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غايتنييا هييي تر�ضيييخ الفعييل الت�ضامنييي ثقافيية و�ضييلوكا جاعليين 

موؤ�ض�ضيية حممييد اخلام�ييض تنه�ض بدور الرافعيية املحفزة لتدخل 

كل الفاعلن الذين ي�ضيياطرونها نف�ييض االهداف ادراكا منا باأن 

التنمية ال�ضاملة التي نتوخاها لبالدنا لن تر�ضينا ما مل ت�ضتفد 

من ثمارها فئات وا�ضعة من �ضعبنا العزيز.

ومن اأجل جت�ضيييد منظورنا للتنمية و�ضيا�ضييتنا يف جمال تقا�ضييم 

ثمارهييا فقييد جعلنييا املوؤ�ض�ضيية ت�ضييلك نهجيين: نهج اعادة توزيع 

اأر�ضدتهييا ميين اأجييل تفعيييل العمييل االجتماعييي، ونهج ال�ضييراكة 

لتحقيق برامج املوؤ�ض�ضة.

�ساحب اجلاللة حممد ال�ساد�س

رئي�س م�ؤ�س�سة حممد اخلام�س للت�سامن 

ن�نرب 2001
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م�ؤ�س�سة يف خدمة

الـمع�زين
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موؤ�س�سة م�سنودة ب�إرادة ملكية 

يف  ال�ضاد�ييض  حممييد  اجلالليية  �ضاحييب  تراأ�ييض  لقييد 

االأخالقيييات  جلنيية  للعهييد،  وليييا  يييزال  مييا  وهييو   ،1998
االجتماعييي،  للعمييل  جديييدة  دفعيية  لتعطييي  اأن�ضيياأت  التييي 

جمييع  وقييد  ال�ضيياكنة.  قطاعييات  اأفقيير  لفائييدة  املوجييه 

ميين  العديييد  بيين  اللجنيية  تلييك  يف  اآنييذاك  جاللتييه 

)جمتمييع  متنوعيية  م�ضييارب  اإىل  املنتمييية  ال�ضييخ�ضيات، 

منع�ضييون  عاميية،  اإدارات  االإعييالم،  و�ضييائل  مييدين، 

وذلييك  الليربالييية(،  لالأن�ضييطة  ومزاولييون  اقت�ضاديييون 

تتبييع  و�ضمييان  التدخييل،  اأولويييات  حتديييد  �ضييياق  يف 

وفعاليية.  عقالنييية  بطريقيية  املييوارد  وتوفيير  االإجنييازات 

اإ�ضييكالية  اإ�ضيياعة  ميين  املبييادرة  هييذه  �ضييمحت  وقييد 

مييع  باملييوازاة  وذلييك  املعقييدة،  باآثيياره  والتعريييف  الفقيير 

العييام. الييراأي  وتوعييية  حت�ضي�ييض 

حممييد  موؤ�ض�ضيية  ن�ضيياأة  كانييت  التجربيية  هييذه  ميين 

اجلالليية  �ضاحييب  اأ�ض�ضييها  التييي  للت�ضاميين  اخلام�ييض 

ذات  موؤ�ض�ضيية  وهييي   1999 �ضيينة  ال�ضاد�ييض  حممييد  امللييك 

 1420 االأول  ربيييع   21 رقييم  )املر�ضييوم  العاميية  املنفعيية 

امل�ضييتوى  علييى  وتعمييل   .)1999 يوليييوز   5 لييي  املوافييق 

االجتماعييية،  امل�ضيياواة  وعييدم  الفقيير  ملحاربيية  الوطنييي 

االأفييراد  يح�ضييد  مغربييي  اجتماعييي  اتفيياق  اإطييار  يف 

ميين  جييذوره  االتفيياق  هييدا  وي�ضييتمد  املجتمعييية.  والقييوى 

للتعيياون  االأ�ضا�ضييية  القيييم  يف  املتمثليية  املغربييية  الثقافيية 

والت�ضاميين.  وال�ضييخاء 

وعن�ضيير  و�ضييل  همييزة  املوؤ�ض�ضيية  اأ�ضحييت  وهكييذا، 

جمييال  يف  املغربييي  املجتمييع  طاقييات  مل�ضاعفيية  واأداة  حتفيييًز 

االجتماعييي. والعمييل  الت�ضاميين 

التزام م�ؤ�س�سة حممد اخلام�س للت�سامن، بجانب امل�اطنني الأكرث حاجة، يجعلها ت�ستغل مبنطق امل�سلحة العامة، حيث تق�م بتجميع 

وتعبئة كل الذين يتقا�سم�ن روؤية ت�سب� نح� جمتمع اأكرث كرامة وق�ة من م�اطنني وفاعلني جمع�يني وم�ؤ�س�سات عم�مية وقطاع 

خا�س. وو�سع امل�ؤ�س�سة الإن�سان يف �سميم اأعمالها يجعلها ت�ساهم بثبات يف التنمية الجتماعية والقت�سادية الداجمة.

و�سن�يل عنايتنا كذلك اإىل م�سكلة 

الفقر الذي يعانيه بع�س اأفراد �سعبنا 

و�سنعمل مبع�نة اهلل وت�فيقه على 

التخفيف من حدته وثقله.

