
دعوة لتقديم المشاريع 2022
 الشباب المتضامن 

في البحر ابيض المتوسط 
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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 ا¶دمــاج ا�جتماعــي 

الشــباب،  الفئــات ضعفــا � ســيما  وا�قتصــادي £كثــر 

با¶ضافــة إلــى تشــجيع الديناميكيــات الثقافيــة والمدنيــة. 

ــرة،  ــ±ث عشــر ســنوات ا£خي ــار، وخــ±ل الث ــي هــذا ا¶ط 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 وا¶قصــاء 

وا£زمــات  وا¶نطــواء  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

هــذه  خــ±ل  ومــن  الشــباب:  طــرف  مــن  والمنجــزة 

ــر  ــة لتأطي ــعى المؤسس ــاريع، تس ــم المش ــوة لتقدي الدع

بعــث الجمعيــات وتعزيزهــا والتــي تتيــح للشــباب فــرص 

المشــاركة والتعبيــر مــن خــ±ل إنجــاز مشــاريع جماعيــة 

ــة  ــذه الفئ ــح ه ــي لصال ــر ا¶يجاب ــق التغيي ــدف تحقي به

ــات  ــم الجمعي ــت معظ ــد حقق ــع ككل. وق ــي المجتم وف

ــدة. ــدة /واع ــج جي ــم نتائ ــن الدع ــتفيدة م المس

ويتمثــل الرهــان اليــوم فــي القــدرة علــى تجــاوز مرحلــة 

النجــاح علــى المســتوى المحلــي أو ا�بتــكارات المنجــزة 

الناجحــة علــى  التجــارب  إلــى مرحلــة تعميــم هــذه 

نطــاق أوســع وبشــكل مســتدام حتــى تكــون مصــدر 

إلهــام لجهــات فاعلــة أخــرى. لهــذا الغــرض، أطلقــت 

ــاريع  ــم المش ــدودة لتقدي ــا المح ــا دعوته ــة فرنس مؤسس

ســنة 2022 لمســاعدة الجمعيــات القائمــة علــى تحقيــق 

ــة. ــة الثاني ــذه المرحل ــي ه ــاح ف النج

أهداف هذه الدعوة المحدودة: 

الواعــدة مــن تعزيــز  - تمكيــن نخبــة مــن المنظمــات 

هياكلهــا وتحقيــق مزيــد مــن ا�ســتدامة ومــن التأثيــر؛

- تعزيــز التــآزر والتعــاون الملمــوس بيــن منظمــات المجتمع 

المدني؛

ــذه  ــن ه ــارف بي ــادل المع ــدة وتب ــارب الرائ ــج للتج - التروي

ــات. المنظم

ا¢طراف المؤهلة لتقديم المشاريع 

تتوجــه هــذه الدعــوة بشــكل حصــري للهيــاكل المســتفيدة 

ســابقا مــن دعــم مؤسســة فرنســا فــي إطــار برنامــج «البحــر 

ــي  ــن عام ــرى» بي ــى أخ ــة إل ــن ضف ــط، م ــض المتوس ا�بي

2018 و 2021، والتــي ترغــب فــي تقويــة و/أو مشــاركة 

ــبة. ــا المكتس ــا وخبراته تجاربه

ــم  ــاكل التــي ت ــداع طلباتهــم، يشــترط أن تكــون الهي ــد إي عن

تمويلهــا فــي إطــار دعــوات تقديــم المشــاريع بيــن 2018 و 

2019 قــد انتهــت مــن إنجــاز المشــروع الــذي حصلــت مــن 

ــره  ــت تقري ــد قدم ــون ق ــل ا¢ول وأن تك ــى التموي ــه عل أجل

ا¢دبــي والمالــي النهائــي. 

 2020 فــي  الممولــة  المشــاريع  ذات  للهيــاكل  بالنســبة 

التقــدم  تقريــر  قــد قدمــت  تكــون  أن  2021، يجــب   أو 

على ا¢قل.

ــر،  ــن (2) أو أكث ــن منظمتي ــتركة بي ــادرة مش ــت المب إذا كان

ــة للمشــروع  ــن إحــدى هــذه المنظمــات الحامل يجــب تعيي

العــام  التنســيق  ك»حامــل رئيســي للمشــروع» ¢غــراض 

للمشــروع واســتÂم التمويــÂت وإدارتهــا. � تنطبــق الشــروط 

ــروع». ــي للمش ــل الرئيس ــى «الحام ــر إ� عل ــالفة الذك س

ما هي المبادرات المعنية؟ 

ــة نشــاط  ــادرات ضمــن مواصل ــدرج هــذه المب يشــترط أن تن

تــم تمويلــه ســابقا مــن طــرف مؤسســة فرنســا علــى أن تكــون 

طلبــات التمويــل الجديــدة متعلقــة بأحــد المواضيــع التاليــة:

• تطويــر ا¢نشــطة وتمديدهــا أو توســيع نطاقهــا أو تكرارهــا 

ــن  ــرى م ــة أخ ــح مجموع ــرى لصال ــة أخ ــق ترابي ــي مناط ف

المســتفيدين.

• توثيــق وتثميــن أو تعزيــز الفائــدة مــن التجربــة وتعميــم 

مكتســابتها لصالــح جمعيــات أخــرى.

