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وزارة الداخلية
ءاقليم الرحامنة

بناء عىل منشور السيد رئيس الحكومة رقم  03/2022الصادر بتاريخ  12يناير  2022بشأن تنزيل برنامج أوراش
و تبعا لتوصيات اجتامع اللجنة االقليمية املنعقد بتاريخ  22مارس  2022يعلن السيد رئيس مجلس اقليم الرحامنة
عن طلب عروض مشاريع لفائدة تعاونيات و جمعيات االقليم للسهر عىل تنزيل مضامني برنامج أوراش

اﻷوراش اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮرش

ﻣﻜﺎن اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ

ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻮرش

اﻟﻤﺠﺎل اﻷول  :ﺗﮭﯿﺌﺔ وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ

اﻟﻮرش  : 1ﺗﮭﯿﺌﺔ وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ )ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ـ اﻟﺸﻄﺮ اﻷول(.
اﻟﻮرش  : 2ﺗﮭﯿﺌﺔ وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ )ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ـ اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ(.
(
)
اﻟﻮرش  : 3ﺗﮭﯿﺌﺔ وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ )ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ـ اﻟﺸﻄﺮ اﻷول(.
اﻟﻮرش  : 4ﺗﮭﯿﺌﺔ وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ )ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ـ اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ(.

ﺻﺒﺎﻏﺔ وإﺻﻼح اﻟﺤﺠﺮات و اﻷﺳﻮار  -أﺷﻐﺎل اﻟﺒﺴﺘﻨﺔ وﻏﺮس
اﻷﺷﺠﺎر  -ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﺴﺎﺣﺎت  -ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﯿﺔ  -ﺗﮭﯿﺌﺔ
اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت …

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ) :ﺳﯿﺪي ﻏﺎﻧﻢ ،ﺳﯿﺪي ﻋﺒﺪ ﷲ ،ﺳﯿﺪي
ﻣﻨﺼﻮر ،آﯾﺖ طﺎﻟﺐ ،ﺑﻮﺷﺎن ،أوﻻد ﻋﺎﻣﺮ ﺗﺰﻣﺮﯾﻦ(
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ) :اﻟﺠﻌﺎﻓﺮة ،اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ،ﺳﯿﺪي ﻋﻠﻲ
اﻟﺒﺮاﺣﻠﺔ ،ﻟﺒﺮﯾﻜﯿﯿﻦ ،آﯾﺖ ﺣﻤﻮ(
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ) :أوﻻد اﻣﻠﻮل ،اﻧﺰاﻟﺖ ﻟﻌﻈﻢ ،ﺳﯿﺪي
ﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ،اﻟﺠﺒﯿﻼت(
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ) :ﺳﯿﺪي ﺑﻮﺑﻜﺮ ،اﻟﻄﻠﻮح ،ﺑﻮروس،
اﻟﺠﻌﯿﺪات(

اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮﻗﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎﻟﻚ

اﻟﻮرش  : 5ﺟﻤﻊ اﻷﻛﯿﺎس اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ ،و إزاﻟﺔ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺴﻮداء
ﺑﺎﻟﻄﺮق و اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ  -اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻟﻘﺮوي اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ.

اﻟﻄﺮق و اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺟﻤﻊ اﻷﻛﯿﺎس اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ ،و إزاﻟﺔ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺴﻮداء

اﻟﻮرش  : 6ﺟﻤﻊ اﻷﻛﯿﺎس اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ ،و إزاﻟﺔ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺴﻮداء
ﺑﺎﻟﻄﺮق و اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ  -اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻟﻘﺮوي ﺑﺎﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ.

