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ا�ملكة ا�غربية

 وزارة  الداخلية
ء اقليم الرحامنة

بناء ع� منشور السيد رئيس الحكومة رقم 03/2022 الصادر بتاريخ 12 يناير 2022 بشأن تنزيل برنامج أوراش 

و تبعا لتوصيات اجت�ع اللجنة ا�قليمية ا�نعقد بتاريخ 22  مارس 2022 يعلن السيد رئيس مجلس اقليم الرحامنة 

عن طلب عروض مشاريع لفائدة تعاونيات و جمعيات ا�قليم للسهر ع� تنزيل مضام� برنامج أوراش 

األوراش المستهدفة
التنفیذ مكان الورش مكونات الورش اسم

 سیدي هللا، عبد سیدي غانم، سیدي(:  الترابیة بالجماعات التعلیمیة المؤسسات
)تزمرین عامر أوالد بوشان، طالب، آیت منصور،

 مؤسسات( التعلیمیة المؤسسات وصیانة تھیئة  :1 الورش
.)األول الشطر ـ الشمالیة الرحامنة

 علي سیدي جریر، ابن الجعافرة،(:  الترابیة بالجماعات التعلیمیة المؤسسات
)حمو آیت لبریكیین، البراحلة،

 مؤسسات( التعلیمیة المؤسسات وصیانة تھیئة  :2 الورش
.)الثاني الشطر ـ الشمالیة الرحامنة

 سیدي لعظم، انزالت املول، أوالد(:  الترابیة بالجماعات التعلیمیة المؤسسات
)الجبیالت بوعثمان،

 مؤسسات( التعلیمیة المؤسسات وصیانة تھیئة  :3 الورش
.)األول الشطر ـ الجنوبیة الرحامنة

 بوروس، الطلوح، بوبكر، سیدي(:  الترابیة بالجماعات التعلیمیة المؤسسات
)الجعیدات

 مؤسسات( التعلیمیة المؤسسات وصیانة تھیئة  :4 الورش
.)الثاني الشطر ـ الجنوبیة الرحامنة

الشمالیة بالرحامنة المسالك و الطرق  السوداء النقاط إزالة و البالستیكیة، األكیاس جمع  :5 الورش
.الشمالیة الرحامنة القروي للمجال التابعة-  المسالك و بالطرق

الجنوبیة بالرحامنة المسالك و الطرق  السوداء النقاط إزالة و البالستیكیة، األكیاس جمع  :6 الورش
.الجنوبیة بالرحامنة القروي للمجال التابعة-  المسالك و بالطرق

باإلقلیم المصنفة الطرق

األشجار تشذیب ـ المیتة األشجار قطع• 
 التشویر عالمات تعویض-  المتآكلة التشویر عالمات استبدال• 

.المیاه صرف و الفنیة للمنشآت األمان حواجز صباغة-  المسروقة
 المیاه صرف منشآت تنظیف-  الطریق بقارعة الحفر ردم• 

المیاه صرف قنوات تنظیف-   المخنوقة

  :7 الورش
 بالطریق المیتة األشجار تقطیع و األشجار تشذیب أشغال•  

.9 رقم الوطنیة
 إلقلیم المصنفة الطرقیة بالشبكة التشویر عالمات صیانة أشغال•  

.الرحامنة
 المتواجدة المیاه صرف منشآت صیانة و الحفر ردم أشغال•  

.بالرحامنة المصنفة بالطرق

الشمالیة للرحامنة التابعة الجماعات دواویر  الماء توزیع شبكات وإصالح صیانة إحداث،  :8 الورش
.)الشمالیة الرحامنة( الصحي والصرف

الجنوبیة للرحامنة التابعة الجماعات دواویر  الماء توزیع شبكات وإصالح صیانة إحداث،  :9 الورش
.)الجنوبیة الرحامنة( الصحي والصرف

الشمالیة الرحامنة جماعات
 معالجة ـ المھجورة األبار ردم ـ اآلبار معالجة  :10 الورش

 ـ العقارب لسعات من للحد التوعیة و التحسیس ـ المستنقعات
.)الشمالیة الرحامنة بجماعات( الضالة الكالب بخطورة التوعیة

الجنوبیة الرحامنة جماعات
 معالجة ـ المھجورة األبار ردم ـ اآلبار معالجة  :11 الورش

 ـ العقارب لسعات من للحد التوعیة و التحسیس ـ المستنقعات
.)الجنوبیة الرحامنة بجماعات( الضالة الكالب بخطورة التوعیة

 الباشویات و الدوائر و اإلداریة الملحقات و القیادات و الجماعات مقرات - 
  ـ)الشمالیة الرحامنة(