�ساحب اجلاللة حممد ال�ساد�س

رئي�س م�ؤ�س�سة حممد اخلام�س للت�سامن

ي�لي�ز 1999

لنتحد �سد الـح�جة

املغاربيية،  كييرم  وبف�ضييل  املوؤ�ض�ضيية  توجييه  علييى  بنيياء 

حييول  اجلماعييي  الت�ضاميين  جهييود  املوؤ�ض�ضيية  تنظييم 

يتييم  التييي  الربامييج،  هييذه  وتهييدف  حمييددة.  برامييج 

االجتماعييين  الفاعليين  مييع  من�ضييقة  بطريقيية  �ضياغتهييا 

العاميية  امل�ضلحيية  حتقيييق  اإىل  العمومييية،  وال�ضييلطات 

اإدميياج  لتحقيييق  وامل�ضييتدامة  الفعاليية  احللييول  وتوفيير 

ال�ضعيفيية. لل�ضيياكنة  اأف�ضييل  واقت�ضييادي  اجتماعييي 

تعمييل  الفقيير،  �ضييد  الكفيياح  اختيييار  خييالل  ميين 

واملحتاجيين:  املهم�ضيين  جميييع  جانييب  اإىل  املوؤ�ض�ضيية 

الظييروف  يف  والن�ضيياء  واالأيتييام،  عنهييم  املتخلييى  االأطفييال 

و�ضعييية  يف  واالأ�ضييخا�ض  امل�ضيينن،  واالأ�ضييخا�ض  ال�ضعبيية، 

تكييون  حيييث  املوؤ�ض�ضيية  وتتدخييل  املعييوز.  وال�ضييباب  اإعاقيية 

�ضعيفييا  التكفييل  يكييون  وحيييث  اإحلاحييا،  اأكيير  احلاجيية 

الدعييم  �ضييياق  يف  املوؤ�ض�ضيية،  وت�ضبييو  كاف.  وغيير 

ظييروف  انتيياج  اإىل  الربامييج،  بيين  والتكامييل  املتبييادل 

االجتماعييي. التقييدم  يف  وا�ضييهام  ف�ضلييى  معي�ضييية 

ال�ضيياكنة  اإ�ضييارة  رهيين  املوؤ�ض�ضيية  ت�ضييع  بذلييك،  وللقيييام 

)اأدوات  املالئميية  املواكبيية  و  للدعييم  و�ضييائل  امل�ضييتهدفة 

مبتكييرة(  اآليييات  االأبعيياد،  متعييدد  تكفييل  خا�ضيية، 

تعمييل  وهكييذا،  االأفييراد.  قييدرات  تقوييية  منهييا  الهييدف 

اندماجهييم  اجنيياز  علييى  ت�ضييجيعهم  علييى  املوؤ�ض�ضيية 

يف  مكانتييه  واحييد  كل  يجييد  بحيييث  واملهنييي،  االجتماعييي 

التغييير. يف  فاعييال  بالتييايل،  فييرد،  كل  وي�ضبييح  املجتمييع 

واآليييات  جديييدة  حلييول  عيين  امل�ضييتمر  البحييث  خييالل  وميين 

للعمييل  ومنوذجييا  معييياًرا  املوؤ�ض�ضيية  �ضييارت  مبتكييرة،  عمييل 

القييدوة  اعطيياء  عيين  املوؤ�ض�ضيية  تنفييك  وال  االجتماعييي. 

والفاعليين  االأخييرى  املبييادرات  اأمييام  الطريييق  ومتهيييد 

وقيمهييا. اأهدافهييا  �ضميين  املندرجيين  االآخرييين 

اأهـــــــــداف 

الـــم�ؤ�س�سة

قيــــــــــــــــــم 

الـــم�ؤ�س�سة

حت�سني الظروف         

املعي�سية لأ�سعف الفئ�ت.

امل�س�همة يف حم�ية املواطنني 

يف و�سعية عوز وح�جة.

تعزيز تك�فوؤ الفر�ص يف 

التعليم وال�سحة والتكوين 

والتوظيف وال�ستقالل امل�يل.

تقدمي امل�س�عدة الإن�س�نية 

يف ح�لت الطوارئ يف املغرب 

وعلى امل�ستوى الدويل.

الأخالق وال�سف�فية

التعبئة

الكف�ءة وال�سرامة

البتك�ر

الت�س�من

م�ضتفيدين من برامج التعليم والتنمية 

املندجمة يف العامل القروي ي  مدلت وانفكو 

2012 - 2011

الت�س�من، رافعة للتنمية الجتم�عية
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•  تنظيم اأول حملة وطنية للت�ضامن 

  من طرف جلنة االأخالقيات.

•  االإحداث الر�ضمي للموؤ�ض�ضة: 

  الت�ضامن، اأولوية وطنية.

•  التكفل باالأيتام واالأ�ضخا�ض امل�ضنن 

   على راأ�ض االأولويات.

•  اأول برنامج طموح يف جمال التنمية 

   امل�ضتدامة يف العامل القروي.

•  اإطالق مراكز تكوين موجهة للمكفوفن. 

•  تفعيل دورالطالبات، عدة ملكافحة

  الهدر املدر�ضي.

•  تفعيل مراكز التكوين املهني لل�ضباب.

•  دعم البنيات املتخ�ض�ضة يف التكفل 

  باملعاقن.

•  اأول تدخل اإن�ضاين على ال�ضعيد الدويل.

احل�ضول على ال�ضفة اال�ضت�ضارية 

 *ECOSOC لدى
•  تعبئة ا�ضتثنائية جراء زلزال 

  احل�ضيمة.

•  املركز الوطني حممد ال�ضاد�ض 

   للمعاقن كمرجع وطني يف جمال 

   االإعاقة يفتح اأبوابه.

اإعطاء االنطالقة ملركز حممد 

ال�ضاد�ض لدعم القرو�ض ال�ضغرى 

الت�ضامنية.

•  افتتاح اأول مركز للتكوين يف مهن 

  التعليم االأويل.

•  افتتاح ال�ضوق الت�ضامني: م�ضروع 

   فريد من نوعه للنهو�ض بالتجارة 

   العادلة.

•  مركز اال�ضتقبال النهاري ملر�ضى 

  الزهامير: �ضابقة على �ضعيد املغرب.

•  مركز امل�ضاعدة واالإدماج عرب الت�ضغيل لفائدة

  ال�ضباب يف و�ضعية  اإعاقة. 

•  تفعيل برنامج االإدماج عرب  االأن�ضطة 

  االقت�ضادية. 

•  املركز الت�ضامني من اأجل 

اإعطاء االنطالقة لربنامج رائد يف   املقاوالت ال�ضغرى.

مكافحة �ضلوكات االإدمان.

اجناز جيل جديد من بنيات التكوين

واالدماج يف مهن ال�ضناعة 

التقليدية.  افتتاح اأول دار للطفل املري�ض 

باملركز اال�ضت�ضفائي اجلامعي 

بالرباط.

حمط�ت دالة يف ت�ريخ املوؤ�س�سة

*املجل�ض االقت�ضادي واالجتماعي التابع لالأمم املتحدة

1998

2007

1999
2000

2001
20022004

2006

2018
2017

2016
2015 2010

2009
2008

2003
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التزام ب�سيغة اجلمع من 

اأجل عمل اجتم�عي فع�ل 

وم�ستدام

توحيد الـجهود • التدخل • البتك�ر
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توحيد اجلهود

ال�سراكة: مق�ربة اأ�س��سية ل�سم�ن ا�ستدامة 
امل�س�ريع 

للفعييل  جديييدة  روؤييية  املوؤ�ض�ضيية  قييادت  تاأ�ضي�ضييها،  منييذ 

للعمييل  تكاملييية  نظييرة  وفييق  تعمييل  فهييي  االجتماعييي: 

نهييج  �ضميين  الفردييية  االإرادة  فتثميين  االجتماعييي، 

الفاعليين  م�ضيياهمة  االعتبييار  بعيين  وتاأخييذ  جماعييي، 

التكفييل  يف  ا�ضييراكهم  ميكيين  الذييين  كثييرون(  )وهييم 

االجتماعييية. بامل�ضييائل 

االقت�ضادييين  الفاعليين  بيين  املوؤ�ض�ضيية  جتمييع  وهكييذا 

واملح�ضيينن  واجلمعيييات  الوزارييية  والقطاعييات  واملوؤ�ض�ضييات 

امل�ضييتخل�ضة.  احللييول  تنفيييذ  يف  تعبئتهييم  يتييم  الذييين 

اال�ضييكاالت  فهييم  اإىل  هييذا  اجلهييود  ت�ضافيير  ويتيييح 

ال�ضييبيل  يفتييخ  ممييا  ال�ضليية،  ذات  االحتياجييات  و�ضبييط 

تقوييية  مييع  ال�ضييامل،  العمييل  علييى  اأف�ضييل  قييدرة  اأمييام 

امل�ضيياريع. تلييك  عيين  الناجتيية  التاأثييرات 

امل�ضيياريع  حاليية  يف  فائييدة  اأكيير  النهييج  هييذا  ويكييون 

ميين  جمموعيية  االأميير  يتطلييب  حيييث  املهيكليية، 

هييذه  لتدبيير  جمعييية  نطيياق  يف  املنتظميين  ال�ضييركاء 

وخا�ضيية  الت�ضييير،  يف  املجموعيية  وتتدخييل  امل�ضيياريع. 

