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 الجامعة الشبابية للفاعلين الجمعويين 

 الدورة الثامنة عشرة

  2022دجنبر  25و 24مراكش في 

   عدد خاص -نشرة إخبارية 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 تقرير حول أشغال الجامعة الشبابية للفاعلين الجمعويين

 الدورة الثامنة عشرة

  2022دجنبر  25و 24مراكش في 

I- : الجلسة االفتتاحية 

 :للفاعلين الجمعويين في دورتها الثامنة عشرة تحت شعارنظم مركز التنمية لجهة تانسيفت الجامعة الشبابية  

دجنبر    25و  24وذلك يومي  العمل الجمعوي رافعة أساسية لتأهيل املوارد البشرية ورهان للتنمية املحلية"  "

التابعة لجامعة القاض ي  مع كلية العلوم السمالليةبشراكة ودعم من مجلس مدينة مراكش وبتعاون    2022

    الهادفة: بمراكش التي احتضنت هذه الدورة التكوينيةعياض 

بين مركز التنمية لجهة تانسيفت ومجلس مدينة مراكش، وذلك من خالل  -1 لتفعيل الشراكة املبرمة 

املتعلق بالجامعة الشبابية لفائدة النسيج الجمعوي الشريك   جاز الشطر الثاني من اتفاقية الشراكةإن

 ملجلس مدينة مراكش. 

واإل  -2 املدني على مستوى مدينة مراكش  املجتمع  تأهيل جمعيات  في  تقوية مؤهالتها  اإلسهام  في  سهام 

قضاي حول  األساسية  املبادئ  اكتساب  على  ومساعدتها  والجماعي  التدبيرية  الجمعوي  العمل  ا 

 وعالقتهما بقضايا التنمية املحلية. 

 



 
 

التنمية ومنسق أشغال د  عبير  ي من تسكانت    التيالجلسة االفتتاحية    وتميزت  العام لمركز  الكاتب  السيدي  العزيز 

حيث أشار في كلمته الى األهداف األساسية من هذه الدورة للجامعة الشبابية للفاعلين الجمعويين بمراكش    18الدورة  

 والمتمثلة في:  

 .االنفتاح على قضايا العمل الجمعوي -

 ير الشراكات.تقنيات التواصل وتدب تأهيل الجمعويين وإكسابهم  -

 الحكامة الجيدة. مفاهيموفق الجمعيات  روتدبي تسييرالقدرة على  -

 .والمالي للجمعيات   اإلداريامتالك تقنيات ومبادئ التسيير  -

 امتالك الكفايات والمؤهالت إلعداد وتتبع وتقييم المشاريع التنموية   -

   .2030وآليات تنفيذ أجندة التنمية المستدامة التعرف على أهمية اهداف  -

 

 

 ،االجتماعية ي خدمة التنشئة  ف  والفعال ونجاعتهالجاد  أكدت كلمة المسير االفتتاحية على أهمية العمل الجمعوي  كما  

بناء  التنموي والقدرة على  المشروع  التدبير اإلداري والمالي ومنهجية  الجمعوي في  الشباب  والرفع من قدرات 

شعاعية في إداخلية وة  من خالل أنشط،  تحمل المسؤولية ورفع التحديات ومواجهة الصعاب الشراكات واالنفتاح و 

 .…والثقافية واالجتماعية  التنموية أبعادها

العمل الجمعوي رافعة أساسية لتأهيل الموارد "اليه شعار هذه الدورة التكوينية بكون     راليوم هو ما أشا الرهان  ولعل  

المحلية" للتنمية  ذلك ما سوف يسهم      ،البشرية ورهان  في خلق جو من االنفتاح على اآلخر والتواصل   ولعل 

رة هذه الجمعيات على تأهيل وتأطير أعضائها د بق  إالتحقيق    ،ولن يتأتىالمختلفة للجمعيات  تجارب  ال  واإلفادة من

محليا و جهويا بشراكة وتعاقد مع مختلف الهيئات والمنظمات   نميةللت  خططبلورة    بمستطاعهنحو عمل جمعوي  

وبعض   ومن ضمنها أساسا المجالس الجماعية والجامعات ومؤسسات التربية والتكوين    المشتركة،األهداف    ذات  

وذلك واعتبارها شريكا استراتيجيا في التنمية، الفاعلين المجتمعيين في مجال االقتصاد والثقافة والتربية والتكوين  

علوم السماللية بجامعة القاضي االستراتيجية مع مجلس مدينة مراكش و كلية ال  شراكتهمن خالل    هو مسعى المركز

 عياض وبعض شركائنا الدوليين والوطنيين .....

