
 للجمعية و األنشطة المنجزة بطاقة تقنية 

 جمعيت التعاون للتىميت و الثقافت (لعربٌةبا)اسم الجمعية 

 Association de coopération pour le développement et la culture (لفرنسٌةبا)اسم الجمعية 

ACODEC 

 1999-04-26 تارٌخ التأسٌس

 1عمارة البىزيدي الطابق –زاويت شارعي عالل الفاسي و جكارطا  عنوان ممر الجمعٌة

  وجدة2رقم 

 0667332313:  الهاتف 

 الفاكس : 

 ًالبرٌد االلكترون acodec_oujda@yahoo.fr 

 ًالمولع االلكترون  :
www.acodec.org 

  العنوان فً موالع التواصل
 االجتماعً

https://www.facebook.com/Association-Acodec-

2221238564872597/?ref=settings 

  نوعٌة الجمعٌة أو الهٌئة ذاث طابع محلي 

X  ذاث طابع جهىي 

ذاث طابع وطىي 

معترف لها أو الهٌئة هل الجمعٌة 

 بالمنفعة العامة
 *     ال وعم  

  مراجع االعتراف

  (البىد الثامه  مه القاوون األساسي للجمعيت) -:  مٌادٌن التدخل

  ـإنجاز مشاريع التنمية البشرية 

  و التربية غير النظاميةـ تنظيم أنشطة ثقافية و دروس محو األمية 

  ـ تنظيم أيام دراسية و تكوينية في الميدان الجمعوي 

  ـ تنظيم معارض حول التراث الثقافي 

 ـ  إنجاز مشاريع لتحسين وضعية المرأة و المستضعفين 

  انشطة حول المرافعة و المشاركة المواطنة و حقوق اإلنسان 

 جهة  الشرق مناطك التدخل 

  167عدد األعضاء المنخرطٌن 

الهٌئة )تارٌخ عمد آخر جمع عام 

 :(التمرٌرٌة

03/02/2022 

مدة صالحٌة المكتب وفك المانون 

 األساسً

 3سنوات  

  7: عدد المتطوعٌن

  06عدد المأجورٌن الرسمٌٌن 

  درهم 100مبلغ واجب االنخراط 

 إجمالً مٌزانٌة الجمعٌة السنوٌة

2021 

 1854936.00درهم  

 إنخراطات األعضاء  المصادر الذاتٌة

https://www.facebook.com/Association-Acodec-2221238564872597/?ref=settings
https://www.facebook.com/Association-Acodec-2221238564872597/?ref=settings


 

 الئحت األوشطت األساسيت المىجسة مه طرف الجمعيت

 االتحاد االوروبي  مانحٌن مالٌٌن آخرٌن

 التعاون الوطني 

 الوكالة االسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية(AECID) 