• بعــث مبــادرة مشــتركة بيــن طرفيــن أو أكثــر مــن حاملــي 

المشــاريع مــن أجــل تطويــر أو تعزيــز عملهــم بصــورة 

ــات) ــن الجمعي ــة بي ــراكة عملي مشــتركة (ش

• تعزيــز الهيــكل مــن الناحيــة المؤسســية والتنظيميــة 

(تعزيــز الفريــق، المســاعدة المنهجيــة، تطويــر ا¢دوات 

الرقميــة أو البرمجيــات، إلــخ)

ــى  ــف عل ــداع المل ــل إي ــاز المشــاريع قب ــدأ إنج يجــوز أن يب

ــى. ــد أقص ــهرا كح ــن 12 و 18 ش ــاز بي ــدة اÑنج ــراوح م تت

ريع: لمشــا ا لتقديــم  لدعــوة  ا مــن هــذه  تســتبعد 

ا¢نشــطة التــي ليــس لهــا عÂقــة بالمشــروع الممــول ســابقا 

ــي دون  ــاط الحال ــة النش ــدف إ� لمواصل ــي � ته ــك الت أو تل

إثبــات وجــود ديناميكيــة للتطويــر مقارنــة بالمشــروع القائــم 

أو بتطويــر نشــاط تعاونــي، أو فكــري أو تشــاركي مــع هيــاكل 

أخــرى.

ا�ختيار: معايير 

تقــوم لجنــة ا�ختيــار بتقييــم المشــاريع وفقــا للمعاييــر 

التاليــة:

• ضمــان مشــاركة الشــباب والشــابات فــي جميــع مراحــل 

المشــروع، بدايــة مــن فكــرة المشــروع ا�ولــى، ثــم التنفيذ 

والتقييــم. يجــب أن تكــون المشــاريع موجهــة لجمهــور 

تمكــن  وأن  ا�جتماعــي)  النــوع  حيــث  (مــن  مختلــط 

الشــابات مــن المشــاركة النشــيطة فــي ا¢نشــطة المبرمجــة.

ــج  ــا: النتائ ــم إنجازه ــي ت ــادرة الت ــر المب ــات تطوي • إمكان

ا¢وليــة الملموســة والموثقــة، القيــاس الكمــي للنتائــج 

المنتظــرة والعــرض المفصــل لخطــة التعميــم والتعمــق 

والتطويــر أو تغيــر النطــاق. 

• ا¦تســاق: تحقيــق ا�ســتمرارية مــع المشــروع الــذي 

ــج  ــداف والنتائ ــن ا¢ه ــجام بي ــابقا وا�نس ــه س ــم تمويل ت

والÂحقــة  الســابقة  المبرمجــة  وا¢نشــطة  المتوقعــة 

وا¢دوات المســتخدمة ومــدى اســتحقاق النفقــات ومÂئمــة 

ــة. ــود الميزاني بن

ــط:  ــدى المتوس ــى الم ــي عل ــوازن المال ــتدامة والت • ا¦س

شــرح النمــوذج ا�قتصــادي المزمــع تبنيــه لتحقيــق الجدوى 

ا�قتصاديــة وتنويــع المــوارد (المســاهمات العينيــة للتجهيز 

ــل  ــي والعم ــم الفن ــل الدع ــن أج ــة م ــراكات المطلوب والش

التطوعــي والتبرعــات وحشــد ا¢مــوال والتمويــل التشــاركي 

والمــوارد الخاصــة، إلــخ؛) والتمويــل المشــترك العمومــي أو 

مــن القطــاع الخــاص، � ســيما علــى المســتوى المحلــي.

ــة  ــروع بمحيط ــط المش ــاون: رب ــراكة والتع ــلوب الش • أس

المحلــي مــع حشــد الدعــم مــن مختلــف الجهــات الفاعلــة 

ــز  ــر أو تعزي ــد أو تطوي ــة لعق ــÂد، اÑرادة الواضح ــي الب ف

ــواء  ــة س ــة أو خاص ــرى، عمومي ــاكل أخ ــع هي ــراكات م ش

علــى المســتوى المحلــي أو الوطنــي أو المغاربــي و/أو 

ــا)؛  مــع الضفــة الشــمالية لحــوض البحــر المتوســط (أوروب

مÂئمــة هــذا التعــاون: التكامــل وا�نســجام بيــن ا¢نشــطة 

ونقــل الخبــرات والمهــارات وتغطيــة مناطــق ترابيــة أوســع 

ــخ. ــا، إل ــور المســتفيد منه ــات الجمه ــع فئ وتنوي

تحظى المشــاريع التاليــة باهتمام خاص:

• المشــاريع المطروحــة مــن طــرف ائتــÂف جمعيــات: 

حامــل مشــروع رئيســي مــع جمعيــة واحــدة شــريكة علــى 

ا¢قــل. 

• المشــاريع التــي تثبــت عÂقــة وطيــدة بالمؤسســات 

العموميــة و/أو القطــاع ا�قتصــادي علــى المســتوى المحلي 

و/أو الوطنــي.

• المشــاريع التــي تثبــت جدواهــا ا�جتماعيــة: تلبيــة إحدى 

التــي �  البيئيــة  أو  الثقافيــة  أو  الحاجيــات ا�جتماعيــة 

تحظــى بتغطيــة كافيــة ممــا يســاهم فــي تحســين ظــروف 

فئــات  تســتهدف  التــي  المبــادرات  الجماعــي،  العيــش 

ــا.  ــر ضعف ــباب ا¢كث الش

ــتفيدين  ــطة للمس ــاركة نش ــن مش ــي تضم ــاريع الت • المش

فــي كافــة مراحــل المشــروع (مــن تحديــد فكــرة المشــروع 

إلــى التنفيــذ وتقييــم ا¢نشــطة)

ــم  ــداع وتعمي ــز اÑب ــت إرادة لتعزي ــي تثب ــاريع الت • المش

ــات. ــن الثقاف ــوار بي ــي الح ــاركة ف ــة والمش الثقاف

آليات الدعم:

مــن أجــل تشــجيع مختلــف أنــواع الشــراكة، المحليــة منهــا 

بشــكل خــاص، تفضــل مؤسســة فرنســا ا�نشــطة المســتفيدة 

مــن تمويــل مشــترك.