 



 
 

 

 

نيابة عن السيد العميد الذي اعتذر عن السماللية،    السيدة نائبة عميد كلية العلوموأعطيت الكلمة بعد ذلك لكل من  

وهنأت   السماللية  كلية العلومقاهرة. وبداية رحبت السيدة نائبة العميد بالحضور الكريم في رحاب    الحضور لظروف 

 اللجنة المنظمة على اختيارها لموضوع هذه الدورة الذي يكتسي أهمية قصوى بالنسبة للتنمية المحلية و الجهوية و 

وختمت كلمتها للوجستيكي لمثل هذه الفعاليات،  ا إلى دور الجامعات المغربية في مواكبة وتقديم الدعمأيضا  تطرقت  

، التعاون بين المواطنين ، بقراءة بعض األبيات الشعرية لموصوف الرصافي يمجد فيها تكوين العنصر البشري

أكدت عن فخرها باسمها   ممثلة المجلس الجماعي لمراكش، التيالسيدة  جاء دور    ودعم و نشر العلم .بعد ذلك،

ال عن  نيابة  و  الشبابية  الخاص  الجامعة  هذه  فعاليات  بافتتاح  مراكش  مدينة  مجلس  رئيسة  الفاعلين لفائدة  سيدة 

 مركزو  المجلس الجماعي لمراكشبين    المثمر والمستمرالجاد    والتعاوناإلشادة بالشراكة    د بمراكش. بعين  ي والجمع

، أكدت السيدة الممثلة عن إيمان المجلس الجماعي العميق بأهمية الشراكة مع المجتمع المدني التنمية لجهة تانسيفت 

المشاريع التي تتطلب   مهمة تنفيذ منهجية جديدة للفعل التنموي من خالل إسناد    وتكريسكإحدى آليات تنفيذ المشاريع  

فيذها. كما تأتي هذه الدورة لتلبي حاجة ملحة تتوفر على اإلمكانيات والكفاءة االزمة لتن  ات ومؤهالت إلى جمعيخبرة  

 رصدتها مصالح المجلس الجماعي من خالل التعامل اليومي مع الجمعيات أال وهي تكوين الفاعلين الجمعويين في 

 التنموية والتدبير اإلداري والمالي، وتعبئة موارد التمويل. المشاريع    وإعداد، تتبع، وتقييممبادئ الشراكة، التعاون  

في حاجة ملحة لفاعلين جمعويين  الجمعيات وتمويل دعم  فإن المجلس الجماعي كفاعل ترابي أنيطت به مهمة  لذلك

التنموية. المشاريع  وتنفيذ  مواكبة  بلورة،  على  وقادرين  مدينة   مؤهلين  مجلس  رئيسة  نائبة  السيدة  تمنت  وأخيرا 

ها وامتنانها لمسؤولي الجامعة والكلية الذين والتوفيق كما أبدت شكرمراكش أن تكلل أعمال هذه الدورة بالنجاح  

 وفروا لهذه الدورة فضاء جميال.



 
 

 

 رنوهت باختيا(  السماللية  مراكش وكلية العلومبالمدينة    )مجلس  ناالستراتيجيي   لشركائناالمحفزة  هذه المداخالت  

 عنحول دور العمل الجمعوي واسهامه في التنمية المحلية واهمية ترافعه    رةموضوع الدورة التكوينية المتمحو

القضايا االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية.... الراهنة، وقناعته بالمقاربة التشاركية في تدبير الشأن المحلي 

  وقضايا المدينة...

قد  الذي  بالعرض االفتتاحي  أيضا  التكوينية  الدورة  اوتميزت هذه  د. عادل  مه  اللطيألستاذ  المكتب   فعبد  عضو 

وهو عرض قيم   "دور لجمعيات المجتمع المدني في التنمية المحلية؟    تانسيفت: "أيمركز التنمية لجهة  التنفيذي ل

في   سهامودوره في اإل  ومهام المجتمع المدني في ظل المتغيرات الدولية والوطنية ......    ارتناول بالتدقيق اهم أدو

ومن   ...    جوالتدبير بالنتائالمستدامة في ظل بروز مفاهيم جديدة مثل الحكامة والمقاربة التشاركية    التنمية والتنمية

تركيز على األدوار الحاسمة التي يضطلع بها المحاضرة االفتتاحية لهذه الدورة التكوينية، الأهم ما جاء في هذه  

خالل   من  المدني  تقدمالمجتمع  والتحسيس  هما  والتكوين  والتخطيط  والتشخيص  باالقتراح  والتوعية   الجمعيات 

االجتماعية المجاالت  في  البرامج  وإنجاز  القرب   والترافع  الستراتيجية  والتربوية...وذلك  تنهجها   والثقافية  التي 

الرصيد خول الجمعيات وضع   االميداني. هذ التي راكمتها في العمل    المرنة وللخبرات التنظيمية    لهاالجمعيات ولهياك

عن    التنظيمية فضالأقر الدستور والميثاق الجماعي وجملة من القوانين    العمومية، وقد شريك فاعل في السياسات  

السلطة االعتبارية للمجتمع المدني    هوالوطنية هذ برامج التعاون الدولي، والعديد من المبادرات والحوارات القطاعية  

 مة.افي التشاور والشراكة والتعاقد من أجل خدمة التنمية المحلية المستد 



 
 

 

المحققة لكرامة ورفاه المواطن   ضروريا إلنجاح برامج التنمية  المنتخبة رهاناوتشكل شراكة الجمعيات مع المجالس  

 موارده. محيطه، واستدامةوتوازن 

 المنتج واالبتكار العمل    الحكامة وفيقدراتها في    المدني برفعهذه المهام تقتضي المزيد من تأهيل جمعيات المجتمع  

 ة العامة. قيم التطوع والمصلح والشراكات، والتزام في المشاريع الموجهة واإلبداعالمعرفة  والتجريب وتملك

ارت للحصيلة االيجابية لمركز التنمية أشواختتمت الجلسة االفتتاحية بكلمة رئيس مركز التنمية لجهة تانسيفت التي  