التقنييية،  اخلييربة  وتوفيير  املييايل  الدعييم  خييالل  ميين 

ال�ضييليم  التنفيييذ  ت�ضميين  التييي  االأ�ض�ييض  يف  اأي 

فاإنهييا  للموؤ�ض�ضيية،  بالن�ضييبة  اأمييا  العمييل.  وا�ضييتدامة 

علييى  وت�ضييرف  و�ضياغتهييا،  امل�ضيياريع  بت�ضييور  تتكلييف 

مراقبتهييا  علييى  ت�ضييهر  كمييا  اجنازهييا،  اأ�ضييغال  تنفيييذ 

 . تتبعهييا و

اإن التنمية ال�ضاملة و امل�ضتدامة التي انخرط  فيها املغرب ال ميكن  اأن تقت�ضر على الفعل الوحيد للدولة. اإن اجلهود الرامية اإىل بناء اقت�ضاد اأكر عداًل 

واأكر �ضمواًل حتتاج، يف هذا الوقت اأكر من اأي وقت م�ضى، اإىل م�ضاركة من�ضقة للمجتمع املدين، وهو اأحد الفاعلن الرئي�ضين يف التما�ضك االجتماعي.

باعتبارها رافعة للعمل االجتماعي، تنظم املوؤ�ض�ضة تدخلها على اأ�ضا�ض اإ�ضراك املتدخلن من القطاعن العام واخلا�ض الإجناز م�ضاريعها، كما تعمل على 

جتذير هذه امل�ضاريع حمليا ب�ضورة �ضلبة بف�ضل االعتماد على االإمكانات املحلية وم�ضاهمة ال�ضكان امل�ضتهدفن. اإن هذا الدمج للمجهودات، كفيل لتطوير 

اآليات متكاملة وفعالة وم�ضتدامة.

العمل اجلم�عي من اأجل اإحداث التغيري

اإنها تعتز مب�ضاركتهم امل�ضاهمة يف 

الف�ضاء الرحب للعمل االجتماعي 

والتعاون مع عدد من اجلمعيات من اأجل 

النهو�ض به ل�ضالح الفئات ال�ضعيفة 

واإعطائه ديناميكية اأكرب.

�ساحب اجلاللة حممد ال�ساد�س

رئي�س م�ؤ�س�سة حممد اخلام�س للت�سامن

 ن�نرب 2000

 10 برامــــــــــــج 
             جهوية في التكوين الجمعوي

 5 مراكز 
       جمعوية ت�ضامنية في ربوع المغرب 

تفوي�ص امل�س�ريع: مق�ربة خ��سة

يف التدبري املحلي. 

تدبيير  م�ضييتوى  علييى  املوؤ�ض�ضيية،  تدخييل  جمييال  تو�ضييع  اأدى 

امل�ضيياريع«  تدبيير  تفوي�ييض   « قواعييد  اعتميياد  اإىل  امل�ضيياريع، 

التييي  اجلمعيييات  خا�ضيية  املحلييية،  املييوارد  اإىل  واللجييوء 

االجتماعييي.  املجييال  يف  موؤكييدة  خييربة  ر�ضيدهييا  يف  متلييك 

حلقيية  اجلمعييوي  الن�ضيييج  ميين  املوؤ�ض�ضيية  جعلييت  وهكييذا، 

عنييه. حميييد  ال  ميييداين  و�ضييل 

جيييدا  اجلمعيييات  ت�ضييتوعب  ال�ضيياكنة  ميين  قربهييا  فبحكييم 

وهييي  بالواقييع.  ملمو�ضيية  معرفيية  ومتتلييك  االإ�ضييكاليات 

احلاجيييات  تقييييم  يف  املوؤ�ض�ضيية  ت�ضييركها  ذلييك،  نتيجيية 

اعتمدتــه  الــذي  امل�ســروع  تدبــري  تفوي�ــص  مبــداأ  اأدى  لقــد 

املوؤ�س�ســة اإىل توفــري عــدة للدعــم  والتن�ســيط، لزمــة لتفعيــل 

اجلمعيــ�ت. مــع  وفع�لــة  ملتزمــة  �ســراكة 

لتعزي��ز  ج�هري��ا  عم��الً  تنف��ذ  فت��اأت  م��ا  امل�ؤ�س�س��ة  اأن  بالذك��ر  وجدي��ر 

ثقاف��ة  وت�س��جيع  تدخالته��ا  فعالي��ة  وتط�ي��ر  اجلمعي��ات  اأن�س��طة 

الجتماع��ي. املج��ال  يف  البت��كار 

للت�سام��ن،  اجلمع���ي  املنت��دى  امل�ؤ�س�س��ة  اأطلق��ت   ،2005 ع��ام  فف��ي 

اجلماع��ي  والتفك��ر  التن�س��يق  هدفه��ا  وحملي��ة  جه�ي��ة  �س��بكة  وه��ي 

اجلدي��دة. الجتماعي��ة  ال�س��تجابات  وانت��اج 

�ضييكل  يف  بدورهييا  ت�ضيياغ  التييي  اأهييداف  اإىل  ترتجييم  التييي 

ريع.  م�ضييا

املواطيين  التزامهييا  بف�ضييل  اجلمعيييات  اأ�ضحييت  لقييد 

تدبيير  لهييا  فو�ضييت  حيييث  للموؤ�ض�ضيية،  حمليييا  امتييدادا 

باالإمييكان  اأ�ضبييح  املقاربيية  هييذه  وبفعييل  م�ضيياريعها. 

اآليييات  يف  القييوي  االنخييراط  اإىل  بامل�ضييتفيدين  الدفييع 

ويف�ضييح  امل�ضييروع  جنيياح  ي�ضميين  الييذي  االأميير  الدعييم؛ 

ميين  املحموليية  املحلييية  املبييادرات  تبلييور  اأمييام  املجييال 

ال�ضيياكنة.  طييرف 

املالي��ة(،  )املن��ح  اجلمعي�ي��ني  الفاعل��ني  اأن�س��طة  كذل��ك  امل�ؤ�س�س��ة  وتدع��م 

الق��درات  وتعزي��ز  دع��م  اإىل  م�جه��ة  وطني��ة  من�س��ة  له��م  وت�ف��ر 

واحلكام��ة. امل�س��اريع  اإدارة  مي��دان  يف  وامله��ارات 

اجلمعي��ات  لفائ��دة  التك�ي��ن  برام��ج  م��ن  العدي��د  اأجن��زت  وهك��ذا 

ت�ف��ر  اأج��ل  م��ن  جماعاتي��ة  ف�س��اءات  وخلق��ت  �س��ن�ياً.  املغربي��ة 

والتب��ادل. والتن�س��يط  لالجتماع��ات  الظ��روف  اأف�س��ل 

حمليية تكوينية واملرافقيية املقاولتية 

لفائدة الن�ضيييج اجلهييوي بجهة اجلنوب
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ــع  التتب

   عوامــل النجــ�ح

ــتب�ق ال�س

املواكبــة

التدخل

اأمييام حتديييات حماربيية الفقيير بجميييع اأ�ضييكاله، التزمت املوؤ�ض�ضيية بالتعبئة امل�ضييتمرة من اأجييل االإدماج االجتماعي واالقت�ضييادي للمواطنن 

املعوزين. وت�ضخر لذلك جميع املوارد املتوفرة، وتكثف عملها لال�ضتجابة للحاجيات، وحتفز امل�ضاركة من خالل جت�ضيد امل�ضاريع ال�ضاحلة 

للمجتمع على اأر�ض الواقع.

