
 
 

 
 

        
 
  
  
  

  
 : المضمون والهدف

فقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تعلن 
ٔ
برسم سنة   البيضاء عن تلقي طلبات مشاريعالدار عمالة في إطار تنفيذ البرنامج اال

 .ضاءالدارالبي نفوذ تراب عمالةالفائت المستهدفة في إطار المبادرة وذلك بمجموع  على ذات وقع اجتماعي مهم ، 2018
  

 : طبيعة المشاريع
فقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

ٔ
لعمالة تتمحور المشاريع التي يمكنها االستفادة من الدعم المالي للبرنامج اال

  : البيضاء، حول المجاالت التاليةالدار 

 ساء في وضعية من خالل مشاريع تهدف إلى إدماج الشباب العاطل والن: إنعاش المشاريع المذرة للدخل والتشغيل
شخاص ذوي االحتياجات الخاصة بدون موارد، في النسيج السوسيو اقتصادي عبر خلق فرص للشغل ؛

ٔ
 هشة، واال

 ساسية؛
ٔ
 دعم الولوج إلى التجهيزات والخدمات االجتماعية، والبنيات اال

 التنشيط اإلجتماعي، والثقافي والرياضي ؛ 

 المحافظة على البيئة؛ 

  المحليةتقوية الحكامة والكـفاءات. 
قل

ٔ
ن تستهدف عمالتين على اال

ٔ
 المشاريع المقترحة يجب ا

 

 : المرشحون المستهدفون
 ؛ ترابيةالجماعات ال 

 الجمعيات ؛ 

 الغرف المهنية؛ 

  وكل تجمعات الفاعلين في التنمية البشرية) 
ٔ
 ..)شخاصالتعاونيات، المجموعات ذات النفع االقتصادي، شركات  ا

 

 : معايير االنتقاء
ساس معايير النجاعة ووقع هذه المشاريع على 

ٔ
تشرف على عملية انتقاء المشاريع المقترحة لجنة تقنية، ويتم االنتقاء على ا

  .الفائت المستهدفة
ن يعبئوا المطبوع  

ٔ
فقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ا

ٔ
وعلى حاملي المشاريع الراغبين في االستفادة من دعم البرنامج اال

والدار يقة المشروع الموضوع رهن إشارتهم لدى قسم العمل االجتماعي بوالية جهة الخاص بوث
ٔ
بالبوابة  البيضاء سطات ا

جل لوضع طلبات المشاريع هو يوم      www.casablanca.ma  .االلكـترونية للوالية 
ٔ
خر ا

ٓ
 .2018نونبر  12ا

 

و    52-12-27-0522مرجو االتصال بهاتف رقم وللمزيد من المعلومات ال
ٔ
 ). 375هاتف المكـتب (   83-41-22-0522ا

 إعالن عن طلب اقتراح مشاريع اجتماعية
  الدار البيضاء عمالة

فقي
ٔ
 البرنامج اال

  المملكة المغربیةالمملكة المغربیة
  وزارة الداخلیةوزارة الداخلیة
  سطاتسطات--والیة جھة الدارالبیضاءوالیة جھة الدارالبیضاء

  عمالة الدارالبیضاءعمالة الدارالبیضاء
  الكتابة العامةالكتابة العامة

  والتنمیة البشریةوالتنمیة البشریة    مدیریة الشؤون اإلجتماعیةمدیریة الشؤون اإلجتماعیة
  قسم العمل اإلجتماعيقسم العمل اإلجتماعي

  
 


