
تنفيذا لرباجمها املندرجة �سمن ا�سرتاتيجيتها اجلديدة يف جمال العالقات 

 2026 - مع املجتمع املدين ن�سيج 2022 

تعلن الوزارة املنتدبة لدى رئي�س احلكومة املكلفة بالعالقات مع الربملان

 عن
فتح باب الرت�شح 

للم�شاركة يف الربنامج التكويني اجلهوي لدعم 
القدرات التدبريية واملوؤ�ش�شاتية للجمعيات

العاملة بجهة فا�س-مكنا�س

وزارة الداخلية
والية جهة فاس مكناس
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II ال�سياق.

بوأ دستور اململكة جمعيات املجتمع املدني مكانة متميزة وأناط بها أدوارا جديدة باعتبارها شريكا أساسيا 
وتقييم  وتتبع  وتنفيذ  إعداد  في  وكذا  ببالدنا  واملستدامة  الشاملة  التنمية  رافعات  من  ورافعة  للدولة 

السياسات العمومية. 

ولتمكين جمعيات املجتمع املدني من القيام بهذه األدوار الهامة، أعدت الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة 
املكلفة بالعالقات مع البرملان استراتيجية جديدة في مجال العالقات مع املجتمع املدني 2026-2022، أطلقت 

عليها اسم ¨نسيج¨والتي تم عرض محاورها الكبرى باملجلس الحكومي املنعقد بتاريخ 14 أبريل 2022.  

وتروم هذه االستراتيجية الطموحة، التي تم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية، جعل املجتمع املدني شريكا 
أساسيا الزما في التنمية من خالل محورين أساسيين، وتضم هذه االستراتيجية -  في مجملها - 11 برنامجا 
و23 مشروعا، ينَصبُّ املحور األول حول اإلسهام في دعم مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي، في 
حين سعى املحور الثاني إلى تعزيز مشاركة املجتمع املدني في التنمية بشكل فعال ومؤثر. وباملوازاة مع هذين 
املحورين، تتضمن االستراتيجية أربعة محاور عرضانية وداعمة تهم إعداد وتنسيق السياسة العمومية في 
مجال النهوض باملجتمع املدني وتسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية املؤطرة للمجتمع املدني والنهوض 

باملشاركة املواطنة وضمان إنتاج وتعزيز وتثمين املعطيات املتعلقة بجمعيات املجتمع املدني.

وتفعيال للبرامج واملشاريع املتضمنة بهذه االستراتيجية، عملت الوزارة على إعداد برنامج تكويني يروم تعزيز 
القدرات التدبيرية واملؤسساتية للجمعيات تم إعداده وفق تصور ومقاربة جديدة تروم تحقيق الفعالية 
مكناس كجهة نموذجية خالل  وسيشرع في تنفيذ هذا البرنامج في املرحلة األولى بجهة فاس-  والنجاعة. 
وسيتم إنجاز هذا البرنامج  على أساس تعميمه على باقي جهات اململكة،  الفصل األول من هذه السنة، 
Konrad Ade- (للتكويني بشراكة مع والية جهة فاس -مكناس وجهة فاس مكناس ومنظمة كونراد أديناور 

.)nauer Stiftung

III الإطارIاملرجعيIللربنامج:.

أحكام دستور اململكة املغربية املتعلقة بأدوار جمعيات املجتمع املدني؛ 	 

التوجيهات امللكية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا الداعية إلى تعزيز مكانة 	 
املجتمع املدني وتكريس أدواره للمساهمة في التنمية الشاملة واملستدامة؛

 القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق بالجهات؛ 	 

الظهير الشريف رقم 376 - 58 - 1 الصادر في 3 جمادى األولى 1378 املوافق ل 15 نونبر 1958بتنظيم 	 
حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه؛

واملتعلق بالشراكة بين الدولة 	   2003 يونيو   27 املؤرخ في   2003  /  7 منشور السيد الوزير األول رقم 
والجمعيات؛ 

استراتيجية الوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان في مجال العالقات مع املجتمع املدني، نسيج، برسم 	 
الفترة 2022 - 2026.
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IIII.:الربنامجIاأهداف

الهدف العام:

يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز القدرات التدبيرية واملؤسساتية للجمعيات من خالل تمكين الفاعلين الجمعويين 
من املعارف واملهارات الضرورية لتطوير وتنمية أدائهم والرفع من قدراتهم بهدف تمكينهم من اإلسهام بفعالية 

ونجاعة في تدبير الشأن العام الوطني واملحلي واملساهمة في التنمية الشاملة واملستدامة.