علــى ســبيل المثــال، يقــدر معــدل التمويــل المخصــص لــكل 

ــو  ــار وبنح ــو 000 40 دين ــد بنح ــام واح ــه ع ــروع مدت مش

ــه القصــوى 18 شــهرا.  ــكل مشــروع مدت ــار ل 000 60 دين

فــي حــال المشــروع المشــترك بيــن صاحــب مشــروع أو أكثر، 

ــغ 000 110  ــامل مبل ــل الش ــة التموي ــغ قيم ــن أن تبل يمك

دينــارا لــكل مشــروع مدتــه القصــوى 18 شــهرا.

إلــى جانــب الدعــم المالــي، ســوف تســتفيد الجمعيــات التــي 

ســيقع عليهــا ا�ختيــار فــي إطــار هــذه الدعــوة خــÂل مرحلــة 

التنفيــذ مــن تأطيــر منهجــي فــردي وجماعــي ومــن التبــادل 

ــع مشــابهة ــاكل أخــرى تحمــل مشــاريع ذات مواضي  مــع هي

و/أو تنشط في نفس المنطقة الجغرافية.
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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�. 
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أهداف هذه الدعوة المحدودة: 

الواعــدة مــن تعزيــز  - تمكيــن نخبــة مــن المنظمــات 

هياكلهــا وتحقيــق مزيــد مــن ا�ســتدامة ومــن التأثيــر؛

- تعزيــز التــآزر والتعــاون الملمــوس بيــن منظمــات المجتمع 

المدني؛

ــذه  ــن ه ــارف بي ــادل المع ــدة وتب ــارب الرائ ــج للتج - التروي

ــات. المنظم

ا¢طراف المؤهلة لتقديم المشاريع 

تتوجــه هــذه الدعــوة بشــكل حصــري للهيــاكل المســتفيدة 

ســابقا مــن دعــم مؤسســة فرنســا فــي إطــار برنامــج «البحــر 

ــي  ــن عام ــرى» بي ــى أخ ــة إل ــن ضف ــط، م ــض المتوس ا�بي

2018 و 2021، والتــي ترغــب فــي تقويــة و/أو مشــاركة 

ــبة. ــا المكتس ــا وخبراته تجاربه

ــم  ــاكل التــي ت ــداع طلباتهــم، يشــترط أن تكــون الهي ــد إي عن

تمويلهــا فــي إطــار دعــوات تقديــم المشــاريع بيــن 2018 و 

2019 قــد انتهــت مــن إنجــاز المشــروع الــذي حصلــت مــن 

ــره  ــت تقري ــد قدم ــون ق ــل ا¢ول وأن تك ــى التموي ــه عل أجل

ا¢دبــي والمالــي النهائــي. 

 2020 فــي  الممولــة  المشــاريع  ذات  للهيــاكل  بالنســبة 

التقــدم  تقريــر  قــد قدمــت  تكــون  أن  2021، يجــب   أو 

على ا¢قل.

ــر،  ــن (2) أو أكث ــن منظمتي ــتركة بي ــادرة مش ــت المب إذا كان

ــة للمشــروع  ــن إحــدى هــذه المنظمــات الحامل يجــب تعيي

العــام  التنســيق  ك»حامــل رئيســي للمشــروع» ¢غــراض 

للمشــروع واســتÂم التمويــÂت وإدارتهــا. � تنطبــق الشــروط 

ــروع». ــي للمش ــل الرئيس ــى «الحام ــر إ� عل ــالفة الذك س

ما هي المبادرات المعنية؟ 

ــة نشــاط  ــادرات ضمــن مواصل ــدرج هــذه المب يشــترط أن تن

تــم تمويلــه ســابقا مــن طــرف مؤسســة فرنســا علــى أن تكــون 

طلبــات التمويــل الجديــدة متعلقــة بأحــد المواضيــع التاليــة:

• تطويــر ا¢نشــطة وتمديدهــا أو توســيع نطاقهــا أو تكرارهــا 

ــن  ــرى م ــة أخ ــح مجموع ــرى لصال ــة أخ ــق ترابي ــي مناط ف

المســتفيدين.

• توثيــق وتثميــن أو تعزيــز الفائــدة مــن التجربــة وتعميــم 

مكتســابتها لصالــح جمعيــات أخــرى.

• بعــث مبــادرة مشــتركة بيــن طرفيــن أو أكثــر مــن حاملــي 

المشــاريع مــن أجــل تطويــر أو تعزيــز عملهــم بصــورة 

ــات) ــن الجمعي ــة بي ــراكة عملي مشــتركة (ش

• تعزيــز الهيــكل مــن الناحيــة المؤسســية والتنظيميــة 

(تعزيــز الفريــق، المســاعدة المنهجيــة، تطويــر ا¢دوات 

الرقميــة أو البرمجيــات، إلــخ)

ــى  ــف عل ــداع المل ــل إي ــاز المشــاريع قب ــدأ إنج يجــوز أن يب

ــى. ــد أقص ــهرا كح ــن 12 و 18 ش ــاز بي ــدة اÑنج ــراوح م تت

ريع: لمشــا ا لتقديــم  لدعــوة  ا مــن هــذه  تســتبعد 

ا¢نشــطة التــي ليــس لهــا عÂقــة بالمشــروع الممــول ســابقا 

ــي دون  ــاط الحال ــة النش ــدف إ� لمواصل ــي � ته ــك الت أو تل

إثبــات وجــود ديناميكيــة للتطويــر مقارنــة بالمشــروع القائــم 

أو بتطويــر نشــاط تعاونــي، أو فكــري أو تشــاركي مــع هيــاكل 

أخــرى.