السابقة فاق برنامجه المستقبلي الساعي لتعزيز حصيلة التجربة  آوشركائه سواء المحليين او الوطنيين او الدوليين  مع  

تخللتها مسيرة من التجارب والبرامج والمشاريع التنموية   ااآلن،وقد الى    1998سنة مند    25طول    التي امتدت على

 سهام في التنمية ..... بها في مجال اإل تدىالجادة التي اعتبرت في كثير من الحاالت نماذج يق

 

 

 



 
 

II- لورشات  ا : 

 :أربع ورشات تطارح أربعة محاور من خالل الدورة لجامعة الشباب هذه أشغال  عرفت 

األولى: والتعبئة   الورشة  والتواصل  ذ. عبالشراكة  تأطير  السيدي   دالمجتمعية من  لمركز   العزيز  العام  الكاتب 

 للجامعة الشبابية للفاعلين الجمعويين 18التنمية ومنسق أشغال الدورة 

 الحصة األولى: -1 

بذكر األهمية القصوى للتواصل في إطار المشروع والتعبئة   األولى  افتتح األستاذ المكون عبد العزيز السيدي الحصة

 االجتماعية، وأعطى تعريفا لمفهوم التواصل: 

" التواصل عملية تفاعلية يتم بها تداول المعلومات واآلراء والمواقف بين طرفين أو أكثر لتحقيق أهداف معينة   

شمل المرسل والرسالة والمتلقي والقناة والمرجع تستثمر وظائف التواصل، وتتألف العملية التواصلية من عناصر ت

 واللغة حسب النماذج اللسانية المتداولة في الموضوع. " 

على أهداف التواصل ووظائفه في إطار المشروع والتعبئة االجتماعية، وتتجلى أهم وظائفه   وقد ركز المؤطر   

قتناع واتخاذ القرار. وهي وظائف تشكل دعامة أساسية في اإلعالم والتبليغ والتبادل والتشاور والتأثير واإلقناع واال

اللجن   أو  العمل  وفرق  الجمعوي  العمل  تدبير  والشراكات لتحسين  لتفعيل  الوظيفية  تشكل ركيزة  كما  المشروع ، 

 والتتبع  ،واالنجاز  ،والبلورةهداف الخاصة  هدف العام واألال عبر كافة محطاته وعملياته من تحديد لتصور    المجتمعي

 ييم. تق الو

 

 

 الحديث عن العملية التواصلية التي تتألف من عناصر متنوعة، ويمكن التمثيل لذلك بالنماذج اآلتية:  ذلك تموبعد 

 سلوكي يجعل للتأثير في المتلقي أهمية خاصة  ال زويل: نموذجنموذج  -



 
 

 يعطي للتغذية الراجعة وردود فعل المتلقي أهمية خاصة. رائج:  نموذج تفاعلي  -

 يجعل للخصائص الجمالية واألسلوبية والمرجعية للرسالة أهمية خاصة.  نموذج لساني: جاكبسون نموذج  -

 مجموعة من المحاور:  وتحليل بشرحألستاذ المكون  ابعد ذلك قام 

 رسمي / غير رسمي(  )الجمعوي  أنواع التواصل ✓

تعمل، فقد تصنف يتم التواصل عبر قنوات ووسائط متنوعة حسب معيار التصنيف المس) وسائط التواصل ✓

  وفرق الهيئات المنتخبة للجمعية  من حيث اللغة إلى شفهية وكتابية ومرئية وحركية، ومن حيث الوسائط إلى  

ومعارض   هزة،األج  ت جتماعااوالوظيفية  واللجان  األعمال   مفتوحة  أبواب  إلى  المناسبات  حيث  ومن 

 وحفالت وأنشطة لفائدة الشركاء....(

 المرئي(  –غير اللفظي   –  )اللفظيأشكال التواصل  ✓

 األطراف المعنية بالتواصل   ✓

 تحسين التواصل فيأعضاء مكتب الجمعية  أولرئيس اأداور  ✓

 الجمعية   اتجاهات التواصل الداخلي والخارجي حول مشروع ✓

 ( نفسية –مؤسسية   –تقنية  ) ات التواصل: معيق ✓

 المواقف اإليجابية في التواصل ✓

 أنواع االجتماعات  ✓

 وظيفة التنظيم  –وظائف االجتماع: وظيفة اإلنتاج  ✓

 وظائف ومواصفات المنشط  ✓

 االجتماع/ المشاركون والمحتوى / إعداد شبكة للتقييم في نهاية االجتماع /   تهييء ✓

 بعض معيقات تدبير االجتماعات: في اإلعداد / في التنشيط / في التوثيق واتخاذ القرار ✓

ومكانه   ✓ االجتماع  مواعيد   / األعمال(  )جدول  اإلعداد  االجتماعات:  تسيير   تقنيات 

 تدبير االجتماع: المنشط / الموثق أو المقرر أو الكاتب 

على اعتماد المقاربة التشاركية عبر قنوات ووسائط متنوعة )اإلخبار/ اإلنصات / انخراط األستاذ المكون  كما ركز   

 خلق أجل أيضا  ومن  لكل المعيقات  مالئمة  وإيجاد حلول  للجمعية  ومنسجمة  ة متكاملة  الجميع(، من أجل تحديد رؤي 