التدخل عرب �سريحة وا�سعة  من التدخالت

العييام،  ال�ضالييح  خدميية  اإىل  الرامييية  مقاربتهييا  اإطييار  يف 

ممكيين  عييدد  اأكييرب  لتغطييية  تدخلهييا  املوؤ�ض�ضيية  وجهييت 

جمييال  اأي  ال�ضييدد  هييذا  يف  ت�ضييتثني  وال  احلاجيييات.  ميين 

تكييون  �ضيياكنة  اأييية  وال  البييالد  جهييات  ميين  جهيية  اأييية  وال 

تلبييية  املوؤ�ض�ضيية  تزعييم  ال  وبالطبييع  الدعييم.  اإىل  حاجيية  يف 

مييع  تييام  تكامييل  يف  تتدخييل  ولكنهييا  احلاجيييات،  جميييع 

كانييت  اأينمييا  املبييادرات،  وباقييي  العمومييية  ال�ضيا�ضييات 

غيير  ب�ضييورة  مكفوليية  اأنهييا  اأو  مكفوليية  غيير  احلاجيية 

 . فييية كا

االأولوييية،  �ضييبيل  علييى  لت�ضييتجيب،  املوؤ�ض�ضيية  برامييج  تاأتييي 

ال�ضعيفيية  الفئييات  منهييا  تعيياين  التييي  االجتماعييية  للم�ضييائل 

املبكييرة  والطفوليية  الن�ضيياء  �ضيييما  وال  ال�ضييكان،  ميين 

وال�ضييباب. اإعاقيية  و�ضعييية  يف  واالأ�ضييخا�ض  وامل�ضيينن 

الفورييية:  احللييول  لتقييدمي  املوؤ�ض�ضيية  تتدخييل  وعليييه، 

االأ�ضا�ضييية  املعييدات  وتوفيير  والطبييية،  االإن�ضييانية  امل�ضيياعدات 

عييدة  بتطوييير  تقييوم  كمييا  اجلمعوييين.  للفاعليين  والدعييم 

الرعاييية  اإىل  بالولييوج  املتعلقيية  تلييك  �ضييواء  داجميية،  برامييج 

االقت�ضادييية  الدوائيير  اإىل  اأو  الت�ضييغيل  اإىل  اأو  االجتماعييية 

متزايييد  نحييو  علييى  الربامييج  هييذه  وتراعييي  الت�ضامنييية. 

اآليييات   انتيياج  اإىل  يف�ضييي  ممييا  االأبعيياد،  املتعييددة  العوامييل 

علييى  الربامييج  هييذه  وتنجييز  فعالييية.  اأكيير  متكاملةلتكييون 

ممكيين  عييدد  اأكييرب  منهييا  ي�ضييتفيد  كييي  طويييل  اأمييد 

وهكييذا  املتدخليين  باقييي  منهييا  وي�ضييتلهم  االأفييراد،  ميين 

الت�ضاميين. مبييادرات  تت�ضاعييف 

التدخل من اأجل ا�ستدامة الأن�سطة وفع�ليته�

الت�ضييخي�ض،  يقت�ضييي  عمييل  هييو  املوؤ�ض�ضيية  نظيير  يف  التدخييل 

وال�ضارميية  الرزينيية  وال�ضياغيية  الدقيييق،  واالإعييداد 

التدخييل  هييذا  ويتطلييب  والتتبييع.  واملراقبيية  للم�ضييروع، 

الفاعليين  ميين  كل  واإ�ضييراك  متعييددة  اأبعيياد  علييى  اال�ضييتغال 

علييى  النهييج  هييذا  فعالييية  وتعتمييد  معييا.  اآن  يف  وال�ضييكان 

�ضيييتم  التييي  للخدمييات  اجليييد  والت�ضييور  التحليييل، 

هييذه  تكييييف  ويتييم  املقرتحيية.  احللييول  وجناعيية  تقدميهييا 

مييع  عنهييا،  املعييرب  امل�ضيياكل  مييع  ومالءمتهييا  احللييول 

ال�ضليية  ذات  املختلفيية  االحتياجييات  االعتبييار  يف  االأخييذ 

معييربة  احللييول  ت�ضيير  وهكييذا  املحلييية.  البيئيية  وكذلييك 

اأ�ضييرية  متعييددة:  باأبعيياد  مميييز،  م�ضييروع  يف  نف�ضييها  عيين 

علييى  تن�ضييب  اأنهييا  كمييا  وبيئييية.  واقت�ضادييية  واجتماعييية 

والبنيييات  والنقييل،  باال�ضييتقبال،  املتعلقيية  العملييية  اجلوانييب 

ف�ضيياًل  املنتظييرة،  اأو  املتوفييرة  الب�ضييرية  واملييوارد  التحتييية، 

للتعيياون. حمليييا  واجلاهزييية  ال�ضييروط  توفيير  عيين 

حتييول  ف�ضلييى  دينامييية  لن�ضيياأة  الظييروف  امل�ضييروع  يخلييق  وبهييذا 

عمييل. اإىل  الت�ضاميين 

ن�ضانية خالل عملية الربد القار�ض ي  امل�ضاعدة االإ

يناير 2018

3

• انخراط الفاعلن 
• �ضلوك امل�ضتفيدين 
     • اآليات الدعم وتقييمها 

• مراقبة �ضر العمليات 
• الدعم التقني واملايل 
• حتديد احلاجيات املت�ضلة 

• تن�ضيط العالقات مع ال�ضركاء
 • تكوين اجلمعيات املكلفة بتدبر امل�ضاريع 

اللتزام بخدمة الفئ�ت املعوزة بكل جن�عة وفع�لية

متويل عمل املوؤ�س�سة

العمييل  يف  املغاربيية  اإ�ضييراك  يف  رغبيية 

حممييد  امللييك  جالليية  اأعطييى  الت�ضاميين، 

املواطنيين.  مل�ضيياهمة  االأولوييية  ال�ضاد�ييض 

حييدث  �ضبغيية  اال�ضييراك  هييذا  اتخييذ 

حمليية  �ضييكل  يف  �ضييامية  اأهمييية  ذي 

احلمليية  هييذه  ُتنظييم  الوطنييي.  الت�ضاميين 

جلمييع  وت�ضييتخدم   1998 عييام  منييذ  �ضيينوًيا 

اإىل  العمييوم  دعييوة  خييالل  ميين  املييوارد 

الفييرتة  )طيليية  بتربعاتهييم  امل�ضيياهمة 

احل�ضيليية  وتدعييم  للحمليية(.  املحييددة 

املوؤ�ض�ضيية  اإدارة  جمل�ييض  اأع�ضيياء  مب�ضيياهمة 

املخل�ضيين  املانحيين  مب�ضيياهمة  وكييذا 

واملوؤ�ض�ضييات،  االقت�ضاديييون،  )الفاعلييون 

ي�ضييكلون  الذييين  الوطنيييون(  واملح�ضيينون 

اأن�ضييئت  التييي  الدائميية  الدعييم  جلنيية 

املوؤ�ض�ضيية  تتلقييى  كمييا   .2002 عييام  يف 

م�ضيياركة  �ضييكل  يف  عينييية،  تربعييات  اأي�ضييا 

امل�ضيياريع. اجنيياز  يف  مبا�ضييرة 
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 ال�ضوق الت�ضامني: منوذج جديد من الف�ضاء التجاري

العادل

البتك�ر

بحكم ح�ضورها امليداين املبا�ضر وجتاوبا مع حاجيات الفئات امل�ضتهدفة، تبادر املوؤ�ض�ضة اإىل اإطالق حلول اجتماعية حاملة لعنا�ضر من 

اجلدة واالبتكار. ف�ضواء تعلق االأمر باملوا�ضيع و »التيمات« اأو اأ�ضاليب العمل اأو امل�ضاريع، فاإنها غالبا ما ت�ضكل مرجعيات لال�ضتلهام بح�ضب 

جماالت التدخل.

