة ا�جتماعية وتثمين المجال: 

ــر ا¯نشــطة أو الخدمــات  ــى تطوي المشــاريع التــي تهــدف إل

الملبيــة ل¶حتياجــات اµجتماعيــة، الثقافيــة أو البيئيــة للمجــال 

اعتمــادا علــى المــوارد المحليــة والواعــدة فــي مجال التشــغيل 

للشــباب والتــي تنفــذ وفــق منهجيــة تضامنيــة.

• المحور 2:

ا�نفتاح الثقافي والمشاركة المدنية:

ــن  ــذ بعي ــر وا¯خ ــاركة، التعبي ــزز المش ــي تع ــاريع الت المش

ــة  ــة، التربي ــار كلمــة الشــباب فــي النقاشــات العمومي اµعتب

ــم  ــوج وفه ــاج، النشــر، الول ــة (ا½نت ــة الرقمي ــة والبيئ ا½ع¶مي

الفكــر  الحــوار والنقــاش وتطويــر  المعلومــة والصــورة)، 

ــدي. النق

اµختيار: معايير 

ستتم دراسة المشاريع المقترحة وفقا للمعايير التالية:

ــروع  ــل المش ــي كل مراح ــباب ف ــة للش ــاركة الفعلي • المش

ــى  ــذ وحت ــة التنفي ــى غاي ــة إل ــرة ا¯ولي ــن الفك ــا م انط¶ق

ــم. التقيي

• الوضوح، التناسق وجدوى المشروع.

• اµنغــراس المجالــي والتعبئــة الفعليــة للفاعليــن فــي 

القطــاع الجمعــوي وفــي القطــاع العــام و/ أو الخــاص علــى 

ــال. ــتوى المج مس

• نهج الشراكة والتعاون: 

- شراكة فعالة مع السلطات المحلية أو الجهوية.

ــا  ــذا تطويره ــراكات وك ــة ش ــي إقام ــخة ف ــة الراس -  الرغب

وتعزيزهــا علــى المســتوى المحلــي، الوطنــي، المغاربــي 

ــطي. وا¯ور ومتوس

• التخطيــط للمشــروع علــى المــدى الطويــل : التفكيــر فــي 

ــى مــا بعــد  النمــوذج اµقتصــادي اســتمرارية والمشــروع ال

التمويــل.

• اµبتــكار: أصالــة اµقتــراح، المنهجيــة والتكامــل مــع ما هــو 

متواجــد فــي المجــال الترابي.

ــي،  ــل ذات ــام و/ أو خــاص، تموي ــل مشــترك ع • وجــود تموي

̄قــل  تثميــن العمــل التطوعــي... إلــخ (يقــدر ب %20 علــى ا

مــن المبلــغ ا½جمالــي للميزانيــة (.

جمهــور  إلــى  المشــاريع  توجيــه  ضــرورة  اµختــ¶ط:   •

ــدور فعــال  ــام ب ــط، والســماح خاصــة للشــابات بالقي مختل

ــا. ــام به ــرر القي ــطة المق ــي ا¯نش ف

ــج  ــر نه ــي تظه ــاريع الت ــاص للمش ــام خ ــ¶ء اهتم ــيتم إي س

شــراكة وتعــاون حقيقــي: ترســيخ محلــي للمشــروع مــع 

تعبئــة مختلــف الجهــات الفاعلــة فــي المجــال الترابــي 

(الجمعيــات، القطــاع العــام، القطــاع الخــاص، علــى المســتوى 

المحلــي و / أو الوطنــي). وتتجلــى أهميــة هــذا التعــاون فــي 

: التكامــل ، التــآزر بيــن ا¯نشــطة ، نقــل المهــارات ، توســيع 

نطــاق التغطيــة المجاليــة ، تنويــع الجمهــور المســتفيد ، إلــخ.

لــن يتم اختيار المشــاريع التالية:

• المشاريع الفردية والمشاريع الربحية.

• المشاريع التي تستهدف المناطق الحضرية.

• المشــاريع التــي تقدمهــا جمعيــات اســتفادت ســابقا مــن 

منحــة مؤسســة فرنســا، ابتــداءا مــن ســنة 2018.