ا�ختيار: معايير 

تقــوم لجنــة ا�ختيــار بتقييــم المشــاريع وفقــا للمعاييــر 

التاليــة:

• ضمــان مشــاركة الشــباب والشــابات فــي جميــع مراحــل 

المشــروع، بدايــة مــن فكــرة المشــروع ا�ولــى، ثــم التنفيذ 

والتقييــم. يجــب أن تكــون المشــاريع موجهــة لجمهــور 

تمكــن  وأن  ا�جتماعــي)  النــوع  حيــث  (مــن  مختلــط 

الشــابات مــن المشــاركة النشــيطة فــي ا¢نشــطة المبرمجــة.

ــج  ــا: النتائ ــم إنجازه ــي ت ــادرة الت ــر المب ــات تطوي • إمكان

ا¢وليــة الملموســة والموثقــة، القيــاس الكمــي للنتائــج 

المنتظــرة والعــرض المفصــل لخطــة التعميــم والتعمــق 

والتطويــر أو تغيــر النطــاق. 

• ا¦تســاق: تحقيــق ا�ســتمرارية مــع المشــروع الــذي 

ــج  ــداف والنتائ ــن ا¢ه ــجام بي ــابقا وا�نس ــه س ــم تمويل ت

والÂحقــة  الســابقة  المبرمجــة  وا¢نشــطة  المتوقعــة 

وا¢دوات المســتخدمة ومــدى اســتحقاق النفقــات ومÂئمــة 

ــة. ــود الميزاني بن

ــط:  ــدى المتوس ــى الم ــي عل ــوازن المال ــتدامة والت • ا¦س

شــرح النمــوذج ا�قتصــادي المزمــع تبنيــه لتحقيــق الجدوى 

ا�قتصاديــة وتنويــع المــوارد (المســاهمات العينيــة للتجهيز 

ــل  ــي والعم ــم الفن ــل الدع ــن أج ــة م ــراكات المطلوب والش

التطوعــي والتبرعــات وحشــد ا¢مــوال والتمويــل التشــاركي 

والمــوارد الخاصــة، إلــخ؛) والتمويــل المشــترك العمومــي أو 

مــن القطــاع الخــاص، � ســيما علــى المســتوى المحلــي.

ــة  ــروع بمحيط ــط المش ــاون: رب ــراكة والتع ــلوب الش • أس

المحلــي مــع حشــد الدعــم مــن مختلــف الجهــات الفاعلــة 

ــز  ــر أو تعزي ــد أو تطوي ــة لعق ــÂد، اÑرادة الواضح ــي الب ف

ــواء  ــة س ــة أو خاص ــرى، عمومي ــاكل أخ ــع هي ــراكات م ش

علــى المســتوى المحلــي أو الوطنــي أو المغاربــي و/أو 

ــا)؛  مــع الضفــة الشــمالية لحــوض البحــر المتوســط (أوروب

مÂئمــة هــذا التعــاون: التكامــل وا�نســجام بيــن ا¢نشــطة 

ونقــل الخبــرات والمهــارات وتغطيــة مناطــق ترابيــة أوســع 

ــخ. ــا، إل ــور المســتفيد منه ــات الجمه ــع فئ وتنوي

تحظى المشــاريع التاليــة باهتمام خاص:

• المشــاريع المطروحــة مــن طــرف ائتــÂف جمعيــات: 

حامــل مشــروع رئيســي مــع جمعيــة واحــدة شــريكة علــى 

ا¢قــل. 

• المشــاريع التــي تثبــت عÂقــة وطيــدة بالمؤسســات 

العموميــة و/أو القطــاع ا�قتصــادي علــى المســتوى المحلي 

و/أو الوطنــي.

• المشــاريع التــي تثبــت جدواهــا ا�جتماعيــة: تلبيــة إحدى 

التــي �  البيئيــة  أو  الثقافيــة  أو  الحاجيــات ا�جتماعيــة 

تحظــى بتغطيــة كافيــة ممــا يســاهم فــي تحســين ظــروف 

فئــات  تســتهدف  التــي  المبــادرات  الجماعــي،  العيــش 

ــا.  ــر ضعف ــباب ا¢كث الش

ــتفيدين  ــطة للمس ــاركة نش ــن مش ــي تضم ــاريع الت • المش

فــي كافــة مراحــل المشــروع (مــن تحديــد فكــرة المشــروع 

إلــى التنفيــذ وتقييــم ا¢نشــطة)

ــم  ــداع وتعمي ــز اÑب ــت إرادة لتعزي ــي تثب ــاريع الت • المش

ــات. ــن الثقاف ــوار بي ــي الح ــاركة ف ــة والمش الثقاف

آليات الدعم:

مــن أجــل تشــجيع مختلــف أنــواع الشــراكة، المحليــة منهــا 

بشــكل خــاص، تفضــل مؤسســة فرنســا ا�نشــطة المســتفيدة 

مــن تمويــل مشــترك.

علــى ســبيل المثــال، يقــدر معــدل التمويــل المخصــص لــكل 

ــو  ــار وبنح ــو 000 40 دين ــد بنح ــام واح ــه ع ــروع مدت مش

ــه القصــوى 18 شــهرا.  ــكل مشــروع مدت ــار ل 000 60 دين

فــي حــال المشــروع المشــترك بيــن صاحــب مشــروع أو أكثر، 

ــغ 000 110  ــامل مبل ــل الش ــة التموي ــغ قيم ــن أن تبل يمك

دينــارا لــكل مشــروع مدتــه القصــوى 18 شــهرا.

إلــى جانــب الدعــم المالــي، ســوف تســتفيد الجمعيــات التــي 

ســيقع عليهــا ا�ختيــار فــي إطــار هــذه الدعــوة خــÂل مرحلــة 

التنفيــذ مــن تأطيــر منهجــي فــردي وجماعــي ومــن التبــادل 

ــع مشــابهة ــاكل أخــرى تحمــل مشــاريع ذات مواضي  مــع هي

و/أو تنشط في نفس المنطقة الجغرافية.