امل�ضيياكل  ميين  ال�ضنييف  ذلييك  اإىل  عنايتهييا  املوؤ�ض�ضيية  توجييه 

غيير  ب�ضييكل  بهييا  املتكفييل  تلييك  اأو  املهم�ضيية  االجتماعييية 

بالن�ضييبة  احلييال  هييو  كمييا  املييوارد،  نق�ييض  ب�ضييبب  كاف 

بالعييامل  االقت�ضييادي  واالندميياج  بالبادييية  االأطفييال  لتعلييم 

باالإعاقيية. ال�ضليية  ذات  الق�ضايييا  اإطييار  يف  اأو  القييروي، 

التدخييل،  اىل  احلاجيية  منطلييق  وميين  الت�ضاميين  بييوازع 

ذات  مو�ضوعييات  الق�ضايييا  هييذه  ميين  املوؤ�ض�ضيية  جعلييت 

تدخالتهييا. جييدول  يف  اأولوييية 

الدعييم  اأ�ضييكال  خمتلييف  بتفعيييل  املوؤ�ض�ضيية  قامييت  وهكييذا 

دعييم  علييى  عملييت  كمييا  امل�ضييتهدفن،  لل�ضييكان  الفييوري 

جهييد  حتفيييز  بغر�ييض  االجتماعييين  الفاعليين  اأن�ضييطة 

خا�ييض  نحييو  علييى  املوؤ�ض�ضيية  اأدخلييت  لقييد  املواطنيين. 

فييدور  الق�ضايييا:  هييذه  مييع  للتعامييل  جديييدة  طرقييا 

القييروي،  العييامل  يف  املدار�ييض  وفتيييات  فتيييان  ا�ضييتقبال 

وبرامييج  االإعاقيية،  ذوي  لالأ�ضييخا�ض  املندمييج  والتكفييل 

ال�ضييتقبال  مرحبييا  وعملييية  امل�ضييتحدثة،  املهنييي  التكوييين 

�ضييوى  الواقييع  يف  ماهييي  اخلييارج...  يف  املقيميين  املغاربيية 

املوؤ�ض�ضيية  نهييج  متيييز  التييي  املبييادرات  ميين  النميياذج  بع�ييض 

الت�ضاميين  علييى  يقييوم  الييذي  النهييج  هييذا  االجتماعييي. 

