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

.2026  - مع املجتمع املدين ن�سيج للفرتة 2022 

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

عن طلب اإبداء االهتمام
لفائدة اجلمعيات الراغبة يف االإ�رشاف على 

تنفيذ الربنامج اجلهوي لدعم القدرات 
التدبريية واملوؤ�س�ساتية للجمعيات

جهة فا�س – مكنا�س
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تقدمي

2011 جمعيات املجتمع املدني مكانة متميزة وأناط بها أدوارا  بوأ دستور اململكة لسنة 
جديدة باعتبارها شريكا أساسيا للدولة في مجال تدبير الشأن العام وإعداد وتنفيذ وتتبع 

وتقييم 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 
أطلقت عليها اسم نسيج والتي تم عرض محاورها   ،2026  -  2022 مع املجتمع املدني 

الكبرى باملجلس الحكومي املنعقد بتاريخ 14 أبريل 2022.

وتروم هذه االستراتيجية، التي تم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية، جعل املجتمع املدني 
شريكا أساسيا الزما في التنمية من خالل محورين أساسيين، ينَصبُّ املحور األول حول 
اإلسهام في دعم مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي، ويسعى املحور الثاني إلى 
تعزيز مشاركة املجتمع املدني في التنمية بشكل فعال ومؤثر. وباملوازاة مع هذين املحورين، 
تتضمن استراتيجية نسيج محورا أفقيا داعما يضم أربعة برامج يهم 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 يهدف إلى تعزيز القدرات التدبيرية واملؤسساتية للجمعيات تم إعداده وفق تصور 
ومقاربة من أجل تحقيق الفعالية والنجاعة واالستدامة. وسيشرع في تنفيذ هذا البرنامج، 
 ،) Konrad-Adenauer ( بشراكة مع جهة ووالية فاس -مكناس ومنظمة كونراد أديناور
في املرحلة األولى بجهة فاس- مكناس كجهة استرشادية نموذجية على أساس تعميمه على 

باقي جهات اململكة.

مقاربة  اعتماد  خالل  من  تنفيذه  الوزارة  تعتزم  الذكر،  سالف  البرنامج  فبخصوص 
تشاركية مع الفاعلين الترابيين وكذا جمعيات املجتمع املدني. وفي هذا اإلطار، سيتم تنفيذ 
البرنامج من طرف جمعية من الجمعيات الفاعلة واملختصة في مجال مواكبة وتقوية 
قدرات الجمعيات، وسيتم اختيار هذه الجمعية وفق الشروط والكيفيات املضمنة في 

هذا اإلعالن.
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الإطار املرجعي للربنامج:

مقتضيات دستور اململكة املغربية املتعلقة باألدوار الجديدة للمجتمع 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؛

منشور السيد الوزير األول رقم 7 / 2003 املؤرخ في 27 يونيو 2003 واملتعلق بالشراكة 	 
مع الجمعيات؛ 

استراتيجية وزارة العالقات مع البرملان في مجال العالقات مع املجتمع املدني، نسيج، 	 
للفترة 2022 - 2026 .

اأهداف الربنامج:

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 على مستوى جهة فاس – 	 
مكناس ومواكبتها في تفعيل املكتسبات ونقلها لجمعيات أخرى باألقاليم التابعة للجهة 

خالل 18 شهرا؛

وتأطير 	  تكوين  استدامة  لضمان  للوسائل  املشترك  واالستغالل  التعاضد  تشجيع 
ومواكبة الجمعيات النشيطة بالجهة من خالل توفير فضاءات مشتركة على مستوى 

أقاليم الجهة وتجهيزها بالوسائل الضرورية للعمل الجمعوي؛ 

تشجيع التشبيك والعمل املشترك بين الجمعيات بجهة فاس-مكناس؛	 

إحداث قطب كفاءات جمعوية على مستوى الجهة.	 
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مكونات الربنامج:

يرتكز هذا البرنامج على ثالث محاور رئيسية ويتعلق األمر ب:

تنظيم الدورات التكوينية:. 1

 120( جمعية وتطوير قدرات ومهارات أعضائها وأجرائها   30 تكوين  إلى  يسعى هذا املحور 
فاعل)ة( جمعوي)ة((1. ويتضمن هذا املحور ثمان )8( وحدات تكوينية )بحجم زمني يعادل 20 

ساعة على األقل لكل وحدة 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

تكوين املكونني:. 1

يهدف هذا املحور إلى اختيار بعض املشاركين على أساس معايير محددة في حدود )24( مشاركا 
ومشاركة في برنامج التكوين املتعلق باملواد الثمانية سالفة الذكر، لالستفادة من 3 تكوينات 

إضافية بهدف نقل املكتسبات للجمعيات العاملة بأقاليم الجهة وكذا مواكبتها.

يخص هذا التكوين املجاالت التالية: 

تقنيات تعلم الكبار )هندسة التكوين والهندسة البيداغوجية(؛ 	 

تقنيات التنشيط؛	 

تقنيات التواصل. 	 

1 - ستقترح الجمعيات أربع مشاركين لالستفادة من املحور األول للتكوين وتحديد املواضيع اتي سيستفيد منها كل مشارك 
ارتباطا بمهامه داخل الجمعية. 
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مواكبة اجلمعيات امل�صتفيدة من التكوين: . 2

يهدف هذا املحور إلى مواكبة الجمعيات املستفيدة من هذا البرنامج لتفعيل املعارف واملهارات 
املكتسبة من جهة، ومساعدتها على نقل هذه املكتسبات للجمعيات العاملة بأقاليم وعماالت 

الجهة من جهة أخرى.

مكان ومدة الإجناز:

سيتم إنجاز هذا البرنامج موضوع دفتر التحمالت بجهة فاس – مكناس، وسينفذ خالل مدة 
ال تتجاوز 18 شهرا )2023 و2024( ابتداء من شهر مارس 2023. وستعمل لجنة اإلشراف على 
وضع مخطط عمل وجدولة زمنية للبرنامج، كما ستضع معايير دقيقة الختيار الجمعية التي 

سيناط بها اإلشراف على تنفيذ هذا البرنامج.

التزامات الوزارة والتزامات الجمعية التي سيعهد إليها اإلشراف على تنفيذ مكونات البرنامج:

التزامات الوزارة: تلتزم الوزارة ب: 

توفير الدعم املالي املخصص لتنفيذ املحاور املتعلقة بالتكوين وتكوين املكونين ومواكبة 	 
الجمعيات املستفيدة لتطبيق مكتسبات التكوين؛

وضع كل الوثائق واملعطيات املساعدة على تنفيذ املشروع رهن إشارة الجمعية؛ 	 

إحداث لجنة اإلشراف املكونة من ممثلي شركاء البرنامج، يناط بها املصادقة على قائمة 	 
املكونين ومضامين املواد التكوينية باإلضافة إلى تتبع تنفيذ أنشطة البرنامج وتقييمها.

 التزامات الجمعية: تلتزم الجمعية بما يلي:

إعداد برنامج عمل لتنفيذ البرنامج التكويني؛	 

اقتراح مكونين يتوفرون على الكفاءة والتجربة الالزمتين في املجاالت املطلوبة والتعاقد 	 
معهم بعد مصادقة لجنة االشراف عليهم؛

إعداد املواد التكوينية بتنسيق مع املكونين وإعداد الحقيبة البيداغوجية للتكوين؛	 

السهر على تنفيذ الدورات التكوينية؛	 

مواكبة الجمعيات املستفيدة من التكوين وتتبع تفعيل وتطبيق املكتسبات؛	 

إعداد تقارير مفصلة لكل األنشطة املنجزة، وإعداد تقرير تركيبي في نهاية البرنامج.	 
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الإ�شراف على تنفيذ  اإليها  التي �شيعهد  ال�شروط املتعلقة باجلمعية 