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

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



أهداف هذه الدعوة المحدودة: 

الواعــدة مــن تعزيــز  - تمكيــن نخبــة مــن المنظمــات 

هياكلهــا وتحقيــق مزيــد مــن ا�ســتدامة ومــن التأثيــر؛

- تعزيــز التــآزر والتعــاون الملمــوس بيــن منظمــات المجتمع 

المدني؛

ــذه  ــن ه ــارف بي ــادل المع ــدة وتب ــارب الرائ ــج للتج - التروي

ــات. المنظم

ا¢طراف المؤهلة لتقديم المشاريع 

تتوجــه هــذه الدعــوة بشــكل حصــري للهيــاكل المســتفيدة 

ســابقا مــن دعــم مؤسســة فرنســا فــي إطــار برنامــج «البحــر 

ــي  ــن عام ــرى» بي ــى أخ ــة إل ــن ضف ــط، م ــض المتوس ا�بي

2018 و 2021، والتــي ترغــب فــي تقويــة و/أو مشــاركة 

ــبة. ــا المكتس ــا وخبراته تجاربه

ــم  ــاكل التــي ت ــداع طلباتهــم، يشــترط أن تكــون الهي ــد إي عن

تمويلهــا فــي إطــار دعــوات تقديــم المشــاريع بيــن 2018 و 

2019 قــد انتهــت مــن إنجــاز المشــروع الــذي حصلــت مــن 

ــره  ــت تقري ــد قدم ــون ق ــل ا¢ول وأن تك ــى التموي ــه عل أجل

ا¢دبــي والمالــي النهائــي. 

 2020 فــي  الممولــة  المشــاريع  ذات  للهيــاكل  بالنســبة 

التقــدم  تقريــر  قــد قدمــت  تكــون  أن  2021، يجــب   أو 

على ا¢قل.

ــر،  ــن (2) أو أكث ــن منظمتي ــتركة بي ــادرة مش ــت المب إذا كان

ــة للمشــروع  ــن إحــدى هــذه المنظمــات الحامل يجــب تعيي

العــام  التنســيق  ك»حامــل رئيســي للمشــروع» ¢غــراض 

للمشــروع واســتÂم التمويــÂت وإدارتهــا. � تنطبــق الشــروط 

ــروع». ــي للمش ــل الرئيس ــى «الحام ــر إ� عل ــالفة الذك س

ما هي المبادرات المعنية؟ 

ــة نشــاط  ــادرات ضمــن مواصل ــدرج هــذه المب يشــترط أن تن

تــم تمويلــه ســابقا مــن طــرف مؤسســة فرنســا علــى أن تكــون 

طلبــات التمويــل الجديــدة متعلقــة بأحــد المواضيــع التاليــة:

• تطويــر ا¢نشــطة وتمديدهــا أو توســيع نطاقهــا أو تكرارهــا 

ــن  ــرى م ــة أخ ــح مجموع ــرى لصال ــة أخ ــق ترابي ــي مناط ف

المســتفيدين.

• توثيــق وتثميــن أو تعزيــز الفائــدة مــن التجربــة وتعميــم 

مكتســابتها لصالــح جمعيــات أخــرى.

• بعــث مبــادرة مشــتركة بيــن طرفيــن أو أكثــر مــن حاملــي 

المشــاريع مــن أجــل تطويــر أو تعزيــز عملهــم بصــورة 

ــات) ــن الجمعي ــة بي ــراكة عملي مشــتركة (ش

• تعزيــز الهيــكل مــن الناحيــة المؤسســية والتنظيميــة 

(تعزيــز الفريــق، المســاعدة المنهجيــة، تطويــر ا¢دوات 

الرقميــة أو البرمجيــات، إلــخ)

ــى  ــف عل ــداع المل ــل إي ــاز المشــاريع قب ــدأ إنج يجــوز أن يب

ــى. ــد أقص ــهرا كح ــن 12 و 18 ش ــاز بي ــدة اÑنج ــراوح م تت

ريع: لمشــا ا لتقديــم  لدعــوة  ا مــن هــذه  تســتبعد 

ا¢نشــطة التــي ليــس لهــا عÂقــة بالمشــروع الممــول ســابقا 

ــي دون  ــاط الحال ــة النش ــدف إ� لمواصل ــي � ته ــك الت أو تل

إثبــات وجــود ديناميكيــة للتطويــر مقارنــة بالمشــروع القائــم 

أو بتطويــر نشــاط تعاونــي، أو فكــري أو تشــاركي مــع هيــاكل 

أخــرى.

ا�ختيار: معايير 

تقــوم لجنــة ا�ختيــار بتقييــم المشــاريع وفقــا للمعاييــر 

التاليــة:

• ضمــان مشــاركة الشــباب والشــابات فــي جميــع مراحــل 

المشــروع، بدايــة مــن فكــرة المشــروع ا�ولــى، ثــم التنفيذ 

والتقييــم. يجــب أن تكــون المشــاريع موجهــة لجمهــور 

تمكــن  وأن  ا�جتماعــي)  النــوع  حيــث  (مــن  مختلــط 

الشــابات مــن المشــاركة النشــيطة فــي ا¢نشــطة المبرمجــة.

ــج  ــا: النتائ ــم إنجازه ــي ت ــادرة الت ــر المب ــات تطوي • إمكان

ا¢وليــة الملموســة والموثقــة، القيــاس الكمــي للنتائــج 

المنتظــرة والعــرض المفصــل لخطــة التعميــم والتعمــق 

والتطويــر أو تغيــر النطــاق. 