 UNICEF 

 Agence français de développement –AFD  

 الوكالة الوطنية لمحاربة األمية  

الئحة األنشطة األساسٌة المنجزة 

 من طرف الجمعٌة

 أنضر الجدول  أسفله

المشاركة فً شبكة أو اتحاد 

 جموعً
   نعم     *                    ال 

 النسٌج الجمعوي لرصد االنتخابات : الشبكةاسم  -1

 caoelection@gmail.com  :عنوان الشبكة البرٌدي وااللكترونً

 :رئٌس الشبكة

 Global network of domstis elections : إسم الشبكة -2

monitors 

 https://grdem.org/fr/membres: عنوان الشبكة البرٌدي وااللكترونً

3- Coordination  international  pour une culture de non violence 

et de paix 

  www.nvpdecade.org:عنوان الشبكة البرٌدي وااللكترونً

 تارٌخ اإلنجاز الشركاء األساسٌن عدد المستفٌدٌن مكان اإلنجاز األنشطة 

 ذكور إناث 

 بناء لنطرة لتسهٌل مرور التالمٌذ 01

 و امكانٌة التواصل بٌن الدواوٌر

جماعة أهل أنجاد ـ 

 وجدة

 ADS 2003-2004وكالة التنمٌة االجتماعٌة  150 150

2004-2005 وزارة التربٌة الوطنٌة 60 430 وجدة محاربة األمٌة 02  

 و تجهٌز بئر حفر-  03

 بناء مركز تعلٌم نسج الزرابً- 

جماعة أهل أنجاد ـ 

 وجدة

وزارة السٌاحة والصناعة و  100 100

 االلتصاد االجتماعً

2005 

تكوٌن الجمعٌات فً مجال التخطٌط  04

 اإلستراتٌجً

 2005  09 21 وجدة

 SCAC -  2005 سفارة فرنسا 05 30 وجدة التحسٌس بمدونة األسرة 05

  2005-2006 وزارة التربٌة الوطنٌة 60 990 وجدة محاربة األمٌة 06

 SCAC -  2006سفارة فرنسا 20 450 وجدة التحسٌس بمدونة األسرة 07

سفارة الوالٌات المتحدة  15 350 وجدة حموق المرأة و مدونة األسرة 08

  -MEPIاألمرٌكٌة

2005-2006 

 2007-2006 وزارة التربٌة الوطنٌة 60 1193 تاورٌرت+ وجدة  محاربة األمٌة 09

الوكالة + وزارة التربٌة الوطنٌة 30 60 تاورٌرت+ وجدة  التربٌة غٌر النظامٌة 10

  - AECID   اإلسبانٌة

2007-2006  

 SCAC -  2007سفارة فرنسا 20 400 وجدة التحسٌس بمدونة األسرة 11

بناء و تجهٌزمركز تأهٌل الفتاة  12

 المروٌة

. سٌدي حازم ج 

 بنً خالد

40 15 INDH 

ADS 

 التعاون الوطنً

 GREFجمعٌة فرنسٌة 

2007 

https://grdem.org/fr/membres
https://grdem.org/fr/membres


 تعلم الفصالة و الخٌاطة 13

 الرسم على الثوب

 الدٌكور

مركز تأهٌل الفتاة 

المروٌة بسٌدي 

 حازم

 2007 التعاون الوطنً  30

 GREFجمعٌة فرنسٌة   10 وجدة تكوٌن مربٌات األطفال 14

 التعاون الوطنً

2007 

 تاورٌرت+ وجدة  محو األمٌة 15

 جرادة+ الناظور 

2007-2008 وزارة لتربٌة الوطنٌة 30 1076  

الوكالة +وزارة لتربٌة الوطنٌة  54 80 تاورٌرت+ وجدة  التربٌة غٌر النظامٌة 16

  AECIDاإلسانبة

2008-2007  

 SCAC -  2008 سفارة فرنسا  450 وجدة التحسٌس بمدونة األسرة 17

. سٌدي حازم ـ ج تكوٌن  التعاونٌات الفالحٌة النسوٌة 18

 بنً خالد

 2008 مركز تأهٌل الفالحً ـ بوشطاط  20

 FEP -  2008مؤسسة فرنسا  10 وجدة التخطٌط اإلستراتٌجً 19

 التعاون الوطنً  16 وجدة تكوٌن مكونات التعلٌم األولً 20

 منذوبٌة التعلٌم

  - GREFجمعٌة فرنسٌة

2008 

مركز تأهٌل الفتاة  تعلم الفصالة و الخٌاطة 21

المروٌة بسٌدي 

 حازم

2008-2009 التعاون الوطنً  30  

 تاورٌرت+ وجدة  محو األمٌة 22

 جرادة+ الناظور 

2008-2009 وزارة التربٌة الوطنٌة 60 1400  

2008-2009 وزارة التربٌة الوطنٌة 15 45 تاورٌرت التربٌة غٌر النظامٌة 23  

 SCAC -  2009سفارة فرنسا  320 وجدة ـ تاورٌرت التحسٌس بمدونة األسرة 24

25 

 

 FEP -  2009مؤسسة فرنسا  10 وجدة التخطٌط اإلستراتٌجً

المسٌرة العالمٌة من أجل السلم و  26

 الالعنف

  MSG جمعٌة عالم بال حروب 2000 3000 المغرب

 ADSوكالة التنمٌة اإلجتماعٌة 

2009 
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 الرسم على الثوب

 الدٌكور

مركز تأهٌل الفتاة 

المروٌة سٌدي 

 حازم

 2009-2008 التعاون الوطنً  30

 تاورٌرت+ وجدة  محاربة األمٌة 28

 جرادة+ الناظور 

 2010-2009 وزارة التربٌة الوطنٌة 80 2900

 2010-2009 وزارة التربٌة الوطنٌة 23 25 تاورٌرت التربٌة غٌر النظامٌة 29

 تاورٌرت+ وجدة  محاربة األمٌة 30

 جرادة+ الناظور 

 2011-2010 وزارة التربٌة الوطنٌة 120 3825

 تاورٌرت التربٌة غٌر النظامٌة 31

 جرادة

 2011-2010 وزارة التربٌة الوطنٌة 22 28

 تعلم الفصالة و الخٌاطة 32

 الرسم على الثوب

 الدٌكور

مركز تأهٌل الفتاة 

المروٌة بسدي 

 حازم

 2011-2010 التعاون الوطنً  30

 تعلم الفصالة و الخٌاطة 33

 الرسم على الثوب

 السٌرامٌن

 أدوات الحلفة

دار المواطن 

 تاورٌرت

 التعاون الوطنً  60

 Fondation deمؤسسة فرنسا

France 

  ABELIAتعاونٌة فرنسٌة 

2010-2011 

مركز الخدمات  اإلعالمٌات 34

 اإلجتماعٌة

 2011-2010 التعاون الوطنً 25 25



35 

 