 الجمعية. دينامية وتعبئة والتمكن من التسيير الذاتي لمشروع 

 وقدم كآلية للتدبير والقيادة المؤسساتية  أدوار التواصل في تفعيل العمل بمنهجية مشروع  المكون  األستاذ  كما بين   

الداخلية والخارجية في مجال العمل   ستثمار واالستئناس بخصوص مسودة لخطة عمل تواصليةبعد ذلك بطاقتين لال

 ..إنمائية او شراكات ظرفية مرحلية  ةتساعد على بناء شراكات استراتيجي ،الجمعوي

 وقدم  المؤسساتية،كآلية للتدبير والقيادة  أدوار التواصل في تفعيل العمل بمنهجية مشروع  المكون  األستاذ  كما بين  

الداخلية والخارجية في مجال العمل   بعد ذلك بطاقتين لالستثمار واالستئناس بخصوص مسودة لخطة عمل تواصلية

رهان   أساس الشراكة  عتبار  إنمائية او شراكات ظرفية مرحلية با  ةالجمعوي تساعد على بناء شراكات استراتيجي 

وتحقيق األهداف   هوإنجاز  هتدبيرو   هآلية إلنجاحو  من مشروع الجمعية؛  الفئة المستهدفةعلى    أثر إيجابيلتحقيق أكبر  

   توخاة  مال

وشريك أو أكثر بناء على أهداف ومهام ومسؤوليات متفق عليها إلنجاز عمل   جمعيةالشراكة عبارة عن عقد بين ال

 ويعملون في مجاالت مختلفة:   مشروع،الن للتعاون في إطار  ي تنوع الشركاء المحتملبيحققون من خالله فائدة متبادلة  

 التكوين المهني وإنعاش الشغل، الجامعات...؛  ، مكتب والتكوينقطاع التربية  •

 وزارة الشبيبة والرياضة...؛ ،، الجماعات الترابية، المبادرة الوطنية للتنمية البشريةالجماعيةالمجالس  •



 
 

   القطاع الخاص: المقاوالت والشركات ومؤسسات التعليم الخصوصي؛ •

 في مجال الشراكة ما يأتي:  جمعيةتعتمد ال

 تشاور مع الفاعلين والشركاء المحتملين؛ جمع المعلومات وال ✓

 تخطيط برنامج متناسق يؤدي إلى إبرام الشراكة؛ ✓

 تعبئة الموارد المالية وغير المالية؛  ✓

 تأمين عمليات اإلنجاز وفق جدول زمني محدد سلفا؛ ✓

 تعديل اتفاقية الشراكة في ضوء تقويم نتائجها؛  ✓

 تأمين استمرارها ألطول مدة ممكنة إحداث بنيات وأليات مالئمة للشراكة من أجل  ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

واالنصات   وفي األخير تم التطرق ألساسيات التواصل والمعيقات ومبادئ أخرى )الدقة / االختصار / الوضوح 

 ( والترافع والتفاوض ......

الثانية:-2 شراكة   الحصة  نموذج  وصياغة  ومفاهيم  حاالت  على  واالشتغال  لمجموعات  الورشة  أعضاء  تقسيم 

 ووضعيات عملية: 

 مفاهيم :  ➢

 النزاعات،  تدبيرالقرار، مقاربة  اتخاذالتفاوض،  -

 الترافع،  ةآليجلب المواد، آليات التمويل،  -

 مقاربة حل المشكالت والتدبير بالنتائج وخطة العمل ... -

 نموذج اتفاقية شراكة   ➢

 صياغة اتفاقية شراكة من خالل تقديم نماذج ومناقشتها  •

 :  دراسة حاالت تخص ➢

 .كفاية بناء عالقات اجتماعية مفيدة .1

 . كفاية تدبير الخالف والنزاع .2

 . كفاية تحمل المسؤولية .3

 .كفاية المشاركة في الشأن المحلي .4

 . كفاية تدبير الفشل .5



 
 

الورشة   مؤطروتم في ختام هذه الورشة "التواصل والشراكة" تقاسم منتوج المشاركين )ات( والتصويب من طرف  

 األستاذ المكون: عبد العزيز السيدي 

 :يلي على ما  العمل أنشطتها،من أجل اشعاعها وإبراز  التأكيد على أن الجمعيات ملزمة ، تموعموما

قنوات للتواصل وتقاسم القضايا والمشاكل التي تهم    قخل  ،والتآزرالحرص على تكريس مبادئ التشاور والتعاون  

في إطار مقاربات تعاقدية وتشاركية يكون التواصل رهانها من أجل التأهيل الجمعوي   المجتمع وذلكمختلف شرائح  

 ...... أخرى،وبناء الشراكات من جهة  جهة واالنفتاحمن 

 

الورشة مؤطر  وتم في ختام هذه الورشة "التواصل والشراكة" تقاسم منتوج المشاركين )ات( والتصويب من طرف  

 لسيدي األستاذ المكون: عبد العزيز ا

 :يلي على ما  أنشطتها العملوجب على كل جمعية من أجل اشعاعها وإبراز  وعموما

قنوات للتواصل وتقاسم القضايا والمشاكل التي تهم    قخل،  والتآزرالحرص على تكريس مبادئ التشاور والتعاون  