الأهداف اخلا�صة:

دعم القدرات التدبيرية واملؤسساتية لثالثين )30( جمعية )120 فاعل جمعوي( 1على مستور الجهة؛	 

إحداث قطب كفاءات جمعوية على مستوى الجهة، يتم من خالله نقل املعارف والكفايات املحصل ليها 	 
من التكوين إلى جمعيات عماالت وأقاليم الجهة؛

إحداث دينامية جمعوية على مستوى الجهة من خالل العمل على إحداث فضاءات وتجهيزها بالوسائل 	 
الضرورية للعمل الجمعوي وتشجيع التعاضد واالستغالل املشترك للوسائل بين جمعيات املجتمع 

املدني.

IVI.:الربنامجIحماور

يرتكز هذا البرنامج على ثالثة محاور ويتعلق األمر بـ:

املحور الأول: التكوين.

يسعى هذا املحور إلى تكوين 30 جمعية وتطوير قدرات ومهارات أعضائها وأجرائها )120 فاعل)ة( جمعوي)ة((. 
ويتضمن هذا املحور ثمان)8( وحدات تكوينية تتعلق ب:

املنظومة القانونية للجمعيات؛. 1

التسيير اإلداري واملالي؛. 2

التخطيط االستراتيجي؛. 3

تقنيات إعداد املشاريع وتتبع تنفيذها وتقييمها؛. 4

بناء الشراكات وتعبئة املوارد؛. 5

التشبيك الجمعوي؛. 6

التواصل الجمعوي؛. 7

تقنيات الترافع الجمعوي.. 8

1 - لكل جمعية الحق في اقتراح أربع مشاركين لالستفادة من املحور األول للتكوين وتحديد املواضيع اتي سيستفيد منها كل 
مشارك ارتباطا بمهامه داخل الجمعية. 
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املحور الثاين: تكوين املكونني.

على  بعض املستفيدين من البرنامج التكوين املتعلق باملواد الثمانية سالف الذكر،  ويتعلق األمر بانتقاء 
أساس معايير محددة في حدود 24 مشاركا.

ويهم هذا  املنتقين لتكوين إضافي يمكنهم من القيام بمهام تكوين ومواكبة الجمعيات،  وسيخضع هؤالء 
املحور املواضيع التالية: 

تعليم الكبار؛. 1

تقنيات التنشيط؛. 2

تقنيات التواصل. . 3

 املحور الثالث: املواكبة. 

سيتم دعم الجمعيات املستفيدة من البرنامج التكويني على املستوى التقني واملالي ملواكبتها لتنزيل املعارف 
املكتسبة لفائدتها من جهة، ولنقل هذه املكتسبات للجمعيات املنتمية للعماالت أو أقاليم الجهة، من جهة 

أخرى.

VI .Iالربنامج Iيف Iللم�ساركة Iانتقائها Iمت Iالتي Iاجلمعيات Iالتزامات I

التكويني

تلتزم الجمعية املستفيدة من البرنامج التكويني سالف الذكر، بما يلي:

مواظبة ممثلي الجمعية املشاركين في البرنامج على حضور الدورات التكوينية والورشات املبرمجة 	 
والقيام باألعمال املطلوبة في التكوين؛

تطبيق مكتسبات التكوين ومخرجاته على مستوى الجمعية التي ينتمي إليها.	 

التجاوب مع املكونين واملكلفين باملواكبة بخصوص مخرجات التطبيق امليداني للتكوين بما في ذلك 	 
موافاتهم باألعمال املطلوبة وبتقارير في املوضوع.

إعداد تصور لنقل املعارف املكتسبة من البرنامج التكويني سالف الذكر إلى جمعيات أخرى )20 جمعية 	 
على األقل( بالعمالة أو اإلقليم الذي يوجد به مقر الجمعية التي ينتمي إليها، وتنزيله من خالل ممثليها 

الذين استفادوا من التكوين؛

مواكبة الجمعيات التي استفادت من عملية نقل املعارف ومكتسبات التكوين من أجل مساعدتها على 	 
تطبيق مكتسبات هذا التكوين ومخرجاته؛

تقاسم املعارف املكتسبة وكل الوثائق املتعلقة بالبرنامج التكويني مع الجمعيات املنتمية للعمالة أو 	 
اإلقليم الذي ينتمي إليه.