• ا¦تســاق: تحقيــق ا�ســتمرارية مــع المشــروع الــذي 

ــج  ــداف والنتائ ــن ا¢ه ــجام بي ــابقا وا�نس ــه س ــم تمويل ت

والÂحقــة  الســابقة  المبرمجــة  وا¢نشــطة  المتوقعــة 

وا¢دوات المســتخدمة ومــدى اســتحقاق النفقــات ومÂئمــة 

ــة. ــود الميزاني بن

ــط:  ــدى المتوس ــى الم ــي عل ــوازن المال ــتدامة والت • ا¦س

شــرح النمــوذج ا�قتصــادي المزمــع تبنيــه لتحقيــق الجدوى 

ا�قتصاديــة وتنويــع المــوارد (المســاهمات العينيــة للتجهيز 

ــل  ــي والعم ــم الفن ــل الدع ــن أج ــة م ــراكات المطلوب والش

التطوعــي والتبرعــات وحشــد ا¢مــوال والتمويــل التشــاركي 

والمــوارد الخاصــة، إلــخ؛) والتمويــل المشــترك العمومــي أو 

مــن القطــاع الخــاص، � ســيما علــى المســتوى المحلــي.

ــة  ــروع بمحيط ــط المش ــاون: رب ــراكة والتع ــلوب الش • أس

المحلــي مــع حشــد الدعــم مــن مختلــف الجهــات الفاعلــة 

ــز  ــر أو تعزي ــد أو تطوي ــة لعق ــÂد، اÑرادة الواضح ــي الب ف

ــواء  ــة س ــة أو خاص ــرى، عمومي ــاكل أخ ــع هي ــراكات م ش

علــى المســتوى المحلــي أو الوطنــي أو المغاربــي و/أو 

ــا)؛  مــع الضفــة الشــمالية لحــوض البحــر المتوســط (أوروب

مÂئمــة هــذا التعــاون: التكامــل وا�نســجام بيــن ا¢نشــطة 

ونقــل الخبــرات والمهــارات وتغطيــة مناطــق ترابيــة أوســع 

ــخ. ــا، إل ــور المســتفيد منه ــات الجمه ــع فئ وتنوي

تحظى المشــاريع التاليــة باهتمام خاص:

• المشــاريع المطروحــة مــن طــرف ائتــÂف جمعيــات: 

حامــل مشــروع رئيســي مــع جمعيــة واحــدة شــريكة علــى 

ا¢قــل. 

• المشــاريع التــي تثبــت عÂقــة وطيــدة بالمؤسســات 

العموميــة و/أو القطــاع ا�قتصــادي علــى المســتوى المحلي 

و/أو الوطنــي.

• المشــاريع التــي تثبــت جدواهــا ا�جتماعيــة: تلبيــة إحدى 

التــي �  البيئيــة  أو  الثقافيــة  أو  الحاجيــات ا�جتماعيــة 

تحظــى بتغطيــة كافيــة ممــا يســاهم فــي تحســين ظــروف 

فئــات  تســتهدف  التــي  المبــادرات  الجماعــي،  العيــش 

ــا.  ــر ضعف ــباب ا¢كث الش

ــتفيدين  ــطة للمس ــاركة نش ــن مش ــي تضم ــاريع الت • المش

فــي كافــة مراحــل المشــروع (مــن تحديــد فكــرة المشــروع 

إلــى التنفيــذ وتقييــم ا¢نشــطة)

ــم  ــداع وتعمي ــز اÑب ــت إرادة لتعزي ــي تثب ــاريع الت • المش

ــات. ــن الثقاف ــوار بي ــي الح ــاركة ف ــة والمش الثقاف

آليات الدعم:

مــن أجــل تشــجيع مختلــف أنــواع الشــراكة، المحليــة منهــا 

بشــكل خــاص، تفضــل مؤسســة فرنســا ا�نشــطة المســتفيدة 

مــن تمويــل مشــترك.

علــى ســبيل المثــال، يقــدر معــدل التمويــل المخصــص لــكل 

ــو  ــار وبنح ــو 000 40 دين ــد بنح ــام واح ــه ع ــروع مدت مش

ــه القصــوى 18 شــهرا.  ــكل مشــروع مدت ــار ل 000 60 دين

فــي حــال المشــروع المشــترك بيــن صاحــب مشــروع أو أكثر، 

ــغ 000 110  ــامل مبل ــل الش ــة التموي ــغ قيم ــن أن تبل يمك

دينــارا لــكل مشــروع مدتــه القصــوى 18 شــهرا.

إلــى جانــب الدعــم المالــي، ســوف تســتفيد الجمعيــات التــي 

ســيقع عليهــا ا�ختيــار فــي إطــار هــذه الدعــوة خــÂل مرحلــة 

التنفيــذ مــن تأطيــر منهجــي فــردي وجماعــي ومــن التبــادل 

ــع مشــابهة ــاكل أخــرى تحمــل مشــاريع ذات مواضي  مــع هي

و/أو تنشط في نفس المنطقة الجغرافية.

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

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



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

ــة  ــع مؤسس ــى موق ــم عل ــب الدع ــف طل ــل مل ــن تنزي يمك

ــي: ــا ا�لكترون فرنس

https://www.fondationdefrance.org/ unisie

ويجــب إكمالــه فــي صيغتــه الحاليــة، دون إدخــال أي 

تغييــرات شــكلية علــى الملــف. 

ــب  ــا يج ــه كم ــه وملئ ــد إكمال ــف بع ــال المل ــب إرس ويج

لمؤسســة  المحلــي  المراســل  إلــى  بالملحقــات  مرفقــا 

ــي  ــد ا�لكترون ــل 25 مــاي 2022 بالبري ــك قب فرنســا وذل

fdf.med.tunisie@gmail.com :علــى العنــوان التالــي

الدعــوة  هــذه  حــول  استفســارات  أي  إرســال  يرجــى 

ا�لكترونــي  البريــد  طريــق  عــن  المشــاريع  لتقديــم 

أعــ®ه. للعنــوان 

الجدول الزمني:

ــات  ــي للملف ــار ا�ول ــوان 2022: ا�ختي ــهر ج ــة ش • بداي

ــار ــة ا�ختي ــرف لجن ــن ط م

لفائــدة  تكوينيــة  دورة   :2022 جــوان   22 و   21 • فــي 

ــة  ــاء عملي ــا أثن ــل تأطيره ــن أج ــارة م ــات المخت الجمعي

التغييــر.