اﻟﻄﺮق و اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ

اﻟﻮرش : 7

• ﻗﻄﻊ اﻷﺷﺠﺎر اﻟﻤﯿﺘﺔ ـ ﺗﺸﺬﯾﺐ اﻷﺷﺠﺎر
• أﺷﻐﺎل ﺗﺸﺬﯾﺐ اﻷﺷﺠﺎر و ﺗﻘﻄﯿﻊ اﻷﺷﺠﺎر اﻟﻤﯿﺘﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻖ
• اﺳﺘﺒﺪال ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺸﻮﯾﺮ اﻟﻤﺘﺂﻛﻠﺔ  -ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺸﻮﯾﺮ
اﻟﻮطﻨﯿﺔ رﻗﻢ .9
• أﺷﻐﺎل ﺻﯿﺎﻧﺔ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺸﻮﯾﺮ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻹﻗﻠﯿﻢ اﻟﻤﺴﺮوﻗﺔ  -ﺻﺒﺎﻏﺔ ﺣﻮاﺟﺰ اﻷﻣﺎن ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﻔﻨﯿﺔ و ﺻﺮف اﻟﻤﯿﺎه.
• ردم اﻟﺤﻔﺮ ﺑﻘﺎرﻋﺔ اﻟﻄﺮﯾﻖ  -ﺗﻨﻈﯿﻒ ﻣﻨﺸﺂت ﺻﺮف اﻟﻤﯿﺎه
اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ.
اﻟﻤﺨﻨﻮﻗﺔ  -ﺗﻨﻈﯿﻒ ﻗﻨﻮات ﺻﺮف اﻟﻤﯿﺎه
• أﺷﻐﺎل ردم اﻟﺤﻔﺮ و ﺻﯿﺎﻧﺔ ﻣﻨﺸﺂت ﺻﺮف اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة
ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ.

اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻹﻗﻠﯿﻢ

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

اﻟﻮرش  : 8إﺣﺪاث ،ﺻﯿﺎﻧﺔ وإﺻﻼح ﺷﺒﻜﺎت ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺎء
واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ )اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ(.
اﻟﻮرش  : 9إﺣﺪاث ،ﺻﯿﺎﻧﺔ وإﺻﻼح ﺷﺒﻜﺎت ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺎء
واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ )اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ(.

دواوﯾﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺮﺣﺎﻣﻨﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ

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

دواوﯾﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺮﺣﺎﻣﻨﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ

اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺮاﺑﻊ  :اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ وﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻮرش  : 10ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﺑﺎر ـ ردم اﻷﺑﺎر اﻟﻤﮭﺠﻮرة ـ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻌﺎت ـ اﻟﺘﺤﺴﯿﺲ و اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻟﺴﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎرب ـ
اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ ﺑﺨﻄﻮرة اﻟﻜﻼب اﻟﻀﺎﻟﺔ )ﺑﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ(.

ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ

ـ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻌﺎت ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻻﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﯾﺔ
ـ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﺑﺎر
ـ ردم اﻵﺑﺎر اﻟﻤﮭﺠﻮرة
ـ إﺟﺮاءات وﻗﺎﺋﯿﺔ و ﺣﻤﻼت ﺗﺤﺴﺴﯿﺔ وﺗﻮﻋﻮﯾﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻟﺴﻌﺎت
اﻟﻌﻘﺎرب و اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ ﺑﺨﻄﻮرة اﻟﻜﻼب اﻟﻀﺎﻟﺔ

اﻟﻮرش  : 11ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﺑﺎر ـ ردم اﻷﺑﺎر اﻟﻤﮭﺠﻮرة ـ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻌﺎت ـ اﻟﺘﺤﺴﯿﺲ و اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻟﺴﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎرب ـ
اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ ﺑﺨﻄﻮرة اﻟﻜﻼب اﻟﻀﺎﻟﺔ )ﺑﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ(.

ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ

اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺨﺎﻣﺲ  :اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ ،اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ واﻟﻘﺮوﯾﺔ
اﻟﻮرش  : 12ﺗﮭﯿﺌﺔ و ﺻﺒﺎﻏﺔ و ﻧﻈﺎﻓﺔ و ﺗﺸﺠﯿﺮ ﻣﻘﺮات
اﻹدارات و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ  -ﺗﮭﯿﺌﺔ و ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ
)ﺑﺎﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ(.
اﻟﻮرش  : 13ﺗﮭﯿﺌﺔ و ﺻﺒﺎﻏﺔ و ﻧﻈﺎﻓﺔ و ﺗﺸﺠﯿﺮ ﻣﻘﺮات
اﻹدارات و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ  -ﺗﮭﯿﺌﺔ و ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ
)اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ(.
اﻟﻮرش  : 14أﺷﻐﺎل ﺗﮭﯿﺌﺔ وﻧﻈﺎﻓﺔ و ﺗﺸﺠﯿﺮ اﻻﺣﯿﺎء واﻟﻔﻀﺎءات
اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ  -و ﺻﯿﺎﻧﺔ ﺷﺒﻜﺎت اﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ و ﺻﺒﺎﻏﺔ اﻷرﺻﻔﺔ
)ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ(.
اﻟﻮرش  : 15أﺷﻐﺎل ﺗﮭﯿﺌﺔ وﻧﻈﺎﻓﺔ و ﺗﺸﺠﯿﺮ اﻻﺣﯿﺎء واﻟﻔﻀﺎءات
اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ  -و ﺻﯿﺎﻧﺔ ﺷﺒﻜﺎت اﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ و ﺻﺒﺎﻏﺔ اﻷرﺻﻔﺔ
)ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﺳﯿﺪي ﺑﻮﻋﺜﻤﺎن(.
اﻟﻮرش  : 16أﺷﻐﺎل ﺗﮭﯿﺌﺔ وﻧﻈﺎﻓﺔ و ﺗﺸﺠﯿﺮ اﻻﺣﯿﺎء واﻟﻔﻀﺎءات
اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ  -و ﺻﯿﺎﻧﺔ ﺷﺒﻜﺎت اﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ و ﺻﺒﺎﻏﺔ اﻷرﺻﻔﺔ
)ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ(.

1/4

اﻟﻮرش  : 17أﺷﻐﺎل ﺗﮭﯿﺌﺔ وﻧﻈﺎﻓﺔ و ﺗﺸﺠﯿﺮ اﻻﺣﯿﺎء واﻟﻔﻀﺎءات
اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ  -و ﺻﯿﺎﻧﺔ ﺷﺒﻜﺎت اﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ و ﺻﺒﺎﻏﺔ اﻷرﺻﻔﺔ
)ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ(.

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

 ﻣﻘﺮات اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت و اﻟﻘﯿﺎدات و اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت اﻹدارﯾﺔ و اﻟﺪواﺋﺮ و اﻟﺒﺎﺷﻮﯾﺎت)اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ(ـ
 ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ )ﺑﺎﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ(  :ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻋﺎﯾﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،دور اﻟﺸﺒﺎب ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺴﻮﯾﺔ..
 اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ )اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ(. ﻣﻘﺮات اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت و اﻟﻘﯿﺎدات و اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت اﻹدارﯾﺔ و اﻟﺪواﺋﺮ و اﻟﺒﺎﺷﻮﯾﺎت)اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ(ـ
 ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ )ﺑﺎﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ(  :ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻋﺎﯾﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،دور اﻟﺸﺒﺎب ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺴﻮﯾﺔ..
 اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ )اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ(.ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ

ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺳﯿﺪي ﺑﻮﻋﺜﻤﺎن
أﺷﻐﺎل ﺗﮭﯿﺌﺔ وﻧﻈﺎﻓﺔ و ﺗﺸﺠﯿﺮ اﻻﺣﯿﺎء واﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ  -و
ﺻﯿﺎﻧﺔ ﺷﺒﻜﺎت اﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ و ﺻﺒﺎﻏﺔ اﻷرﺻﻔﺔ

اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ

اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ

اململكة املغربية

وزارة الداخلية
ءاقليم الرحامنة

اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﺎدس  :اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻨﻲ واﻟﺮﯾﺎﺿﻲ
اﻟﻮرش  : 18اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ و اﻟﻔﻨﻲ و اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ داﺧﻞ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و دور اﻟﺸﺒﺎب ﺧﺎرج اﻷﺳﻮار ،و
ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻷﺣﯿﺎء و اﻟﻤﻨﺘﺰھﺎت و اﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻮﯾﺔ )ﺑﺎﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ
اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ(.