في إطار مقاربات تعاقدية وتشاركية يكون التواصل رهانها من أجل التأهيل الجمعوي   المجتمع وذلكمختلف شرائح  

 ...... أخرى،وبناء الشراكات من جهة  جهة واالنفتاحمن 

 



 
 

 

رئيس مركز التنمية لجهة   التنموية من تأطير أحمد الشهبوني،إعداد وتتبع وتقييم المشاريع   :الورشة الثانية

 . تانسيفت

 الورشة ما يلي: تناولت هذه 

 التعريف بالمشروع ومراحل إعداده ✓

 كيفية صياغة وثيقة المشروع وإعداد ملف طلب التمويل  ✓

 كيفية تتبع وتقييم المشروع   ✓

 

 

 وعموما تهدف هذه الورشة:  

تدفع  كما  التنمية  قضايا  في  لإلسهام  تؤهلهم  تنموية  مشاريع  بلورة  من  المحلية  الجمعيات  مسيري  وتمكين  إعداد 

ن الى دعمهم ماليا وماديا سواء المجلس الجماعي، او المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو الهيئات والمنظمات ليالممو

 الدولية والوطنية والجهوية واإلقليمية بأفق تعلم أسس العمل التشاركي والتعاقدي والتمكن من آلياته وأدواته الالزمة. 

 



 
 

 

النوع االجتماعي وحماية الموارد   :2030وآليات تنفيذ أجندة التنمية المستدامة  المجتمع المدني   الورشة الثالثة:

 . عضو المكتب التنفيذي لمركز التنمية لجهة تانسيفت الكمري، فمن تأطير ذ. يوس  ،الطبيعية

عمل األستاذ يوسف الكمري،  على تقديم ورشة تكوينية تفاعلية في موضوع "أدوار وآليات المجتمع المدني في 

لسنة  م المستدامة  التنمية  أهداف  المرأة في أجندة  التعريف   ها"، وقد ركز خالل أشغال2030ناصرة قضايا  على 

، مع تحديد 2030بالهدف الخامس )المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات( في أجندة التنمية المستدامة لسنة  

مقاصده ومؤشراته، وذلك في عالقة بحماية كوكــب األرض مــن التدهــور، بطــرق منهــا توخــي االستدامة في 

الكوكــب الطبيعيــة بصــورة مسـتدامة، واتخـاذ إجـراءات عاجلـة بشـأن تغيـر االستهالك واإلنتاج، وإدارة مــوارد  

المناخ، حتـى يمكن لـه دعـم احتياجـات األجيال الحاليـة والمقبلة. وقد أكد على أن التنمية عملية شاملة ال تتجزأ، 

ل هدفا عن األهداف األخرى، هو  وأن أهداف التنمية المستدامة أيضا مترابطة ومتكاملة، والتعامل معها بشكل يعز

إلى عزله عن  ذلك  يقود  أن  يجب  الخامس ال  للهدف  التفصيلي  التناول  فإن  لذلك،  األجندة.  منطق  ويخالف  خطأ 

: المياه والصرف  6السياقات العامة واألهداف واألبعاد األخرى التي يتكامل معها )بما فيها األهداف البيئية: الهدف  

: الحياة تحت الماء، 14: العمل المناخي، الهدف  13ج واالستهالك المسؤوالن، الهدف  : االنتا12الصحي، الهدف  

تقّر بأن المساواة وتمكين المرأة  2030: الحياة في البرية(. وأكد أيضا على أن أجندة التنمية المستدامة  15والهدف 

التقدم عبر جميع األهداف والغايات، ويلتزمان بزيادة االستثمار   لسد الفجوة بين الجنسين، وتعميم سيسهمان في 

 مراعاة النوع االجتماعي في جميع مراحل تنفيذ األجندة األممية.  

 

باعتبارها المسار الدولي للتنمية،   2030على كون أجندة  ركين  اوالمشكما وضح خالل تفاعالته مع المشاركات  

مة. كما تؤكد على التزامها بالشراكة مع تؤكد على أهمية دور المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدا

الهدف   وينص  األهداف.  هذه  تحقيق  في  المدني  المجتمع  أهمية   17منظمات  على  المستدامة  التنمية  أهداف  من 

الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. كما دعا إلى بناء الشراكات مع أصحاب المصلحة المعنيين، حيث أن 

ال التنمية الشراكة بين أطراف  المالية بهدف تحقيق  التنموية تساعد في جمع المعارف والخبرات والموارد  عملية 

المستدامة بأبعادها الثالثة االقتصادية واالجتماعية والبيئية. وتتجسد أهمية المجتمع المدني في منظماته التي تستطيع 

الوع بناء  في  نجحت  إذا  حقيقيا  إسهاما  المستدامة  التنمية  في  تسهم  وتوظيفه من خالل أن  واستقراره  التنموي  ي 

وقد تعاظمت هذه األهمية في العقود األخيرة نتيجة المتغيرات االقتصادية   .مشاركة حقيقية وفاعلة في العملية التنموية



 
 

تتيح بعض   2030واالجتماعية والسياسية. وأشار في ختام أشغال الورشة التكوينية التفاعلية، على أن أجندة التنمية  

هذه الفر وتتوقف  المستويات.  مختلف  على  الوطنية  المسارات  في  المشاركة  أجل  من  المدني  المجتمع  أمام  ص 