االعتبييار  يف  تاأخييذ  التييي  اجلديييدة  احللييول  وجتريييب 

والبيئيية  املحلييية،  واالإمكانييات  امل�ضييبعة،  غيير  االحتياجييات 

العمييل. وا�ضييتدامة 

تعمييد  منوذجييي،  م�ضييروع  اأي  علييى  االقييدام  مبجييرد 

وجييه؛  اأح�ضيين  علييى  وتدبييره  ت�ضيييره  �ضمييان  اإىل  املوؤ�ض�ضيية 

اأو  امل�ضييرة  )اجلمعييية  التدبيير  و�ضييائل  بتوفيير  وذلييك 

للم�ضييروع  املوؤ�ض�ضييي  االإطييار  وو�ضييع  التدبيير(،  يف  ال�ضييريك 

املثييال  املوؤ�ض�ضيية  تعطييي  وهكييذا  التمويييل.  م�ضييادر  و�ضمييان 

الوزارييية،  والقطاعييات  )املح�ضيينن،  الفاعليين  باقييي  وت�ضييجع 

امل�ضيياريع. وم�ضاعفيية  امل�ضييعل  الأخييذ   )... وال�ضييركاء 

التدخل يف اإط�ر مق�ربة البتك�ر الدائم 

راكمتهييا  التييي  اخلييربة  علييى  ا�ضييتنادا  املوؤ�ض�ضيية،  ت�ضييعى 

وحت�ضيين  الت�ضاميين  �ضل�ضييلة  تقوييية  اإىل  ا�ضييتباقية  وب�ضييورة 

م�ضييايرة  عييرب  وذلييك  املقدميية.  اخلدمييات  فعالييية 

وتوجيييه  امل�ضييتهدفة،  للفئييات  املتجييددة  احلاجيييات 

مبادراتهييا  وتتعييزز  اجلديييدة.  الدعامييات  نحييو  جهودهييا 

عييرب  اأو  التكميلييية  االأن�ضييطة  بف�ضييل  ال�ضيينوات  تييوايل  مييع 

التدخييالت. ميين  اأخييرى  م�ضييتويات  اإىل  االنتقييال 

طريقيية  وا�ضحيية  ب�ضييورة  االإعاقيية  م�ضيياألة  وجت�ضييد 

بييداأت  ا�ضييتغالها.  وطريقيية  املوؤ�ض�ضيية  ونهييج  التعامييل 

اجلمعوييين  للفاعليين  الدعييم  بتقييدمي  املوؤ�ض�ضيية 

امل�ضيياعدة  لهييم  ووفييرت  االإعاقيية،  جمييال  يف  العامليين 

اأن  تدريجيييا  تبيين  ال�ضرورية...ولكيين  والتجهيييزات  التقنييية 

فاإدميياج  فقييط.  اجلوانييب  هييذه  علييى  تنح�ضيير  ال  االإعاقيية 

املواكبيية  عييرب  مييير  اإعاقيية  و�ضعييية  يف  االأ�ضييخا�ض 

والتكوييين.   الطبييي  التكفييل  علييى  عييالوة  االجتماعييية، 

املهنييي  التكوييين  مكتييب  مييع  وبال�ضييراكة  وهكييذا، 

مراكييز  باإجنيياز  املوؤ�ض�ضيية  قامييت  ال�ضييغل،  واإنعا�ييض 

االأ�ضييخا�ض  ت�ضييتقبل  التييي  املختلطيية  املهنييي  التكوييين 

امل�ضييروع  هييذا  تطييور  وقييد  احلركييية.  االإعاقييات  ذوي 

نوعييه  ميين  وفريييد  متميييز  برنامييج  تنفيييذ  نحييو  الرائييد 

وهييو  للمعاقيين،  ال�ضاد�ييض  حممييد  الوطنييي  املركييز  ببنيياء 

وال�ضحيية  )التعليييم  التخ�ض�ضييات  متعييدد  دعييم  بنييية 

االإعاقييات  ذوي  لالأ�ضييخا�ض  املوجهيية  والتكوييين(  والريا�ضيية 

بالغيين. اأو  اأطفيياال  كانييوا  �ضييواء  والذهنييية  اجل�ضييدية 

و�ضعييية  يف  االأ�ضييخا�ض  اإق�ضيياء  ا�ضييكالية  علييى  ولالإجابيية   

مبييادرة  املوؤ�ض�ضيية  بلييوت  ال�ضييغل؛  �ضييوق  ميين  اإعاقيية 

يف  تتمثييل  للمعاقيين  املهنييي  لالإدميياج  وجريئيية  جديييدة 

الييذي  الت�ضييغيل،  عييرب  وامل�ضيياعدة  االدميياج  مركييز  اجنيياز 

االإعاقيية  ذوي  ميين  لل�ضييباب  مالئييم  عمييل  اإطييار  يوفيير 

املركييز  يف  التكوييين  ميين  ا�ضييتفادوا  الذييين  الذهنييية 

للمعاقيين. ال�ضاد�ييض  حممييد  الوطنييي 

االبتييكار  اأ�ضييكال  ميين  ال�ضييكل  هييذا  �ضيياعد  لقييد 

للعمييل  حقيقييية  ديناميكييية  اإطييالق  علييى  االجتماعييي 

ال�ضيا�ضييات  تعبئيية  خييالل  ميين  وذلييك  االجتماعييي، 

املييدين. املجتمييع  داخييل  التعيياون  وتكثيييف  العمومييية 

تطوير جت�رب منوذجية رائدة من اأجل حت�سني الأو�س�ع الجتم�عية

ت�سجيع بروز من�ذج مبتكرة يف خدمة ال�س�لح الع�م

ميين م�ضييتفيدة  �ضيينة.   23 الييزواق،   اأمينيية 

ذهنييية اإعاقيية  ذوي  ال�ضييباب  اإدميياج   برنامييج 

ال�ضييغل يف 
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املج�لت

وا�ضييع  جمييال  تغطييية  الفقيير  حماربيية  مهميية  ت�ضييتلزم 

جتييد  بذلييك  وهييي  االأ�ضا�ضييية.  اخلدمييات  وتوفيير  للتدخييل 

التنمييية  رهانييات  تواجييه  وهييي  هائييل  حتييد  اأمييام  نف�ضييها 

تعمييل  واإذ  املغييرب.  يف  واالقت�ضادييية  واالجتماعييية  الب�ضييرية 

تدخالتهييا  ت�ضييب  فاإنهييا  الطمييوح،  هييذا  وفييق  املوؤ�ض�ضيية 

العييام. بال�ضالييح  ال�ضليية  ذات  امليادييين  جميييع  نحييو 

تدخالت متعددة الأبع�د

ب��ستهداف فئ�ت خمتلفة

ال�سحة

�ضمان احلق يف الولوج اإىل الرعاية ال�ضحية االأ�ضا�ضية 

وتغطية االحتياجات اخلا�ضة.

دعاميية  ال�ضحييية  اخلدمييات  اإىل  الولييوج  يف  احلييق  يعتييرب 

علييى  جاهييدة  املوؤ�ض�ضيية  وتعمييل  املواطنيية.  لتوطيييد  رئي�ضييية 

تعزيييز  خييالل  ميين  املواطنيين  اإىل  ال�ضحييية  الرعاييية  تقريييب 

بنيييات  واإن�ضيياء  القائميية  ال�ضحييية  التحتييية  والبنييى  اخلدمييات 

وتدمييج  اخلا�ضيية  االحتياجييات  تلبييي  جديييدة  طبية-اجتماعييية 

ميين  قريبيية  تكييون  �ضحييية  بنيييات  داخييل  التخ�ض�ضييات  خمتلييف 

املواطنيين.

التعليم

م�ضاحبة اأجيال امل�ضتقبل من خالل خلق الظروف املثلى 

للتعلم وولوج التمدر�ض.

املناطييق  يف  املدر�ضييي  الهييدر  مكافحيية  علييى  املوؤ�ض�ضيية  تعمييل 

املدر�ضييية،  البنيييات  ميين  االأطفييال  تقريييب  طريييق  عيين  اجلبلييية 

البيئيية  حت�ضيين  علييى  تعمييل  كمييا  جيييد  اأويل  تعليييم  تعميييم  وتييروم 

املحروميية. املناطييق  يف  املدر�ضييية 

حم�ربة اله�س��سة

احلفاظ على كرامة املواطنن االأكر �ضعفًا وتقوية الروابط 

االجتماعية.

احتياجييات  لتلبييية  اجلمعوييين  الفاعليين  مييع  بالتعيياون  املوؤ�ض�ضيية،  تتدخييل 

وميين  ال�ضعفيياء.  املواطنيين  رفيياه  وتعزيييز  ولتثميين  االجتماعييي،  التكفييل 

وتدعييم  االجتماعييية  العزليية  ميين  احلييد  علييى  املوؤ�ض�ضيية  تعمييل  ذلييك،  اأجييل 

ال�ضعفيياء. لالأ�ضييخا�ض  الذاتييي  التمكيين  نحييو  املوجهيية  وامل�ضيياريع  املبييادرات 

الإدم�ج القت�س�دي

خلق الظروف املثلى التي تثمن اال�ضتقاللية املالية للمعوزين

القييدرة  علييى  ت�ضييتند  التييي  املنا�ضييبة  الدعييم  اآليييات  بتطوييير  املوؤ�ض�ضيية  تقييوم 

حملييية. ثييروة  وخلييق  املييايل  ا�ضييتقاللها  لتطوييير  املعييوزة  ال�ضيياكنة  لييدى  اخلا�ضيية 

الإع�قة

تعزيز الرعاية متعددة التخ�ض�ضات واإدماج 

االأ�ضخا�ض ذوي االإعاقة

لالأ�ضييخا�ض  الفر�ييض  تكافييوؤ  املوؤ�ض�ضيية  ت�ضييجع 

علييى  املوؤ�ض�ضيية  تعمييل  ذلييك  ولتحقيييق  املعاقيين. 

املهنييي  واالإدميياج  ال�ضييامل  للتكفييل  منيياذج  تطوييير 

اىل  باالإ�ضافيية  هييذا  اإعاقيية؛  و�ضعييية  يف  لالأ�ضييخا�ض 

االإعاقيية. جمييال  يف  للفاعليين  الدائييم  دعمهييا 

العمل الإن�س�ين

دعم ال�ضاكنة املوجودة يف ظروف �ضعبة وتقدمي امل�ضاعدة الطبية 

واالجتماعية الت�ضامنية.

اعرتافييا  املوؤ�ض�ضيية  اكت�ضييبت  خلربتهييا،  واعتبييارا  االإن�ضييانية  لقيمهييا  وفيياءا 

الطارئيية  الظييروف  يف  التدخييل  علييى  قدرتهييا  عيين  اجلميييع  لييدى 

املوؤ�ض�ضيية  وتقييوم  اإن�ضييانية.  م�ضيياعدة  تتطلييب  التييي  للحيياالت  واال�ضييتجابة 

اجلماعييية،  اجلهييود  وتوحيييد  املواطنيين  التييزام  علييى  باالعتميياد  بالتعبئيية 

املحتاجيين. والن�ضيياء  الرجييال  عيين  العنيياء  لتخفيييف  الدعييم  لتقييدمي 

التكوين والت�سغيل 

تثمن الراأ�ضمال الب�ضري ال�ضاب.