 

تموٌة لدرات المستشارات الجماعٌات 

و عضوات الجمعٌات فً تسٌر الشأن 

 العام

فضاء تنشٌط 

النسٌج الجمعوي ـ 

 وجدة

صندوق دعم تمثٌل النساء ـ  15 550

 وزارة الداخلٌة

2011 

التحسٌس بأهمٌة المشاركة فً  36

 اإلنتخابات الجماعٌة

مراكز محو - 

األمٌة بالجهة 

 الشرلٌة

صندوق دعم تمثٌل النساء ـ   2000

 وزارة الداخلٌة

2011 

 التعلٌم األولً  37

 

مركز الخدمات 

 اإلجتماعٌة

  2012-2011 التعاون الوطنً  84

مركز الخدمات  اإلعالمٌات 38

 اإلجتماعٌة

 2012-2011 التعاون الوطنً 35 45

 2012-2011 التعاون الوطنً  30 تاورٌرت تعلم الرسم على الثوب و الزجاج 39

 تاورٌرت+ وجدة  محاربة األمٌة 40

 جرادة+ الناظور 

 بركان + 

 مدٌرٌة وزارة التربٌة الوطنٌة 150 3555

 محاربة األمٌة

2011-2012 

 جرادة+تاورٌرت  التربٌة غٌر النظامٌة 41

 وجدة+ 

 مدٌرٌة وزارة التربٌة الوطنٌة 80 91

 محاربة األمٌة

2011-2012 

مركز الخدمات  التعلٌم األولً  42

 اإلجتماعٌة

 2013-2012 التعاون الوطنً 35 38

مركز الخدمات  اإلعالمٌات 43

 اإلجتماعٌة

 2013-2012 التعاون الوطنً 33 45

+ وجدة+تاورٌرت  ما بعد محو األمٌة 44

 الناظور

 مدٌرٌة وزارة التربٌة الوطنٌة 0 750

 محاربة األمٌة

2012-2013 

 تاورٌرت+ وجدة  محاربة األمٌة 45

 جرادة+ الناظور 

+ بركان + 

 درٌوش

 مدٌرٌة وزارة التربٌة الوطنٌة 200 4020

 محاربة األمٌة

2012-2013 

  و وزارة التضامن و المرأة-  2900 2500 وجدة العنف المدرسً  46

األسرة و التنمٌة االجتماعٌة 

الوكالة االسبانٌة للتعاون - 

 الدولً 

2013 

 مدٌرٌة وزارة التربٌة الوطنٌة 26 70 تاورٌرت التربٌة غٌر النظامٌة 47

 محاربة األمٌة

2012-2013 

 مؤسسة فرنسا-  45  تاورٌرت    زراعة األشجار المثمرة   تعلم  48

 مركز التأهٌل الفالحً بتاورٌرت- 

2012-2013 

 تاورٌرت+ وجدة  محاربة األمٌة 49

 جرادة+ الناظور 

  

 

1825 

  

60 

 مدٌرٌة وزارة التربٌة الوطنٌة

 محاربة األمٌة

2013-2014 

  و وزارة التضامن و المرأة-  2050 2000 وجدة العنف المدرسً  50

األسرة و التنمٌة االجتماعٌة 

الوكالة االسبانٌة للتعاون - 

 الدولً 

2014 

 مدٌرٌة وزارة التربٌة الوطنٌة 26 50 تاورٌرت التربٌة غٌر النظامٌة 51

 محاربة األمٌة

2013-2014 

 مؤسسة فرنسا-  45  تاورٌرت    زراعة األشجار المثمرة   تعلم  52

 مركز التأهٌل الفالحً بتاورٌرت- 

2014 

 2014-2013 التعاون الوطنً  60 تاورٌرت الحلوٌات و الطبخ- 53

  التعاون الوطنً  60 تاورٌرت  الدعم الحرفً- 54

 2014-2013   30 وجدة-ممر الجمعٌة الدعم الحرفً 55



- دار المواطن التعلٌم األولً  56

 وجدة

 2014-2013 التعاون الوطنً 13   17 

 2014-2013  08 12 وجدة-ممر الجمعٌة التعلٌم األولً 57

 تاورٌرت+ وجدة  محاربة األمٌة 58

 جرادة+ الناظور 

 