 :2022 • منتصــف شــهر جويليــة إلــى نهايــة ســبتمبر 

ــل  ــرق مكلفــة مــن قب اســتعراض المشــاريع مــن طــرف ف

ــا ــة فرنس مؤسس

• أكتوبــر: ا�ختيار النهائي مــن طرف اللجنة.

ــي  ــار ا�ول ــرارات (ا�ختي ــكل الق ــات ب ــ®م الجمعي ــم إع يت

ــق  ــن طري ــك ع ــم ذل ــن يت ــا ول ــي) خطي ــار النهائ وا�ختي

ــف. الهات

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

الطلبـــات تقديـــم  أهداف هذه الدعوة المحدودة: كيفيـــة 

الواعــدة مــن تعزيــز  - تمكيــن نخبــة مــن المنظمــات 

هياكلهــا وتحقيــق مزيــد مــن ا�ســتدامة ومــن التأثيــر؛

- تعزيــز التــآزر والتعــاون الملمــوس بيــن منظمــات المجتمع 

المدني؛

ــذه  ــن ه ــارف بي ــادل المع ــدة وتب ــارب الرائ ــج للتج - التروي

ــات. المنظم

ا¢طراف المؤهلة لتقديم المشاريع 

تتوجــه هــذه الدعــوة بشــكل حصــري للهيــاكل المســتفيدة 

ســابقا مــن دعــم مؤسســة فرنســا فــي إطــار برنامــج «البحــر 

ــي  ــن عام ــرى» بي ــى أخ ــة إل ــن ضف ــط، م ــض المتوس ا�بي

2018 و 2021، والتــي ترغــب فــي تقويــة و/أو مشــاركة 

ــبة. ــا المكتس ــا وخبراته تجاربه

ــم  ــاكل التــي ت ــداع طلباتهــم، يشــترط أن تكــون الهي ــد إي عن

تمويلهــا فــي إطــار دعــوات تقديــم المشــاريع بيــن 2018 و 

2019 قــد انتهــت مــن إنجــاز المشــروع الــذي حصلــت مــن 

ــره  ــت تقري ــد قدم ــون ق ــل ا¢ول وأن تك ــى التموي ــه عل أجل

ا¢دبــي والمالــي النهائــي. 

 2020 فــي  الممولــة  المشــاريع  ذات  للهيــاكل  بالنســبة 

التقــدم  تقريــر  قــد قدمــت  تكــون  أن  2021، يجــب   أو 

على ا¢قل.

ــر،  ــن (2) أو أكث ــن منظمتي ــتركة بي ــادرة مش ــت المب إذا كان

ــة للمشــروع  ــن إحــدى هــذه المنظمــات الحامل يجــب تعيي

العــام  التنســيق  ك»حامــل رئيســي للمشــروع» ¢غــراض 

للمشــروع واســتÂم التمويــÂت وإدارتهــا. � تنطبــق الشــروط 

ــروع». ــي للمش ــل الرئيس ــى «الحام ــر إ� عل ــالفة الذك س

ما هي المبادرات المعنية؟ 

ــة نشــاط  ــادرات ضمــن مواصل ــدرج هــذه المب يشــترط أن تن

تــم تمويلــه ســابقا مــن طــرف مؤسســة فرنســا علــى أن تكــون 

طلبــات التمويــل الجديــدة متعلقــة بأحــد المواضيــع التاليــة:

• تطويــر ا¢نشــطة وتمديدهــا أو توســيع نطاقهــا أو تكرارهــا 

ــن  ــرى م ــة أخ ــح مجموع ــرى لصال ــة أخ ــق ترابي ــي مناط ف

المســتفيدين.

• توثيــق وتثميــن أو تعزيــز الفائــدة مــن التجربــة وتعميــم 

مكتســابتها لصالــح جمعيــات أخــرى.

• بعــث مبــادرة مشــتركة بيــن طرفيــن أو أكثــر مــن حاملــي 

المشــاريع مــن أجــل تطويــر أو تعزيــز عملهــم بصــورة 

ــات) ــن الجمعي ــة بي ــراكة عملي مشــتركة (ش

• تعزيــز الهيــكل مــن الناحيــة المؤسســية والتنظيميــة 

(تعزيــز الفريــق، المســاعدة المنهجيــة، تطويــر ا¢دوات 

الرقميــة أو البرمجيــات، إلــخ)

ــى  ــف عل ــداع المل ــل إي ــاز المشــاريع قب ــدأ إنج يجــوز أن يب

ــى. ــد أقص ــهرا كح ــن 12 و 18 ش ــاز بي ــدة اÑنج ــراوح م تت

ريع: لمشــا ا لتقديــم  لدعــوة  ا مــن هــذه  تســتبعد 

ا¢نشــطة التــي ليــس لهــا عÂقــة بالمشــروع الممــول ســابقا 

ــي دون  ــاط الحال ــة النش ــدف إ� لمواصل ــي � ته ــك الت أو تل

إثبــات وجــود ديناميكيــة للتطويــر مقارنــة بالمشــروع القائــم 

أو بتطويــر نشــاط تعاونــي، أو فكــري أو تشــاركي مــع هيــاكل 

أخــرى.