املساهمة في تقييم البرنامج التكويني.	 
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VII.الربنامجIيفIللم�ساركةIالرت�سحIوكيفياتIسروط�

على الجمعيات الراغبة في املشاركة في هذا البرنامج موافاة الوزارة املعنية بملف الترشح وفق الشروط 
والكيفيات املشار إليها في هذا اإلعالن، وسيتم تعيين لجنة لدراسة امللفات املتوصل بها والتأكد من استيفائها 

للشروط وانتقاء الجمعيات التي ستشارك في البرنامج وفق معايير محددة.

�صروط الرت�صح:

يفتح باب الترشح لفائدة الجمعيات املستوفية للشروط التالية:

أن تكون الجمعية في وضعية قانونية سليمة؛	 

أن تكون للجمعية مبادرات وأنشطة ميدانية ذات الصلة باملصلحة العامة خالل الخمس سنوات 	 
األخيرة؛

أن يكون مقر الجمعية بجهة فاس-مكناس؛	 

أن يكون املستفيد من التكوين عضوا في املكتب املسير للجمعية أو أجيرا لديها؛	 

أن يكون املرشح للمشاركة في التكوين يتوفر على مستوى تعليمي يمكنه من متابعة التكوين ونقل 	 
الخبرات واملهارات املكتسبة من التكوين الى أطر جمعوية اخرى.

ملف الرت�صح:

يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية: 

طلب الترشيح وفق االستمارة املرفقة بهذا اإلعالن )الرابط املشار إليه باملوقع اإللكتروني للوزارة )فضاء 	 
)،www.mcrpsc.gov.ma : )مستجدات

الئحة 	  محضر الجمع العام،  آخر وصل إيداع،  النظام األسا�سي،  ويشمل:  امللف القانوني للجمعية، 
أعضاء املكتب؛

التقريرين املالي واألدبي األخيرين؛	 

نسخة من محضر اجتماع مكتب الجمعية الذي تقرر خالله تقديم طلب املشاركة في البرنامج التكويني، 	 
يتضمن أسماء ممثلي الجمعية األربعة )4( املقترحين لالستفادة من هذا البرنامج؛

بيان السير الذاتية ملمثلي)ات( الجمعية املقترحين )ات( لالستفادة من البرنامج التكويني.	 
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طريقة امل�صاركة

على الجمعيات الراغبة في املشاركة في البرنامج التكويني استعمال إحدى الطريقتين التاليتين: 

 إرسال الطلب )وفق االستمارة املرفقة بهذا اإلعالن معبئة( مع كل الوثائق املكونة مللف الترشيح

إلكترونيا - في إرسال واحد وبصيغة pdf - عبر البريد االلكتروني: formationr2023@mcrpsc.gov.ma؛

.1

اأو 

إيداع الطلب )وفق االستمارة املرفقة بهذا اإلعالن معبئة( مع كل الوثائق املكونة مللف الترشيح أو إرساله 
الوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان، شارع أحمد الشرقاوي،  عبر البريد العادي على العنوان التالي: 

الحي اإلداري، أكدال، الرباط. 

.2

اآخر اأجل لإيداع ملف الرت�صيحات: 

)16:30(، آخر أجل إليداع ملفات  2023، على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال  15 فبراير  يعتبر يوم 
الترشح. 

لالستفسار أو ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بمركز االتصال بالوزارة: 

0537131313
information@mcrpsc.gov.ma

أو بالرقم الهاتفي التالي، داخل أوقات العمل اإلداري:

 0702072242
= = = = =
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طلب الرت�شح2 لال�شتفادة من برنامج دعم القدرات التدبريية واملوؤ�ش�شاتية للجمعيات
جهة فا�س - مكنا�س

على الراغبين في املشاركة في البرنامج التكويني تعبئة هذه االستمارة بدقة على الرابط املذكور في اإلعالن 
وإرفاقها بنسخ الكترونية من الوثائق املطلوبة، علما أنه سيتم االعتماد على املعطيات املدرجة في هذه 

االستمارة في انتقاء الجمعيات التي ستستفيد من هذا البرنامج.