2780 

120 

 

 التربيت الوطىيت وزارة

 األميت الوطىيت لمحاربت الوكالت

2015-2014  

  2014-2015 التربيت الوطىيت وزارة 60 65 تاورٌرت+ وجدة  التربٌة غٌر النظامٌة  59

- دار المواطن التعلٌم األولً  60

 وجدة

2014-2015 التعاون الوطنً 12 17  

برنامج دعم مسلسل المشاركة  61

 الدٌممراطٌة بالمغرب 

جماعات عمالة 

 وجدة أنكاد

ٌفوق 

500 

ٌفوق 

500 

الوكالة + الفضاء الجمعوي 

اإلسبانٌة للتعاون الدولً 

AECID+ MPDL  

+OXFAM 

2015-2016  

 تاورٌرت+ وجدة  محاربة األمٌة 62

 جرادة+ الناظور 

 التربيت الوطىيت وزارة 100 2012

 األميت الوطىيت لمحاربت الوكالت

2015-2016 

 تاورٌرت+ وجدة  ما بعد محو األمٌة 63

 جرادة+ الناظور 

 التربيت الوطىيت وزارة 401 475

 األميت الوطىيت لمحاربت الوكالت

2016-2015  

 تاورٌرت+ وجدة  التربٌة غٌر النظامٌة  64

 جرادة + 

2015-2016 التربيت الوطىيت وزارة 25 135  

- دار المواطن التعلٌم األولً  65

 وجدة

2015-2016 التعاون الوطنً 12 19  

برنامج دعم مسلسل المشاركة  66

 الدٌممراطٌة بالمغرب 

جماعات عمالة 

 وجدة أنكاد

ٌفوق 

500 

ٌفوق 

500 

الوكالة + الفضاء الجمعوي 

اإلسبانٌة للتعاون الدولً 

AECID+ MPDL  

+OXFAM 

2016-2017  

 التعلٌم األولً  67

 

- دار المواطن

 وجدة

2017-2016 التعاون الوطنً  11 21  

تاورٌرت+ وجدة  محاربة األمٌة 68  

جرادة+ الناظور   

   

1110 

 90  التربيت الوطىيت وزارة 

 األميت الوطىيت لمحاربت الوكالت

2016-2017  

تاورٌرت+ وجدة  ما بعد محو األمٌة 69  

جرادة+ الناظور   

 400  التربيت الوطىيت وزارة   

 األميت الوطىيت لمحاربت الوكالت

2016-2017  

 

مشروع دعم و مواكبة مسلسل  70

 المشاركة الدٌممراطٌة بجهة الشرق

بنً درار +وجدة

عٌن +بنً خالد+

النعٌمة +صفا

العٌون +تاورٌرت+

+ سٌدي ملون

بنً +جرادة 

عٌن بنً +مطهر

 مطهر  

 MPDLحركة من أجل السالم   122 78

 بتموٌل من االتحاد األوروبً 

2018-2021  

- دار المواطن مشروع تموٌة لدراتً إلدماجً   71

 وجدة 

 الوكالت االسباويت للتعاون الدولي 22 25

AECID 

 المجلس الثقافي البريطاوي 

British Council  

 بتمويل مه االتحاد االوروبي 

 التعاون الوطىي 

 AGEFجمعيت 

 جمعيت الشبيبت 

 تعاوويت الشبيبت 

 جمعيت اوطالقت وساء الشرق 

2018-2020  



 

 

 

  

دعم و تعزٌز دٌنامٌات المشاركة  72

الدٌممراطٌة على مستوى الجماعات 

الترابٌة و على الصعٌد الوطنً للحد 

من الفوارق االجتماعٌة و االلتصادٌة 

 فً المغرب  

النعٌمة + وجدة

أهل أنكاد+  

مستفركً +

سٌدي بونوار +  

  MPDL –OXFAM  

Assosiation ain ghazal 

2000 

FLDF  

AFFA 

ECODEL 

RESEAU AL AMAL  

2019-2023  

73  

 

 

مشروع الدعم االجتماعً والتربوي 

 لتعلٌم األطفال فً حاالت الهجرة

تنفٌذ المشروع بالشراكة مع  -

 للتربٌة و التكوٌن   الجهوٌةاألكادٌمٌة 

 وبتموٌل من 

 AREF 15 15 وجدة 

UNICEF 

2020-2021 