 الرعایة مؤسسات : )الشمالیة بالرحامنة( الخارجیة المصالح مؤسسات - 
..النسویة المؤسسات الشباب، دور االجتماعیة،

.)الشمالیة الرحامنة( المقابر - 

 مقرات تشجیر و نظافة و صباغة و تھیئة  :12 الورش
  المقابر صیانة و تھیئة-   العمومیة المؤسسات و اإلدارات

.)الشمالیة بالرحامنة(

 الباشویات و الدوائر و اإلداریة الملحقات و القیادات و الجماعات مقرات - 
  ـ)الجنوبیة الرحامنة(

 الرعایة مؤسسات : )الجنوبیة بالرحامنة( الخارجیة المصالح مؤسسات - 
..النسویة المؤسسات الشباب، دور االجتماعیة،

.)الجنوبیة الرحامنة( المقابر - 

 مقرات تشجیر و نظافة و صباغة و تھیئة  :13 الورش
  المقابر صیانة و تھیئة-   العمومیة المؤسسات و اإلدارات

.)الجنوبیة الرحامنة(

جریر بن مدینة
 والفضاءات االحیاء تشجیر و ونظافة تھیئة أشغال  :14 الورش
 األرصفة صباغة و العمومیة اإلنارة شبكات صیانة و-  العمومیة

.)جریر ابن بمدینة(

بوعثمان سیدي مدینة
 والفضاءات االحیاء تشجیر و ونظافة تھیئة أشغال  :15 الورش
 األرصفة صباغة و العمومیة اإلنارة شبكات صیانة و-  العمومیة

.)بوعثمان سیدي بمدینة(

الشمالیة بالرحامنة الترابیة الجماعات
 والفضاءات االحیاء تشجیر و ونظافة تھیئة أشغال  :16 الورش
 األرصفة صباغة و العمومیة اإلنارة شبكات صیانة و-  العمومیة

.)الشمالیة بالرحامنة الترابیة بالجماعات(

الجنوبیة بالرحامنة الترابیة الجماعات
 والفضاءات االحیاء تشجیر و ونظافة تھیئة أشغال  :17 الورش
 األرصفة صباغة و العمومیة اإلنارة شبكات صیانة و-  العمومیة

.)الجنوبیة بالرحامنة الترابیة بالجماعات(

الشروب الماء لتوزیع شبكات إحداث ـ
الصحي الصرف و الماء توزیع شبكات صیانة ـ

… 

التعلیمیة المؤسسات وصیانة تھیئة:  األول المجال

والمسالك الطرقیة الشبكة صیانة:  الثاني المجال

الصحي والصرف الماء توزیع شبكات وإصالح صیانة إحداث،:  الثالث المجال

العامة الصحة وحفظ الوقایة:  الرابع المجال

السوداء النقاط إزالة و البالستیكیة، األكیاس جمع

 وغرس البستنة أشغال-  األسوار و الحجرات وإصالح صباغة
 تھیئة-  الصحیة المرافق صیانة-  الساحات تھیئة-  األشجار

… للمؤسسات الخارجي الفضاء

المعدیة االمراض من للوقایة المستنقعات معالجة ـ
اآلبار معالجة ـ
المھجورة اآلبار ردم ـ
 لسعات من للحد وتوعویة تحسسیة حمالت و وقائیة إجراءات ـ

الضالة الكالب بخطورة التوعیة و العقارب

 تھیئة و صیانة ترمیم، تشجیر، نظافة، صباغة، تھیئة، - 
 الملحقات القیادات، الجماعات،:  بمقرات الخضراء المساحات
الخارجیة المصالح مؤسسات و الباشویات الدوائر، اإلداریة،

المقابر صیانة و تھیئة - 

 و-  العمومیة والفضاءات االحیاء تشجیر و ونظافة تھیئة أشغال 
األرصفة صباغة و العمومیة اإلنارة شبكات صیانة

والقرویة الحضریة بالمراكز والنظافة الصیانة التھیئة،:  الخامس المجال

 « 2 »
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ا�ملكة ا�غربية

 وزارة  الداخلية
ء اقليم الرحامنة

: الشمالیة الرحامنة
الطالبة و الطالب دور )1
الحضریة بالمراكز  العمومیة الساحات )2
الشباب دور )3
النسویة و الشبابیة المؤسسات جمیع )4

 داخل الریاضي و الفني و الثقافي التنشیط  :18 الورش
 و األسوار، خارج الشباب دور و االجتماعیة الرعایة مؤسسات
 بالرحامنة( العمومویة الساحات و المنتزھات و األحیاء تنشیط

.)الشمالیة

: الجنوبیة الرحامنة
الطالبة و الطالب دور )1
الحضریة بالمراكز  العمومیة الساحات )2
الشباب دور )3
النسویة و الشبابیة المؤسسات جمیع )4