II .IاجلمعيةIحولIعامةIمعلومات

اسم الجمعية: ............................................................................................................................................ 1

اسم رئيس)ة( الجمعية:  ............................................................................................................................ 2

مجال اشتغال الجمعية: ............................................................................................................................ 3

مستوى اشتغال الجمعية: . 4

                            دولي/إقليمي                  وطني                  جهوي/ محلي           

االنتماء إلى شبكة أو ائتالف:      نعم:                                                                  ال             . 5

إذا كان الجواب نعم، اسم الشبكة أو االئتالف: .....................................................................................  . 6

هل تتوفر الجمعية على فروع؟           نعم:                                                                  ال             . 7

في حالة توفر   الجمعية على فروع، املرجو تحديد عددها:   . 8

تاريخ تأسيس الجمعية: .............................................................................................................................. 9

تاريخ عقد آخر جمع عام: ........................................................................................................................... 10

العنوان البريدي: ........................................................................................................................................ 11

الهاتف: ....................................................................................................................................................... 12

العنوان االلكتروني: ................................................................................................................................... 13

عدد األعضاء املنخرطين:  ......................................................................................................................... 14

عدد املتطوعات واملتطوعين: .................................................................................................................... 15

عدد   األشخاص املداومين: ....................................................................................................................... 16

توفر الجمعية على مقر  خاص:         نعم:                                                                  ال             . 17

.) www.mcrpsc.gov.ma( 2 - يمكن تحميل هذه االستمارة من موقع الوزارة
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III .I:التكوينIجمالIيفIاجلمعيةIجتربة

تحديد الدورات التكوينية التي سبق لجمعيتكم املشاركة فيها )تعبئة الجدول التالي(:. 1

السنةعدد األيام التكوينيةالجهة املنظمةموضوع التكوين

هل سبق لجمعيتكم أن نظمت تكوينات أو مواكبة لجمعيات أخرى؟. 2

    نعم:                                                                  ال             

في حالة الجواب بنعم:

حدد هذه التكوينات وتاريخها ومكانها مع تضمينها في الجدول أسفله:   - 

السنةعدد الجمعيات املستفيدةموضوع التكوين أو املواكبة

             

IIII.التكوينيIالربنامجIيفIامل�ساركةIدوافع

   

ما هي دوافع مشاركتكم في البرنامج التكويني لدعم القدرات املؤسساتية للجمعيات؟. 1

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ما هي انتظاراتكم من املشاركة في البرنامج التكويني؟. 2

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................



االإعالن عن طلب اإبداء االهتمام للم�شاركة يف الربنامج التكويني اجلهوي لدعم القدرات التدبريية واملوؤ�ش�شاتية للجمعيات العاملة بجهة فا�س-مكنا�س

9

كيف ستستثمرون ما تم اكتسابه في الدورات التكوينية في تطوير عمل جمعيتكم والنهوض . 3
بالعمل الجمعوي؟

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

إضافات أخرى مرتبطة برغبتكم في املشاركة في البرنامج التكويني:. 4

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

IVI.IبرنامجIمنIلال�ستفادةIاملقرتحنيIاجلمعيةIممثليIحولIمعلومات

دعمIالقدراتIالتدبرييةIواملوؤ�س�ساتيةIللجمعيات

)تخصيص صفحة واحدة من هذه الفقرة لكل مترشح تقترحه الجمعية للمشاركة في الدورة التكوينية(

االسم الشخ�سي والعائلي: .................................................................................................................................. 

...................................................................................................................... الصفة/املهمة )داخل الجمعية(: 

الهاتف: ........................................ البريد اإللكتروني...........................................................................................

املستوى التعليمي:    ابتدائي             إعدادي           ثانوي            جامعي                       

هل سبق لكم املشاركة في التكوينات واللقاءات واألنشطة املنظمة من طرف الوزارة سابقا؟��

    نعم:                                                                  ال             

في حالة اإلجابة بنعم، حدد التكوينات التي تمت االستفادة منها:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ماهي التكوينات التي سبق لكم االستفادة منها في املجاالت ذات الصلة بالعمل الجمعوي؟��

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................



االإعالن عن طلب اإبداء االهتمام للم�شاركة يف الربنامج التكويني اجلهوي لدعم القدرات التدبريية واملوؤ�ش�شاتية للجمعيات العاملة بجهة فا�س-مكنا�س
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ما هي انتظاراتكم من البرنامج التكويني املقترح؟��

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ضع عالمة في الخانة املتعلقة بالدورة التكوينية التي سيحضرها املترشح عالقة باملهام املنوطة به ��
داخل الجمعية :

املنظومة القانونية للجمعيات؛  .1  
التسيير اإلداري واملالي؛  .2  
التخطيط االستراتيجي؛  .3  

تقنيات إعداد املشاريع وتتبع تنفيذها وتقييمها؛  .4  
بناء الشراكات وتعبئة املوارد؛  .5  

التشبيك الجمعوي؛  .6  
التواصل الجمعوي؛  .7  

تقنيات الترافع الجمعوي.  .8  