االإدميياج  اأجييل  ميين  روافييع  عييدة  تفعيييل  علييى  املوؤ�ض�ضيية  تعمييل 

�ضييبه  واملناطييق  القييروي  العييامل  ميين  املنحييدر  لل�ضييباب  املهنييي 

التكوييين  ميين  متكينهييم  علييى  بالعمييل  وذلييك  املحروميية؛  احل�ضرييية 

وت�ضييجيع  التاأهيييل  م�ضييتويات  وحت�ضيين  احلييريف،  والتعلييم  املهنييي 

الذاتييي. الت�ضييغيل 
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عملية مرحب�

العملي�ت 

التدخييالت  اإطييار  يف  االأ�ضييل  يف  العمليييات  هييذه  و�ضعييت 

ادجمييت  املوؤ�ض�ضيية  ولكيين  واملييكان.  الزمييان  يف  املحييددة 

لربجميية  تخ�ضييع  النطيياق،  ووا�ضييعة  كييربى  عمليييات  �ضمنهييا 

امل�ضييرتك،  بالعمييل  التنفيييذ  �ضعيييد  علييى  وتتميييز  �ضيينوية، 

املعنييين. الفاعليين  جميييع  تعبئيية  علييى  القائييم 

 عملي�ت القرب 

وامل�س�عدة الت�س�منية

عدة اإن�ضانية فريدة من نوعها لفائدة املغاربة 

املقيمن يف اخلارج

املتزايييد  التدفييق  م�ضاحبيية  اإىل  مرحبييا  عملييية  تهييدف 

ال�ضيينوي  العبييور  خييالل  باخلييارج  املقيميين  للمغاربيية 

علييى  العملييية  وتعتمييد  ال�ضيييف.  فييرتة  يف  يتييم  الييذي 

واإدارات  م�ضالييح  ميين  املتدخليية  االأطييراف  تعبئيية 

منهجييية  وفييق  ينتظمييون  الذييين  وخا�ضيية،  عاميية 

وميين  املوؤ�ض�ضيية.  ميين  بتن�ضيييق  اجلماعييي،  للتدخييل 

تفعيييل  يتييم  عييام  كل  ميين  �ضييتنرب   15 اإىل  يونيييو   5
اخلدمييات  خمتلييف  وتقييدمي  اال�ضييتقبال  اإجييراءات 

وت�ضييهيل  اال�ضييتقبال،  �ضييروط  حت�ضيين  اإىل  الهادفيية 

وا�ضييعاف  باخلييارج  املقيميين  اجلالييية  اأفييراد  عبييور 

�ضعييف. حيياالت  يف  االأ�ضييخا�ض 

املوؤ�ض�ضيية  تقييوم  للعملييية،  الرئي�ضييية  الواجهيية  وبو�ضفهييا 

العبييور  نقيياط  خمتلييف  يف  ا�ضييتقبال  ف�ضيياء   20 بتهيئيية 

واإ�ضييبانيا(.  وفرن�ضييا  )اإيطاليييا  اخلييارج  ويف  املغييرب  يف 

للم�ضيياعدة  كبنيييات  الف�ضيياءات  هييذه  وتوظييف 

و7/7(؛   24/24( الدائميية  قييرب  عيين  االإن�ضييانية 

امل�ضيياعدات  ميين  فييرق  قبييل  ميين  تدبرهييا  ويتييم 

املتطوعيين. ميين  طبييي  وطاقييم  االجتماعييات 

ت�ضجيع الت�ضامن مع الفئات املعوزة يف رم�ضان

املبييادرات  اأهييم  ميين  واحييدة  رم�ضييان  عملييية  تعتييرب 

اإىل  وتهييدف  املوؤ�ض�ضيية.  تنجزهييا  التييي  الت�ضامنييية 

�ضعفييا  االأكيير  االجتماعييية  الفئييات  علييى  التخفيييف 

التيياآزر  �ضييهر  املعظييم،  رم�ضييان  �ضييهر  مبنا�ضييبة 

لتوفيير  املواطنيية  بالتعبئيية  املوؤ�ض�ضيية  تقييوم  وال�ضييخاء. 

تكييون  وقييت  يف  وا�ضييع،  نطيياق  علييى  الغذائييي  الدعييم 

املييايل  والعييبء  اأكييرب  الغذائييية  االحتياجييات  فيهييا 

الفقييرة. للعائييالت  بالن�ضييبة  اأ�ضييد 

اأ�ضييرة   420.000 منهييا  اأ�ضييرة،   500.000 ت�ضييتفيد 

الغذائييية  القفييف  توزيييع  ميين  القروييية،  املناطييق  ميين 

خييالل  لال�ضييتهالك  الغذائييية  املنتجييات  علييى  احلاوييية 

رم�ضييان. �ضييهر 

التخفيف عن ال�ضاكنة يف املناطق املعزولة 

املت�ضررة من الربد.

ودرجييات  للثلييوج،  هاميية  كميييات  ت�ضيياقط  ب�ضييبب 

وا�ضييتمرار  اجلليدييية،  والرييياح  املنخف�ضيية،  احلييرارة 

لله�ضا�ضيية  املنتجيية  الظييروف  تن�ضيياأ  العوامييل  هييذه 

البعييد  وبحكييم  االإن�ضييانية.  واملخاطيير  االجتماعييية 

املناطييق  فيياإن  ال�ضحييية،  اخلدمييات  اإىل  الولييوج  و�ضعوبيية 

البييارد. بالطق�ييض  تاأثييرًا  االأكيير  هييي  اجلبلييية 

»عملييية  برنامييج  املوؤ�ض�ضيية  تنجييز  �ضييتاء،  ف�ضييل  كل  يف 

عبييارة  وهييو  القار�ييض«؛  الييربد  موجييات  مواجهيية 

اآثييار  لتخفيييف  موجييه  االن�ضيياين  للتدخييل  عييدة  عيين 

. د لييرب ا

رزميية  �ضييكل  يف  االإن�ضييانية  امل�ضيياعدة  املوؤ�ض�ضيية  وتقييدم 

منحييدرة  عائليية  لييكل  واالأغطييية،  الغذائييية  املييواد  ميين 

قوافييل  كذلييك،  تنظييم  كمييا  البعيييدة.  الدواوييير  ميين 

الطييوارئ،  حيياالت  يف  االأولييية  االإ�ضييعافات  لتقييدمي  طبييية 

احليياالت  يف  االأ�ضييخا�ض  وتنقييل  االأدوييية  وتقييدم 

الوثيييق  بالتعيياون  التدخييالت  هييذه  وتنجييز  ال�ضعبيية. 

امللكييي. والييدرك  املحلييية  وال�ضييلطات  الداخلييية  وزارة  مييع 

امل�ضاهمة يف تقريب اخلدمات ال�ضحية من 

الفئات املعوزة

 2003 عييام  يف  تفعيلييه  مت  الييذي  الربنامييج  هييذا  يهييدف 

ميين  واملجالييية  االجتماعييية  الفييوارق  ميين  احلييد  اإىل 

وحت�ضيين  ال�ضحييية  الرعاييية  اإىل  الولييوج  دعييم  خييالل 

وي�ضييتهدف  املحتاجيين.  لالأ�ضييخا�ض  الطبييية  اخلدمييات 

واجلبلييية  القروييية  املناطييق  ميين  املنحدرييين  ال�ضييكان 

ميين  تعيياين  التييي  احل�ضرييية  �ضييبه  املناطييق  وكذلييك 

االأ�ضا�ضييية. ال�ضحييية  العالجييات  يف  ونق�ييض  خ�ضا�ييض 

تقريييب  االإطييار  هييذا  يف  املتبعيية  املقاربيية  تتوخييى 

وذلييك  ال�ضييكان،  اإىل  االأ�ضا�ضييية  الطبييية  العالجييات 

الطبييية  اخلدمييات  ميين  جميياين  طبييي  عر�ييض  بتقييدمي 

تقييوم  بذلييك،  وللقيييام  اجلراحييية.  والعمليييات  االأولييية 

الب�ضييرية  واملييوارد  اللوج�ضييتية  الو�ضييائل  بتوفيير  املوؤ�ض�ضيية 

اأخييرى-  اإىل  منطقيية  ميين   - املتنقييل  للتدخييل  املالئميية 

العاميية  والعالجييات  )اال�ضت�ضييارات  التخ�ض�ضييات  متعييدد 

واملتخ�ض�ضيية(.