اﻟﻮرش  : 19اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ و اﻟﻔﻨﻲ و اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ داﺧﻞ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و دور اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺧﺎرج اﻷﺳﻮار ،و
ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻷﺣﯿﺎء و اﻟﻤﻨﺘﺰھﺎت و اﻟﺴﺎﺣﺎت )اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ(.

اﻟﻮرش  : 20ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺨﯿﻤﺎت اﻟﺼﯿﻔﯿﺔ و أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﺮب ﺑﺈﻗﻠﯿﻢ
اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ

اﻟﻮرش : 21

اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ :
 (1دور اﻟﻄﺎﻟﺐ و اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ
 (1ﺗﻌﺰﯾﺰ و ﺗﻘﻮﯾﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و اﻟﻔﻨﯿﺔ و اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ داﺧﻞ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻓﻲ  (2اﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ
 (3دور اﻟﺸﺒﺎب
وﺿﻌﯿﺔ إﻋﺎﻗﺔ ﺑﺎﻹﻗﻠﯿﻢ.
 (4ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﯿﺔ و اﻟﻨﺴﻮﯾﺔ
 (2ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻷﺣﯿﺎء و اﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ )دار اﻟﺸﺒﺎب ﺧﺎرج
اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ :
اﻷﺳﻮار(
 (1دور اﻟﻄﺎﻟﺐ و اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ
 (2اﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ
 (3ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ و اﻟﻤﺴﺮح و اﻟﻤﻮﻧﺘﺎج
 (3دور اﻟﺸﺒﺎب
 (4ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﯿﺔ )اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ و اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ(  (4 -ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﯿﺔ و اﻟﻨﺴﻮﯾﺔ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت وأﻧﺸﻄﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ.
ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺨﯿﻤﺎت اﻟﺼﯿﻔﯿﺔ و أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﺮب ﺑﺈﻗﻠﯿﻢ اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ

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

 إﻧﺠﺎز ﻋﻤﻞ ﻓﻨﻲ ﻓﺮﺟﻮي وﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﺮوض ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮوﺳﺎﺋﺮ إﻗﻠﯿﻢ اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ وﯾﺘﻜﻮن ﻓﺮﯾﻖ ھﺬا اﻟﻮرش ﻣﻦ ﻓﻨﺎﻧﯿﻦ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﯿﻦ ﻣﺴﺮﺣﯿﯿﻦ وﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻔﯿﺪﯾﻮ ،وﻣﻦ ﻓﺮﯾﻖ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ
واﻟﺘﻮاﺻﻞ
 أﻋﻤﺎل ﺗﺸﻜﯿﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ،ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺘﺎج دﯾﻜﻮرات ﻟﻠﺰﯾﻨﺔ ،وﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻌﺎرض ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ وﺳﺎﺋﺮ إﻗﻠﯿﻢ اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ ) ورش ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء (

 إﻧﺠﺎز ﻋﻤﻞ ﻓﻨﻲ ﻓﺮﺟﻮي وﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﺮوض. إﻋﺎدة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺘﺎج دﯾﻜﻮراتﻟﻠﺰﯾﻨﺔ و أﻋﻤﺎل ﺗﺸﻜﯿﻠﯿﺔ ،وﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻌﺎرض ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت.

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ

اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﺎﺑﻊ  :رﻗﻤﻨﺔ أرﺷﯿﻒ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ
رﻗﻤﻨﺔ اﻷرﺷﯿﻒ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﺎﺷﻮﯾﺎت و اﻟﺪواﺋﺮ و اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت
اﻹدارﯾﺔ و اﻟﻘﯿﺎدات و اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ
رﻗﻤﻨﺔ اﻷرﺷﯿﻒ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ

اﻟﻮرش  : 22رﻗﻤﻨﺔ اﻷرﺷﯿﻒ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ.
اﻟﻮرش  : 23رﻗﻤﻨﺔ اﻷرﺷﯿﻒ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ.
اﻟﻮرش  : 24رﻗﻤﻨﺔ اﻷرﺷﯿﻒ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ و
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارﯾﺔ اﻟﻼﻣﻤﺮﻛﺰة ﺑﺈﻗﻠﯿﻢ اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ.
اﻟﻮرش  : 25ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺼﻨﺎع اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﯿﻦ ﺑﺈﻗﻠﯿﻢ اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ.