أولهما توفر البيئة المساعدة على قيام المجتمع المدني بدوره المفترض، وثانيهما   شرطين:الفرص، إن وجدت، على  

ي تدفع في هذا االتجاه، إذ أن هذه الفرص ال أن تبادر منظمات المجتمع المدني إلى بلورة خطط العمل المالئمة الت 

تتحقق تلقائيا مع صدور نص األجندة، بل تتوقف على ممارسة منظمات المجتمع المدني وقدراته وخياراته. كما 

 ة المجتمع المدني من أجل مناصرة قضايا النوع االجتماعي واالستدامة. مد دعا إلى توظيف استراتيجيات ذكية في خ

 

دعم قضايا النوع والبيئة في   وأهدافها فيالمجتمع المدني والهيئات اإلعالمية واألفراد.    منظمات   عنكما تم الحديث  

ومناصرة الحمالت التي تساعد على تحقيق أهداف التنمية والدفاع عن   2030أجندة أهداف التنمية المستدامة لسنة  

التأييد وحمالت   التفاعلية  الورشة التكوينية  ههذ   وقد ساعدت   م.قضايا المرأة في عالقتها بالبيئة وهي العنصر األه 

   المناصرة على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي.

من تأطير   اإلداري والمالي للجمعية والبحث عن التمويللتسيير  لاألساسية  المبادئ  ورشة حول   الورشة الرابعة:

 . عبد الصمد حجاجد. 

 يلي:  تناولت هذه الورشة ما

 اهداف التدريب  .1

 :الهدف العام

 في مجال التسيير اإلداري والمالي للجمعية    المسيرة للجمعيات القدرات المحلية للهياكل  وبناءتعزيز 

 األهداف الخاصة: 

 ودورها  حول الجمعيةترسيخ المعارف  ✓

 التعرف على القوانين والهياكل المنظمة للجمعـيـة  ✓

 الداخلي للجمعيةإنتاج أو اعادت ترميم القانون األساسي و ✓

 التعرف على مراحل تأسيس الجمعية  ✓



 
 

 المبادئ األساسية للتسيير اإلداري للجمعية  اإللمام بأهم ✓

 التسيير اإلداري للجمعية  اإللمام بأدوات  ✓

 التمكن من إعداد نماذج من أدوات ووسائل التسيير اإلداري للجمعية  ✓

 المبادئ األساسية للتسيير المالي للجمعية  اإللمام بأهم ✓

 ووسائل التسيير المالي للجمعية  اإللمام بأدوات  ✓

 ووسائل التسيير المالي للجمعية  من أدوات التمكن من إعداد نماذج  ✓

 اكتساب تقنيات إعداد ميزانية الجمعية  ✓

 التمكن من إعداد نموذج   لميزانية الجمعية  ✓

 جل البحث عن التمويل أطة التواصل والمرافعة من عداد وتنفيذ خإمراحل على  االطالع ✓

 التدريب  منهجية .2

 العروض  -

 (  visualiser les idées participatives VIP : إظهار األفكار التشاركية ) -

 العاصفة الذهنية  -

 التمارين التطبيقية  -

الجمعية والتسيير اإلداري    المبادئ األساسيةحول    ة التدريبيالدورة  هذه    ت شكل للجمعية    والماليلعمل 

متكامل   أسسمنهج  الجمعوي    لتعلم  األدوات    وتقنيات العمل  إذ للتسيير    والوسائلإعداد  العروض   والتدبير،  أن 

 والتطبيق العملي يشكلون عناصر متالئمة لتقوية واكتساب مهارات التدبير الجيد  والمناقشات 

 للورشة: لهذه  البيداغوجي السيناريو .3

 من الورشة   وحاجيات المشاركين تحديد انتظارات  ✓

 ومحتوى الورشة      المشاركين على أهدافاطالع  ✓

 بالجمعية ودورها  حول التعريفترسيخ المعارف  ✓

 المبادئ األساسية للتسيير اإلداري والمالي للجمعية  ✓

 القوانين المنظمة للجمعـيـة  ✓

 الهياكل المنظمة للجمعـيـة  ✓

 لتسيير اإلداري للجمعية لالمبادئ األساسية  ✓

 التسيير اإلداري للجمعية  بحزمة أدوات اإللمام  ✓

 من إعداد نماذج من   أدوات ووسائل التسيير اإلداري للجمعية  تطبيقية: التمكنتمارين  ✓

 لتسيير المالي للجمعية لالمبادئ األساسية   ✓

 التسيير المالي للجمعية بحزمة أدوات اإللمام  ✓

 من إعداد نماذج من   أدوات ووسائل التسيير المالي للجمعية  تطبيقية: التمكنتمارين  ✓

 اكتساب تقنيات إعداد ميزانية الجمعية  ✓

 نموذج   لميزانية الجمعية  إعداد من  تطبيقي: التمكنتمرين  ✓

 القضايا الزجرية أو المدنية المتعلقة بالجمعيات  ✓

 جل البحث عن التمويل إلنجاز المشاريع المقترحة أيذ خطة التواصل والمرافعة من عداد وتنف إمراحل  ✓

 . تقييم اإلنتظارات   للورشة:التقييم العام  ✓

 



 
 

 

 

 وعموما مكنت هذه الورشة من: 