• المشــاريع التــي تركــز فقــط علــى التكوينات دون أنشــطة 

ملموســة ينفذها الشــباب المســتفيدون.

ــي،  ــط المدرس ــي الوس ــاطات ف ــة، النش ــاطات التوأم • نش

الرحــ¶ت المدرســية وأوراش الشــباب.

• ا¯نشــطة لمــرة واحــدة والمرتبطــة بأحــداث معينــة دون 

هــدف طويــل المــدى.

ــة أو  ــات غذائي ــاني (تبرع ــع اµنس ــاريع ذات الطاب • المش

ــرى). ــات أخ تبرع

ــادي  ــير الع ــل الس ــل تموي ــن أج ــاعدة م ــات المس • طلب

ــروع. ــاء مش ــط ½نش ــراء...) دون تخطي ــور، ك ــة (أج للمنظم

كيفيات الدعم:

أمثلة على المشاريع المدعومة

تدعم مؤسســة فرنســا انط¶ق المشــاريع الميدانيــة وتطويرها، 

كمــا يمكنهــا أيًضــا أن تمــول نشــر، تعميــم وترســيخ الخبــرات 

والتجــارب المبتكــرة وتنميــة المعــارف المكتســبة مــن هــذه 

التجــارب وذلــك مــن خــ¶ل طريقتيــن للدعــم :

• التمويــل ا¯ّولــي: بالنســبة للجمعيــات الحديثــة النشــأة أو 

ــة ¯ول مشــروع،  ــدأت اµشــتغال أو الحامل ــي ب ــرة الت الصغي

ــغ 000 130 درهــم لمــدة  ــغ الدعــم المقــدم يبل ــإن مبل ف

أقصاهــا ســنة واحــدة.

• التمويــل مــن أجــل التعزيــز: بالنســبة للجمعيــات ا¯كثــر 

ــروع  ــق مش ــن طري ــا ع ــة عمله ــي تقوي ــة ف ــرة والراغب خب

جديــد أو فــي مرحلــة التطويــر، فــإن متوســط مبلــغ الدعــم 

ــى 000 320 درهــم لمــدة  ــن 000 160 إل ــا بي ــراوح م يت

أقصاهــا ســنتان.

با½ضافــة إلــى الدعــم المالــي، فــإن الجمعيــات المختــارة فــي 

إطــار هــذه الدعــوة لتقديــم المشــاريع ستســتفيد خــ¶ل فتــرة 

تنفيــذ مشــاريعها مــن مواكبــة فرديــة وجماعيــة وكذلــك تبادل 

التجــارب مــع هيئــات أخــرى حاملــة لمشــاريع متقاربــة معهــا 

موضوعيــا أو جغرافيــا.

جمعيــة منتــدى أنفاس للثقافــة والفن (أو�د تايمة) :

 يهــدف المشــروع مــن خــ¶ل ورشــات العمــل الفنيــة 

ــر  ــدرات التعبي ــز ق ــى تعزي ــة إل ــال الثقافي ̄عم ــادة ا وري

والتأثيــر لــدى الفنانيــن الشــباب لتشــجيعهم علــى إنشــاء 

ــرة. ــة صغي ــاريع ثقافي مش

̄بيض المتوسط: الشــباب المتضامن في البحر ا
مبادرات المواطنين من أجل تعزيز إدماج الشــباب

̄بيض المتوسط: الشــباب المتضامن في البحر ا
مبادرات المواطنين من أجل تعزيز إدماج الشــباب

جمعية منتدى أنفاس للثقافة والفن  أوالد تا�ة

 يهدف املرشوع من خالل ورشات العمل الفنية وريادة األع�ل

 الثقافية إىل تعزيز قدرات التعب  والتأث  لدى الفنان� الشباب

.لتشجيعهم عىل إنشاء مشاريع ثقافية صغ ة

جمعية تقنيي قطاع البناء واألشغال - تزنيت

 يهدف املرشوع إىل تعزيز املهارات التقنية وروح التطوع لدى 

 مجموعة من الشباب التقني املتخصص يف مهن البناء واألشغال

 العمومية، من خالل التداريب املوجهة وإجراء الدراسات والعمل

 التطوعي داخل دوار آساكا (إقليم تزنيت) لفائدة الفاعل�

.الجمعوي� املحلي�
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