الطبييية  الوحييدات  بف�ضييل  الطبييية  القييرب  خدمييات  وتنفييذ 

وخمتلييف  الت�ضييخي�ض  اأجهييزة  علييى  املتوفييرة  املتنقليية 

التخ�ض�ضييات.  �ضييتى  يف  واأدوييية(  )اأدوات  اال�ضييتهالكية  املييواد 

علييى  املوؤ�ض�ضيية  تعتمييد  اخلدمييات،  هييذه  ا�ضييتدامة  ول�ضمييان 

االقليمييية  واملندوبيييات  الطبييية،  اجلمعيييات  ميين  �ضييركائها 

املحلييية.  وال�ضييلطات  ال�ضحيية  لييوزارة 

عملية مواجهة موج�ت 

الربد الق�ر�ص

الـحمالت الطبية عملية رم�س�ن للدعم 

الغذائي 
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احلك�مة، ال�سف�فية

والت�سيري املرن
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احلك�مة، ال�سف�فية

والت�سيري الـمرن

اأجييل  ميين  بفاعلييية  للعمييل  وا�ضييتعداده  ال�ضاد�ييض  حممييد  امللييك  اجلالليية  ل�ضاحييب  ال�ضييخ�ضي  االنخييراط 

املوؤ�ض�ضيية. اأع�ضيياء  جميييع  اللتييزام  الفقييري  العمييود  ت�ضييكل  املعوزييين،  االأ�ضييخا�ض 

احلك�مة ال�س�درة عن جاللة امللك حممد 

ال�س�د�ص

ميين  العاميية،  املنفعيية  ذات  جمعييية  وهييي  املوؤ�ض�ضيية،  ت�ضيير 

امللييك  اجلالليية  �ضاحييب  يرتاأ�ضييه  اإداري  جمل�ييض  قبييل 

ع�ضييًوا،   21 ميين  االإداري  املجل�ييض  يتكييون  ال�ضاد�ييض.  حممييد 

االقت�ضييادي.  والن�ضيييج  املييدين  املجتمييع  ميين  منحدرييين 

اأ�ضا�ييض  علييى  مهامهييم  االداري  املجل�ييض  اأع�ضيياء  ويييوؤدي 

اال�ضييرتاتيجية. اخلطييط  تنفيييذ  يف  وي�ضيياهمون  تطوعييي 

ومن�ضييق  امللكييي  الديييوان  يف  مبهميية  مكلييف  ع�ضييو  وي�ضييهر 

للرئي�ييض،  اال�ضييرتاتيجية  التوجهييات  بتنفيييذ  املوؤ�ض�ضيية، 

علييى  وي�ضييرف  العمييل،  وخطييط  امليزانيييات  علييى  وي�ضييادق 

املوؤ�ض�ضيية. اإدارة  مراقبيية 

الأخالق وال�سف�فية

اإدارييية  �ضيا�ضيية  بتطبيييق  املوؤ�ض�ضيية  قامييت  ن�ضيياأتها،  منييذ 

ال�ضارميية.  ال�ضييفافية  بقواعييد  م�ضبوطيية  وحما�ضييبية  ومالييية 

وفعالييية  عملهييا  برامييج  م�ضداقييية  القواعييد  هييذه  وت�ضميين 

ح�ضييابات  وتدقييق  تراجييع  النحييو،  هييذا  علييى  م�ضيياريعها. 

بن�ضييرها  وتقييوم  م�ضييتقلة،  هيئييات  قبييل  ميين  املوؤ�ض�ضيية 

بانتظييام. 

جلميييع  اخلارجييي  التدقيييق  اإجييراء  يتييم  عييام،  كل  يف 

ميين  املنجييز  العمييل  هييذا  ويعييزز  املوؤ�ض�ضيية،  اأن�ضييطة 

امل�ضييتقل  املحا�ضييباتي  والتدقيييق  للرقابيية  مكتييب  طييرف 

االداري.  املجل�ييض  باإجنييازه  يتكفييل  للمراقبيية  داخلييي  بنظييام 

يتييم  والتوجيييه  التدبيير  يف  �ضارميية  اإجييراءات  هنيياك 

امل�ضيياريع  اإجنيياز  ل�ضمييان  بدقيية  واتباعهييا  بهييا  التقيييد 

. ح بنجييا

فريق عمل متعدد التخ�س�س�ت  ملتزم يومي�

القييوي  وااللتييزام  احلقيقييية  االنتميياء  روح  ميين  انطالقييًا 

املوؤ�ض�ضيية  داخييل  العمييل  فريييق  متكيين  املوؤ�ض�ضيية،  بقيييم 

التعبئيية،  علييى  قوييية  وقييدرة  فريييدة  خييربة  تطوييير  ميين 

فهييو  الكييربى.  االإن�ضييانية  العمليييات  خييالل  خا�ضيية 

والهند�ضيية  الغنييية  امليدانييية  اخلييربة  بيين  يجمييع 

الب�ضييري،  احلجييم  حيييث  ميين  الناجحيية.  االجتماعييية 

يتوزعييون  متعاوًنييا،  خم�ضيين  حييوايل  ميين  الفريييق  يتكييون 

ت�ضييتغل  التييي  اخلييربة؛  اأقطيياب  نطيياق  يف  ويتدخلييون 

االإداري  املجل�ييض  وع�ضييو  للمن�ضييق  دائييم  اإ�ضييراف  حتييت 

وجتييارب  اخت�ضا�ضييات  بتنييوع  الفريييق  وميتيياز  للموؤ�ض�ضيية. 

ميين  املوؤ�ض�ضيية  اإ�ضييارة  رهيين  و�ضعييوا  الذييين  اأع�ضائييه 

االإداري. املجل�ييض  اأع�ضيياء  قبييل 

 تنبني على ال�ضفافية يف الت�ضير 

والعقالنية املنهجية وامل�ضداقية يف 

اإعداد امل�ضاريع واإجنازها والتتبع احلثيث 

ال�ضتمرارية وفعالية مردوديتها.

 �ساحب اجلاللة حممد ال�ساد�س

رئي�س م�ؤ�س�سة حممد اخلام�س للت�سامن

 ن�نرب 2000
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*بني مالل - خنيفرة

الداخلة - وادي الذهب

درعة - تافياللت

فا�س - مكنا�س 

الدار البي�ساء الكربى - �سطات

كلميم - واد ن�ن

العي�ن - ال�ساقية احلمراء

مراك�س - اآ�سفي

ال�سرق

 جهة الرباط - �سال - القنيطرة

�س��س - ما�سة

طنجة - تط�ان احل�سيمة
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لالت�س�ل

للتوا�ضل مع موؤ�ض�ضة حممد اخلام�ض للت�ضامن

3، زنقة الري�ضاين – ح�ضان

�ضندوق الربيد 4253 – الرباط – املغرب

الهاتف 38/ 37 36 26 37 5(0) 212+

الفاك�ض  39 36 26 37 5(0) 212+

solidarite@fm5.ma

www.fm5.ma
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