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ورشة عمل إطالق مجتمع األطراف المعنیة  
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Ajouter des lignes si nécessaire 

 وزارة التضامن والمرأة واألسریة والتنمیة االجتماعیة  المسؤولةالوزارة 

 1957   سنة التأسیس

 4,600 عدد الموظفین 

منسقین  10+ محلي مكتب  85+ الرئیسیة  اإلدارة الوطني  عدد الفروع على المستوى
 إقلیمیین 

كنسبة من الناتج )/ دوالر أمریكي( السنویةالموازنة 
 المحلي اإلجمالي 

 ملیون دوالر أمریكي  87.5

 279946 عدد المستفیدین 

 برامج رئیسیة  4 عدد البرامج 

 www.entraide.ma الموقع اإللكتروني 



 رسالة المؤسسة 
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بالنظر إلى كونھا مؤسسة عامة وطرفاً في السیاسة االجتماعیة، تتولى مؤسسة المساعدات 
  :التالیةالوطنیة المھام 

 تقدیم كافة أشكال المساعدة والعون 
تعزیز وظائف التضامن األسري واالجتماعي  : 

 رصد المساعدات والعمل الخیري  
 التشاور حول فرص إیجاد أعمال اجتماعیة وخیریة، باإلضافة إلى تدابیر التضامن

 والمساعدات

 وحفظ والتشارك في وتوزیع التبرعات جمع 
 تدریب الموظفین 
 المشاركة في إنشاء المؤسسات التي تسھم في توفیر فرص العمل واالشتمال االجتماعي 

 



 الھیكل التنظیمي للمؤسسة 
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 المدیر

دائرة إدارة التدقیق 
 والرقابة

دائرة الشراكات 
 والتعاون

دائرة الرواتب 
 واالتصاالت

المدیریة الفرعیة 
 للعمل االجتماعي

قسم البرامج 
 والخرائط

دائرة المؤشرات 
 واإلحصاءات

 دائرة الدراسات

دائرة البرامج 
 والخرائط

دائرة التضامن 
واالشتمال 
 االجتماعي

دائرة التوجیھ 
 والمجلس االجتماعي

دائرة المؤھالت 
واالشتمال 
 االجتماعي

دائرة العمل اإلنساني 
 والرعایة االجتماعیة

دائرة الھندسة 
االجتماعیة 
ومؤسسات 
 االستضافة

دائرة التصاریح 
 والمعاییر والرصد

دائرة اإلشراف 
االجتماعي 

 والتعلیمي واإلداري

دائرة الھندسة 
 االجتماعیة

المدیریة الفرعیة 
 لإلدارة العامة

قسم التضامن 
واالشتمال 
 االجتماعي

قسیم إدارة الموارد 
 المالیة

 دائرة إدارة الموازنة

 دائرة المحاسبة

قسم التراث 
اللوجستیةوالنواحي   

دائرة تطویر المال 
المبانیإوصیانة   

دائرة النواحي 
والبرامج  اللوجستیة

 والمشتریات

 الدفعات النقدیة

 التفتیش

 المكاتب المحلیة

 المكاتب اإلقلیمیة



 أبرز البرامج المقدمة من قبل المؤسسة 
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عدد المستفیدین  وصف البرنامج اسم البرنامج
2012في العام   

أسلوب اختیار  میزانیة البرنامج
 المستفیدین

  :1 البرنامج
 الرعایة 

 صعبة، أوضاع في للسكان إصالحي برنامج
 دائم، بشكل لألمن االفتقار :أشكال ثالثة

   مؤقت بشكل لألمن االفتقار المؤقتة، الضائقة

االستھداف عبر تغطیة  139116
جغرافیة واسعة 

 للمراكز 

  :2البرنامج 
 االشتمال االجتماعي 

   :من ابتداءً  االقتصادي للتمكین برنامج
   المدرسي التعلیم دعم•
   التدریب•
   واالجتماعي االقتصادي التضامن•

من  جمیع الشباب
المراكز االجتماعیة 

 115754  :للمؤسسة

استھداف مناطقي 
منظمات  من خالل

 شریكة 
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عدد المستفیدین  وصف البرنامج اسم البرنامج
2012في العام   

أسلوب اختیار  میزانیة البرنامج
 المستفیدین

  :3البرنامج 
 الحركة االجتماعیة 

   :إلى البرنامج یھدف
 الذین األشخاص لمساعدة المتطوعین حشد•

   صعوبات یواجھون
  حظاً  لألقل والعام الخیري اإلقلیمي الدعم•
 ذات المناطق في كجتمعیة أنشطة إعداد•

   العالیة الفقر معدالت

  :التنفیذ في األحیاء الشعبیة 18064
مخیمات صیفیة، +  66

المراكز التعلیمیة 
والریاضیة، جھات 

  .الخ...المناصرة،

  :4البرنامج 
 الھندسة االجتماعیة 

 

  :رئیسیین مجالین من البرنامج ھذا یتألف
   14/05 رقم القانون تنفیذ•
 خالل من المناطقیة االجتماعیة السیاسة دعم•

   األولویة ذات المناطق تحدید

  المناطقي التشخیص  المدن سكان جمیع

 أبرز البرامج المقدمة من قبل المؤسسة 
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 البرنامج الرابع البرنامج الثالث البرنامج الثاني البرنامج األول

دلیل تشغیلي  ھل یوجد
إذا كانت  للبرنامج؟

  نعم،اإلجابة 

كتیب الھندسة    12/05رقم قانون 
 االجتماعیة 

كتیب الھندسة 
 االجتماعیة 

 ال

یتوفر الدلیل  ھل
التشغیلي للبرنامج 

   للجمھور؟

 ال الداخلي لالستخدام لالستخدام الداخلي  نعم

ما ھي اللغات التي 
 الدلیل بھایتوفر 

   التشغیلي؟

اللغة العربیة 
 والفرنسیة

 اللغة العربیة اللغة العربیة

 البرامج ألبرزوصف عام موجز 
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