 داخل الریاضي و الفني و الثقافي التنشیط  :19 الورش
 و األسوار، خارج الطالب دور و االجتماعیة الرعایة مؤسسات
.)الجنوبیة الرحامنة( الساحات و المنتزھات و األحیاء تنشیط

الرحامنة بإقلیم الشباب دور• 
الرحامنة بإقلیم النسویة المؤسسات• 
الرحامنة بإقلیم العمومیة الساحات• 

الرحامنة بإقلیم القرب أنشطة و الصیفیة المخیمات تنظیم  بإقلیم القرب أنشطة و الصیفیة المخیمات تنظیم  :20 الورش
الرحامنة

جریر ابن الثقافي المركز

 جریر ابن بمدینة عروض وتنظیم فرجوي فني عمل إنجاز - 
 فنانین من الورش ھذا فریق ویتكون الرحامنة إقلیم وسائر

 التسییر فریق ومن الفیدیو، وصانعي مسرحیین موسیقیین
والتواصل

 البالستیكیة، النفایات استعمال إعادة خالل من تشكیلیة أعمال - 
 بمدینة للمنتجات معارض وتنظیم للزینة، دیكورات إنتاج أجل من
) بالنساء خاص ورش ( الرحامنة إقلیم وسائر جریر ابن

  :21 الورش
.عروض وتنظیم فرجوي فني عمل إنجاز- 
 دیكورات إنتاج أجل من البالستیكیة النفایات استعمال إعادة- 

.للمنتجات معارض وتنظیم تشكیلیة، أعمال و للزینة

الرحامنة بإقلیم العمومیة اإلدارات مقرات  الملحقات و الدوائر و الباشویات  بمصالح األرشیف رقمنة 
الترابیة الجماعات و القیادات و اإلداریة .العمومیة اإلدارات  بمصالح األرشیف رقمنة  :22 الورش

الرحامنة إقلیم عمالة مقر العمالة بمصالح األرشیف رقمنة .العمالة بمصالح األرشیف رقمنة  :23 الورش

 الرحامنة بإقلیم الالممركزة الوزاریة القطاعات و الخارجیة المصالح مؤسسات
: األرشیف رقمنة ورش من االستفادة في الراغبة
…األمیة محو قطاع الصحة، قطاع المھني، التكوین قطاع التجھیز، قطاع

 القطاعات و الخارجیة المصالح بمؤسسات األرشیف رقمنة
.الرحامنة بإقلیم الالممركزة الوزاریة

 و الخارجیة المصالح بمؤسسات األرشیف رقمنة  :24 الورش
.الرحامنة بإقلیم الالممركزة الوزاریة القطاعات

 للمدیریة جریرالتابع بابن التقلیدیة الصناعة لفنون المتخصص المعھد• 
 السراغنة بقلعة االجتماعي االقتصاد و التقلیدیة للصناعة اإلقلیمیة

 مدینة جریر، بن مدینة( سكانیة كثافة و مھمة تكتالت تعرف التي المراكز• 
)الرحامنة صخور مركز بوعثمان، سیدي

 المنصة في الرحامنة بإقلیم التقلیدیین الصناع تسجیل• 
 الصناع تحسیس•  التقلیدیة للصناعة الوطني للسجل اإللكترونیة
 من االستفاذة و الورش ھذا في االنخراط بأھمیة التقلیدیین
الصحیة التغطیة

 في الرحامنة بإقلیم التقلیدیین الصناع تسجیل  :25 الورش
.التقلیدیة للصناعة الوطني للسجل اإللكترونیة المنصة

 العین، راس الطلوح، عكرمة، الجبیالت، بوعثمان، سیدي:  الترابیة بالجماعات
.املول أوالد لمحرة، بوروس، بوبكر، سیدي الجعیدات، األمیة محاربة برنامج ومؤطري مكوني تكوین .األمیة محاربة برنامج ومؤطري مكوني تكوین  :26 الورش

باالقلیم الترابیة الجماعات معظم  األمطار میاه خزانات تنظیف و السواقي، صیانة و تنقیة
والحصى األوحال من )المطفیات(

 میاه خزانات تنظیف و السواقي، صیانة و تنقیة  :27 الورش
.والحصى األوحال من )المطفیات( األمطار

هللا عبد سیدي جماعة  ـ الصبار بأراضي )العناب/النبق( أشواك ونقل اقتالع أشغال
.األشواك بھذه األراضي تسییج أشغال