مكونات الربنامج:

يشترط في الجمعية الراغبة في تنفيذ البرنامج:

أن تكون مؤسسة بشكل قانوني وفق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 03 	 
جمادى األولى 1378هـ املوافق لـ 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات 
ونظامها  العمل  بها  الجاري  القوانين  بتطبيق  التزامها  مع  وتتميمه،  تعديله  تم  كما 

األسا�سي والداخلي؛

أن تتوفر على التجربة والخبرة والكفاءة في مجال تعزيز قدرات الجمعيات؛	 

أن يندرج مجال تعزيز قدرات الجمعيات ضمن أنشطة الجمعية؛	 

أن تتوفر على املوارد البشرية واللوجستية الكافية لتنفيذ البرنامج؛	 

فعلى الجمعيات املهتمة واملستوفية لهذه الشروط موافاة الوزارة، سواء عبر البريد العادي أو 
من خالل اإليداع بمكتب الضبط، بملف طلب االهتمام يتضمن الوثائق التالية:

ملف إداري يتضمن: . 1

طلب في املوضوع موقع من طرف املمثل القانوني للجمعية؛	 

نسخة من محضر اجتماع  الجهاز التداولي للجمعية والذي تقرر من خالله تقديم طلب 	 
اإلشراف على تنفيذ مكونات هذا البرنامج، موقع من طرف املمثل القانوني للجمعة ؛

الئحة األعضاء، وصل اإليداع، محضر 	  )القانون األسا�سي،  امللف القانوني للجمعية 
الجمع العام األخير(

التقريرين املالي واالدبي للسنوات الثالث األخيرة.	 

ملف تقني يتضمن: . 2

وثيقة تبين من خاللها الجمعية تصورها بخصوص كيفية تنفيذ هذا البرنامج واملقاربة 	 
التي ستعتمدها وكذا نبذة عن مضامين الوحدات التكوينية ومهام املواكبة املضمنة في 

هذا البرنامج؛

السير الذاتية للمكونين املقترحين مع تحديد املكون والوحدة التي سيشرف عليها؛	 

مذكرة حول األنشطة الرئيسية املنجزة من طـــــــــــرف الجمعية في املجاالت ذات الصلة 	 
بالبرنامج مع إرفاقها بالوثائق املثبتة لها وإبراز معايير التجربة والخبرة والكفاءة املطلوبين؛
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ملف مالي: يتضمن العرض املالي املفصل الذي تقترحه الجمعية لتنفيذ مكونات هذا البرنامج 
مع تحديد املبلغ املالي لكل مكون على حدة.

سيتم تعيين لجنة لدراسة امللفات املتوصل بها وانتقاء الجمعية التي سيعهد إليها اإلشراف على 
تنفيذ مكونات البرنامج.

آخر أجل إليداع ملفات طلب إبداء االهتمام: 

على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، آخر أجل إليداع   2023 يعتبر يوم يوم 22 فبراير 
ملفات طلب إبداء االهتمام.

بطاقة معلومات حول اجلمعية 

اسم الجمعية

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان	 

تاريخ التأسيس	 

الهاتــــــــــــــــــف	 

البريد اإللكتروني	 
رئيـــــــــــس الجمعية

الهاتف	 

البريد اإللكتروني	 
أهـــــــــداف الجمعية

)انطالقا من نظامها األسا�سي(

معترف لها بصفة املنفعة العامة
نعم / ال

 

شبكة أو ائتالف أو جمعية..
عــــــــــــــدد املنخرطيـــــــــن

عــــــــــدد األجراء الدائميـــــن
السنويــــــة  امليزانية  متوسط 

للجمعيــــــــــة
مجاالت التدخل
مناطق التدخــــــــل