التعريف بجمعيات المجتمع المدني وأدوارها في ترسيخ التنمية والمقاربة التشاركية والترافع من أجل خدمة   ■

الجمعويين   الفاعليين  لذلك وجب على  التنموية،  اإلجراءات   التشبث المجتمع وقضاياه  بالقوانين واحترام 

 ات العامة، المسطرية والتناوب على تحمل المسؤولية واحترام مقتضيات قانون الحري

بواسطته  اعتبار ■ يخدم  أن  المعاصر  اإلنسان  يستطيع  مقنن،  تنظيمي  جهاز  أهم  قضايا   الجمعية  مختلف 

 واالقتصادية... والرياضية والتعليمية والمهنية والسياسية والثقافيةمجتمعه: االجتماعية  

ه وتأهيله الى جانب الستمرار دعامة أساسية للمجتمع المدني والضامن لذلك فإن العمل الجمعوي يشكل ■

  البرامجية.مخططات الحكومة 

وقد أولى المشرع المغربي عناية خاصة للجمعية من خالل إيجاد ترسانة قانونية وتشريعية وتنظيمية توضح   ■

 .يرهاي تس  وكيفيةالقواعد المحددة لكيفية تأسيس الجمعيات 

    للجمعية والماليالتسيير اإلداري على الممارسات الجيدة في مجال  االطالع ■

 تبادل التجارب والخبرات بين الجمعيات المشاركة  ■

بينها    فيماالجمعيات المشاركة    جهة وبينالمشاركة من    والجمعيات فتح أفاق التعاون والشراكة بين المركز   ■

 من جهة أخرى 

 

 



 
 

 

 

 III وإحصائياتخالصة، توصيات  - 

  شارة لعدد باإلوواالقتراحات  اختتمت هذه الدورة بمجموعة من التوصيات  بعد توزيع شواهد المشاركة والتأطير،  

 يلي:  ذلك فيما ابراز وأحوازها، ويمكنالجمعيات المشاركة وتصنيف اهتماماتهم ومواقعهم داخل خريطة المدينة  

 تعميق التكوين في مجال اعداد المشروع وتقييمه   ➢

 القرار، مقاربة تدبير النزاعات،  ذ التفاوض، اتخا : والمقاربات التاليةوين في المفاهيم تعميق التك  ➢

 مقاربة حل المشكالت والتدبير بالنتائج وخطة العمل ...  د، آليات التمويل، آلية الترافع،رجلب الموا ➢

 ليات التمويلآتعميق التكوين في مجال الشراكة والتعاون و ➢

 صياغة اتفاقية شراكة من خالل تقديم نماذج ومناقشتها  ➢

 مواكبة الجمعيات في مجال التدبير اإلداري والمالي  ➢

تنظيم زيارات ميدانية لبعض المشاريع المنجزة في إطار الشراكات مع مؤسسات خاصة او عامة، واالستفادة  ➢

 جاز. ن عداد واإلاإلمن بعض المشاريع النموذجية في 

أدوار وآليات المجتمع المدني في مناصرة قضايا المرأة في أجندة أهداف التنمية المستدامة  ي  تعميق التكوين ف ➢

 2030لسنة 

 االشتغال على اعداد البرامج التنموية المحلية والجهوية المسطرة من طرف مجلس المدينة او  آليات تعزيز   ➢

 .مجلس الجهة

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

الجامعة الشبابية من  المستفيدين إحصائيات عامة حول   

 المنظمة من طرف مركز التنمية لجهة تانسيفت 

بشراكة مع مجلس مدينة مراكش     

  2022  دجنبر  25-24يومي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعة الشبابية عبر

 الصحافة 

 )الدورة الثامنة عشرة(  

 

 

 

 

36%

64%

نسبة المشاركة حسب الجنس

ذكر انثى



 
 

 

 الشبابية الجامعة في  شاركةالئحة الجمعيات امل

 الجمعية  االسم و النسب 

 جمعية تانسيفت  هشام الزوبي  

 جمعية األمان  حليمة اوالم  

بية   نادية البوزيدي    والعلومالجمعية الجهوية للير

 حقوق النساء  فدرالية رابطة صديق الزوهرة 

ية  والتنميةجمعية اليد المغربية للتضامن  عبد الجليل البوع    البشر

ان  جمعية من أجل الوطن  حورية جير

ان   االجتماعية  اليوم للتنميةجمعية مواطن  كوثر جير

 والثقافة جمعية التفاحة للفن   مريم الجوري 

 والثقافة   معا للتنميةجمعية  محمد انتيف 

 والثقافة جمعية معا للتنمية   خديجة اوعل 

 جمعية جير الخواطر  محمد بناس  

بية الجمعية المغربية للتنمية  يونس  ايت  حمو يح    والير

 والمرشدات  المغربية للكشافةالمنظمة  جامع إبراهيم 

بية   والتكوينات   واألبحاث رؤى للدراسات مركز  سفيان ايت اجو    الير
 والتنمية ف 

بية   والتكوينات   واألبحاث رؤى للدراسات مركز  عبد الرحيم ايت الهور   الير
 والتنمية ف 

بية  يوسف اعبدل    والتنمية جمعية تانسيفت للير

بية   والتكوينات   واألبحاث رؤى للدراسات مركز  عبد الجليل القرقوبر     الير
 والتنمية ف 