رﻗﻤﻨﺔ اﻷرﺷﯿﻒ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ و اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﻮزارﯾﺔ اﻟﻼﻣﻤﺮﻛﺰة ﺑﺈﻗﻠﯿﻢ اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ.

ﻣﻘﺮات اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﺈﻗﻠﯿﻢ اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ
ﻣﻘﺮ ﻋﻤﺎﻟﺔ إﻗﻠﯿﻢ اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ و اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارﯾﺔ اﻟﻼﻣﻤﺮﻛﺰة ﺑﺈﻗﻠﯿﻢ اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ
اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ورش رﻗﻤﻨﺔ اﻷرﺷﯿﻒ :
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﮭﯿﺰ ،ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ ،ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ ،ﻗﻄﺎع ﻣﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ…

• اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻔﻨﻮن اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺑﺎﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮاﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺪﯾﺮﯾﺔ
• ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺼﻨﺎع اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﯿﻦ ﺑﺈﻗﻠﯿﻢ اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺼﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ • ﺗﺤﺴﯿﺲ اﻟﺼﻨﺎع اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻘﻠﻌﺔ اﻟﺴﺮاﻏﻨﺔ
• اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف ﺗﻜﺘﻼت ﻣﮭﻤﺔ و ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺳﻜﺎﻧﯿﺔ )ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ،ﻣﺪﯾﻨﺔ
اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﯿﻦ ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻮرش و اﻻﺳﺘﻔﺎذة ﻣﻦ
ﺳﯿﺪي ﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ،ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺨﻮر اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ(
اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ

اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺜﺎﻣﻦ  :اﻟﺘﺄطﯿﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﻌﺮﺿﻲ ،اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ اﻟﻤﺪرﺳﻲ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻷﻣﯿﺔ
اﻟﻮرش  : 26ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﻜﻮﻧﻲ وﻣﺆطﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻷﻣﯿﺔ.

ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﻜﻮﻧﻲ وﻣﺆطﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻷﻣﯿﺔ

اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﺎﺳﻊ  :أﻧﺸﻄﺔ ﻓﻼﺣﯿﺔ
اﻟﻮرش  : 27ﺗﻨﻘﯿﺔ و ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﺴﻮاﻗﻲ ،و ﺗﻨﻈﯿﻒ ﺧﺰاﻧﺎت ﻣﯿﺎه
اﻷﻣﻄﺎر )اﻟﻤﻄﻔﯿﺎت( ﻣﻦ اﻷوﺣﺎل واﻟﺤﺼﻰ.
اﻟﻮرش  : 28ﺗﺴﯿﯿﺞ  500ھﻜﺘﺎر ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻐﺮوﺳﺔ
ﺑﺎﻟﺼﺒﺎر.
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ﺗﻨﻘﯿﺔ و ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﺴﻮاﻗﻲ ،و ﺗﻨﻈﯿﻒ ﺧﺰاﻧﺎت ﻣﯿﺎه اﻷﻣﻄﺎر
)اﻟﻤﻄﻔﯿﺎت( ﻣﻦ اﻷوﺣﺎل واﻟﺤﺼﻰ
أﺷﻐﺎل اﻗﺘﻼع وﻧﻘﻞ أﺷﻮاك )اﻟﻨﺒﻖ/اﻟﻌﻨﺎب( ﺑﺄراﺿﻲ اﻟﺼﺒﺎر ـ
أﺷﻐﺎل ﺗﺴﯿﯿﺞ اﻷراﺿﻲ ﺑﮭﺬه اﻷﺷﻮاك.

ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ  :ﺳﯿﺪي ﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ،اﻟﺠﺒﯿﻼت ،ﻋﻜﺮﻣﺔ ،اﻟﻄﻠﻮح ،راس اﻟﻌﯿﻦ،
اﻟﺠﻌﯿﺪات ،ﺳﯿﺪي ﺑﻮﺑﻜﺮ ،ﺑﻮروس ،ﻟﻤﺤﺮة ،أوﻻد اﻣﻠﻮل.
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ﺑﺎﻻﻗﻠﯿﻢ
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺳﯿﺪي ﻋﺒﺪ ﷲ

اململكة املغربية

وزارة الداخلية
ءاقليم الرحامنة

اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ :
األشخاص الذين يجدون صعوبة يف االدماج يف سوق الشغل
األشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية املرتبطة
بكوفيد  19-أو ألسباب أخرى

 1منحة تأطريية ترتاوح بني  5%و 10 %من ميزانية املرشوع
متنح لها من طرف املجلس االقليمي
 2املواكبة وتقديم الدعم التأطريي واللوجيستييك الالزم النجاز الورش
من طرف املجلس االقليمي /الجامعات الرتابية واملصالح الخارجية ذات الصلة بالورش
Lorem ipsum

اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ :

 1االستفادة من دخل شهري يوازي الحد االدىن لالجر خالل مدة الورش
 2االستفادة من التغطية االجتامعية والتأمني ضد حوادث الشغل
 3التأطري داخل الورش لتطوير مهارات وكفاءات املستفيد
 4تسليم وثيقة من املشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ ادماج املستفيدين
يف النسيج االقتصادي

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ :

تفتح املشاركة يف طلب املشاريع هذا يف وجه كل جمعية تعاونية :
 1تم إحداثها طبقا للترشيعات الجاري بها العمل
 2تتوفر عىل تجربة يف املجال موضوع الورش
 3تتوفر عىل القدرة البرشية واملادية الرضورية إلنجاز الورش
 4محدثة سنتان عىل األقل عند تاريخ طلب عروض املشاريع
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اململكة املغربية

وزارة الداخلية
ءاقليم الرحامنة

1
2
3
4

ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﱰﺷ︋ :
اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺘﻘﻨﻲ :
)النمودج رفقته(

 1الشواهد املتعلقة بتجرية الجمعية  /التعاونية يف املجال موضوع الورش
 2بطاقة تتعلق باملوارد البرشية والتقنية للجمعية  /للتعاونية
 3بطاقة حول الجمعية  /التعاونية معبئة باملعلومات الرضورية )النمودج رفقته(
 4دفرت التحمالت و إستامرةالورش)النمودج رفقته(
 5برنامج عمل زمني يجب أن يربز بالتفصيل مدةكل مرحلةيف إنجاز الورش
)تشغيل املؤطرين  -تعبئة املواد االولية -برمجة أنشطة الورش( ...
Lorem ipsum

0

اﻟﻤﻠﻒ اﻻداري واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ :
 1طلب املشاركة يف طلب املشاريع مقدم من طرف الجمعية  /التعاونية
 2بطاقة تقديم حول الجمعية  /التعاونية
 3النظام األسايس للجمعية  /للتعاونية
 4محارض االجتامعات املتعلقة بالجمعني العامني)(02األخريين للجمعية  /للتعاونية
 5التقريرين األدبيني ) (02األخريين للجمعية  /للتعاونية
 6التقريرين املاليني ) (02األخريين للجمعية  /للتعاونية
 7شهادة التعريف البنيك » «RIBالخاص بالجمعية  /التعاونية
 8الئحة أعضاء مكتب الجمعية  /التعاونية

 -يتم سحب دفرت التحمالت و اإلستامرة و الجدادات املتعلقة مبعلومات حول الجمعية  /التعاونية من مكتب الضبط مبقر املجلس االقليمي للرحامنة و كذا عىل الرابط

https://rhamna.ma
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