ا�ختيار: معايير 

تقــوم لجنــة ا�ختيــار بتقييــم المشــاريع وفقــا للمعاييــر 

التاليــة:

• ضمــان مشــاركة الشــباب والشــابات فــي جميــع مراحــل 

المشــروع، بدايــة مــن فكــرة المشــروع ا�ولــى، ثــم التنفيذ 

والتقييــم. يجــب أن تكــون المشــاريع موجهــة لجمهــور 

تمكــن  وأن  ا�جتماعــي)  النــوع  حيــث  (مــن  مختلــط 

الشــابات مــن المشــاركة النشــيطة فــي ا¢نشــطة المبرمجــة.

ــج  ــا: النتائ ــم إنجازه ــي ت ــادرة الت ــر المب ــات تطوي • إمكان

ا¢وليــة الملموســة والموثقــة، القيــاس الكمــي للنتائــج 

المنتظــرة والعــرض المفصــل لخطــة التعميــم والتعمــق 

والتطويــر أو تغيــر النطــاق. 

• ا¦تســاق: تحقيــق ا�ســتمرارية مــع المشــروع الــذي 

ــج  ــداف والنتائ ــن ا¢ه ــجام بي ــابقا وا�نس ــه س ــم تمويل ت

والÂحقــة  الســابقة  المبرمجــة  وا¢نشــطة  المتوقعــة 

وا¢دوات المســتخدمة ومــدى اســتحقاق النفقــات ومÂئمــة 

ــة. ــود الميزاني بن

ــط:  ــدى المتوس ــى الم ــي عل ــوازن المال ــتدامة والت • ا¦س

شــرح النمــوذج ا�قتصــادي المزمــع تبنيــه لتحقيــق الجدوى 

ا�قتصاديــة وتنويــع المــوارد (المســاهمات العينيــة للتجهيز 

ــل  ــي والعم ــم الفن ــل الدع ــن أج ــة م ــراكات المطلوب والش

التطوعــي والتبرعــات وحشــد ا¢مــوال والتمويــل التشــاركي 

والمــوارد الخاصــة، إلــخ؛) والتمويــل المشــترك العمومــي أو 

مــن القطــاع الخــاص، � ســيما علــى المســتوى المحلــي.

ــة  ــروع بمحيط ــط المش ــاون: رب ــراكة والتع ــلوب الش • أس

المحلــي مــع حشــد الدعــم مــن مختلــف الجهــات الفاعلــة 

ــز  ــر أو تعزي ــد أو تطوي ــة لعق ــÂد، اÑرادة الواضح ــي الب ف

ــواء  ــة س ــة أو خاص ــرى، عمومي ــاكل أخ ــع هي ــراكات م ش

علــى المســتوى المحلــي أو الوطنــي أو المغاربــي و/أو 

ــا)؛  مــع الضفــة الشــمالية لحــوض البحــر المتوســط (أوروب

مÂئمــة هــذا التعــاون: التكامــل وا�نســجام بيــن ا¢نشــطة 

ونقــل الخبــرات والمهــارات وتغطيــة مناطــق ترابيــة أوســع 

ــخ. ــا، إل ــور المســتفيد منه ــات الجمه ــع فئ وتنوي

تحظى المشــاريع التاليــة باهتمام خاص:

• المشــاريع المطروحــة مــن طــرف ائتــÂف جمعيــات: 

حامــل مشــروع رئيســي مــع جمعيــة واحــدة شــريكة علــى 

ا¢قــل. 

• المشــاريع التــي تثبــت عÂقــة وطيــدة بالمؤسســات 

العموميــة و/أو القطــاع ا�قتصــادي علــى المســتوى المحلي 

و/أو الوطنــي.

• المشــاريع التــي تثبــت جدواهــا ا�جتماعيــة: تلبيــة إحدى 

التــي �  البيئيــة  أو  الثقافيــة  أو  الحاجيــات ا�جتماعيــة 

تحظــى بتغطيــة كافيــة ممــا يســاهم فــي تحســين ظــروف 

فئــات  تســتهدف  التــي  المبــادرات  الجماعــي،  العيــش 

ــا.  ــر ضعف ــباب ا¢كث الش

ــتفيدين  ــطة للمس ــاركة نش ــن مش ــي تضم ــاريع الت • المش

فــي كافــة مراحــل المشــروع (مــن تحديــد فكــرة المشــروع 

إلــى التنفيــذ وتقييــم ا¢نشــطة)

ــم  ــداع وتعمي ــز اÑب ــت إرادة لتعزي ــي تثب ــاريع الت • المش

ــات. ــن الثقاف ــوار بي ــي الح ــاركة ف ــة والمش الثقاف

آليات الدعم:

مــن أجــل تشــجيع مختلــف أنــواع الشــراكة، المحليــة منهــا 

بشــكل خــاص، تفضــل مؤسســة فرنســا ا�نشــطة المســتفيدة 

مــن تمويــل مشــترك.

علــى ســبيل المثــال، يقــدر معــدل التمويــل المخصــص لــكل 

ــو  ــار وبنح ــو 000 40 دين ــد بنح ــام واح ــه ع ــروع مدت مش

ــه القصــوى 18 شــهرا.  ــكل مشــروع مدت ــار ل 000 60 دين

فــي حــال المشــروع المشــترك بيــن صاحــب مشــروع أو أكثر، 

ــغ 000 110  ــامل مبل ــل الش ــة التموي ــغ قيم ــن أن تبل يمك

دينــارا لــكل مشــروع مدتــه القصــوى 18 شــهرا.

إلــى جانــب الدعــم المالــي، ســوف تســتفيد الجمعيــات التــي 

ســيقع عليهــا ا�ختيــار فــي إطــار هــذه الدعــوة خــÂل مرحلــة 

التنفيــذ مــن تأطيــر منهجــي فــردي وجماعــي ومــن التبــادل 

ــع مشــابهة ــاكل أخــرى تحمــل مشــاريع ذات مواضي  مــع هي

و/أو تنشط في نفس المنطقة الجغرافية.

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

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

� 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� 
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