 المغروسة األراضي من ھكتار 500 تسییج  :28  الورش
.بالصبار

والریاضي والفني الثقافي التنشیط:  السادس المجال

العمومیة اإلدارات أرشیف رقمنة:  السابع المجال

األمیة ومحاربة المدرسي التوجیھ العرضي، التربوي التأطیر:  الثامن المجال

  فالحیة أنشطة:  التاسع المجال

 
 داخل الریاضیة و الفنیة و الثقافیة األنشطة تقویة و تعزیز )1

 في لألشخاص المستقبلة المراكز و االجتماعیة الرعایة مؤسسات
.باإلقلیم إعاقة وضعیة

 خارج الشباب دار( العمومیة الساحات و األحیاء تنشیط )2
)األسوار

المونتاج و المسرح و الموسیقى مجال في تكوین )3

) - اإلنجلیزیة و الفرنسیة( األجنیة اللغات في تربویة مقامات )4
.ثقافیة وأنشطة مسابقات تنظیم

2/4
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ا�ملكة ا�غربية

 وزارة  الداخلية
ء اقليم الرحامنة

ا©شخاص الذين يجدون صعوبة £ ا�دماج £ سوق الشغل
 ا©شخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية ا�رتبطة

بكوفيد -19 أو ©سباب أخرى

الفئات المستهدفة : 

منحة تأط³ية ت²اوح ب� %5 و% 10 من ميزانية ا�°وع 

 ·نح لها من طرف ا�جلس ا�قليمي 
ا�واكبة وتقديم الدعم التأط³ي واللوجيستيº ال¹زم �نجاز الورش

من طرف ا�جلس ا�قليمي/ الج�عات ال²ابية وا�صالح الخارجية ذات الصلة بالورش 

1

2

تفتح ا�شاركة £ طلب ا�شاريع هذا £ وجه كل جمعية تعاونية :  

ا�ستفادة من دخل شهري يوازي الحد ا�دÂ ل¹جر خ¹ل مدة الورش
ا�ستفادة من التغطية ا�جت�عية والتأم� ضد حوادث الشغل

التأط³ داخل الورش لتطوير مهارات وكفاءات ا�ستفيد
تسليم وثيقة  من ا�شغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ ادماج ا�ستفيدين

£ النسيج ا�قتصادي 

تم إحداثها طبقا للت°يعات الجاري بها العمل
تتوفر ع� تجربة £ ا�جال موضوع الورش

تتوفر ع� القدرة الب°ية وا�ادية الÊورية Éنجاز الورش
محدثة سنتان ع� ا©قل عند تاريخ طلب عروض ا�شاريع

1
2
3
4

معايير الترشيح :

المزايا الممنوحة لألشخاص المستفيدين : 
1
2
3
4
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مكونات ملف الرتش︋  :

1

2
3

4

(النمودج رفقته) 

Lorem ipsum

ا�ملكة ا�غربية

 وزارة  الداخلية
ء اقليم الرحامنة

طلب ا�شاركة £ طلب ا�شاريع مقدم من طرف الجمعية / التعاونية

بطاقة تقديم حول الجمعية / التعاونية

النظام ا©ساË للجمعية / للتعاونية

محاÌ ا�جت�عات ا�تعلقة بالجمع� العام�(02)ا©خ³ين للجمعية / للتعاونية

التقريرين ا©دبي� (02) ا©خ³ين للجمعية / للتعاونية 

التقريرين ا�الي� (02) ا©خ³ين للجمعية / للتعاونية

 شهادة التعريف البنRIB» º» الخاص بالجمعية / التعاونية 

�ئحة أعضاء مكتب الجمعية / التعاونية 

1
2
3
4
5
6
7
8

الملف االداري والقانوني :

- تودع ا�لفات وجوبا Ïكتب الضبط الخاص با�جلس ا�قليمي للرحامنة Ïقر ع�لة اقليم الرحامنة £ أظرفة مغلقة و مختومة

    آخر أجل لتقي طلبات ال²شيح يوم الجمعة 17 يونيو 2022  قبل الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال      

 - يتم سحب دف² التحم¹ت و اÉست�رة و الجدادات ا�تعلقة Ïعلومات حول  الجمعية / التعاونية  من مكتب الضبط Ïقر ا�جلس ا�قليمي للرحامنة و كذا ع� الرابط

https://rhamna.ma

1
2
3
4
5

الشواهد ا�تعلقة بتجرية الجمعية / التعاونية £ ا�جال موضوع الورش

بطاقة تتعلق با�وارد الب°ية والتقنية للجمعية / للتعاونية

بطاقة حول الجمعية / التعاونية معبئة با�علومات الÊورية

دف² التحم¹ت و إست�رةالورش

 برنامج عمل زمني يجب أن يÔز بالتفصيل مدةكل مرحلة£ إنجاز الورش

تشغيل ا�ؤطرين - تعبئة ا�واد ا�ولية -برمجة أنشطة الورش... 0 )
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