 جمعية أصدقاء محمد الجم لمشح الشباب  دريس  به  موالي احمد

 دار األطفال المراكشية   وأصدقاءقدماء  موالي امبارك ايت اعل  اوباه  

 التنمية لجهة تانسيفت مركز  الحمري حنان 

 مركز التنمية لجهة تانسيفت  خلي طارق 

 مركز التنمية لجهة تانسيفت  سامية السيدي  

  
  ايت الحدوسر

 والتنمية جمعية العزيزية للتضامن   عبد الغن 

 لإلبداع جمعية النور  مراد بلوط 

 جمعية الفرسان  زكرياء زحال 

بية عل  رشيد جوادي   المواطنة المواطن المغربر  للير

بية  اليازل أمينة   والتنمية جمعية االمل للير

  
 جمعية أصيل للموسيقر  عز الدين دياب 

 المرصد اإلقليم  للبيئة الحوز  لحسن معتيق 

 مركز التنمية لجهة تانسيفت  أيوب الكمورية 

 والطفل جمعية رسالة أمل للمرأة   كريمة امزيل 

 مركز اصغاء  رشيد بورزيق 

 قلوب الرحمة  حجيبة رسوان

 جمعية البسمة لتنمية المرأة والطفل نعيمة الهرد 

 والطفل جمعية رسالة أمل للمرأة   محمد عل  الشاج 

بية الجمعية المغربية للتنمية  عبد العزيز ايت الحاج   والير

 جمعية المنار فرع مراكش  حسن الحنصال  

  هشام
بية  مكماب   والتنمية جمعية االمل للير

 والطفل جمعية بسمة أمل للمرأة  راضية الواص   لل 

 أغبالو  تعاونية دوتمقيت  مجدول  زكية 



 
 

بية و التكويي    بوتشيت مالكة 
 الجمعية الجهوية للير

  كمال
 للجميع   والطاقةالماء   علين 

  
اب   والمرشدات  المغربية للكشافةالمنظمة  محمد بي  

   مونية بمادي 
 اتحاد العمل النساب 

   ادلمي   رشيد 
 اتحاد العمل النساب 

 والسينما دراما للمشح   رجاء المؤدن 

ان  بية الجمعية المغربية للتنمية  اكرام امي   والير

 االتحاد النسوي للكوتشينغ  فاطمة الزهراء زراية 

 جمعية زهرة للخدمات االجتماعية  خديجة بوشهبة 

  
 المهنية الجمعية الوطنية للحماية  عبد الرزاق توجاب 

 ENRELLESMARRAKECHجمعية  الزيتونية مقصود 

 والتنمية  لإلبداع جمعية النخيل  هاجر فسحان 

 مركز التنمية لجهة تانسيفت  جمال الدين االحمدي 

 مركز التنمية لجهة تانسيفت  سعيدة بونا 

 جمعية الخي  للتنمية  لحسن اسيو 

 جمعية الصداقة ازيك   البان عادل 

 جمعية موصوف الرياضية  الفتاح موصوف عبد 

بية  عبد الفتاح الحالة   والتنمية جمعية االمل للير

 والطفل جمعية النخيل للمرأة  سعيدة ناينر  

 جمعية فضاء المستقبل  منصف عباس

ى    الغزال بشر
 جمعية االتحاد النسوي للكوتشنغ  الكنوب 

  Cluster CESS  سعاد القاسم  

 الكفاءات  وتنميةجمعية الوصال للثقافة   محمد بوابوكرن 

 جمعية رحاب الكشفية  سكينة كريش 

 مركز التنمية لجهة تانسيفت  موالي هشام الطاهري 

بية الجمعية المغربية للتنمية  سعيد شكور   والير

 مركز التنمية لجهة تانسيفت  محمد لبساط

 الكوارث الحماية من  الوقايةجمعية  غرض الحسي   

 الجمعية الوطنية للدراجات الجبلية لعوانعماد 

 المنظمة المغربية للكشافة والمرشدات صلح الدين الخامس  

 المنظمة المغربية للكشافة والمرشدات حموش  لمياء ايت 

 جمعية سند للتنمية والتضامن االجتماع   كبو  مريم

 جمعية سند للتنمية والتضامن االجتماع   عبد الرحمان العزابر  

 

 رابط توثيق النشاط على قناة يوتيب الرسمية للمركز:

https://youtu.be/FBt7CxdkkGc 

 

 

https://youtu.be/FBt7CxdkkGc


 
 

 

 

 الجامعة الشبابية عبر الصحافة 

 )الدورة الثامنة عشرة(

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 مراكش اآلن  –بوجمعة أمغوس  
سعيا منه للمساهمة في تنمية القدرات والمهارات لدى الفاعلين الجمعويين، وإيمانا منه بالدور الكبير الذي يلعبه 

العلوم السماللية  تانسيفت بشراكة مع مجلس مدينة مراكش وبتعاون مع كلية  التنمية لجهة  التكوين، ينظم مركز 

عة الشباب تحت شعار: “العمل الجمعوي رافعة أساسية بجامعة القاضي عياض بمراكش الدورة الثامنة عشرة لجام

 .”لتأهيل الموارد البشرية ورهان للتنمية المحلية
العلوم السماللية، تهدف بشكل   2022دجنبر    25و  24هذه التظاهرة التي ستجري أطوارها يومي   برحاب كلية 

مستوى مدينة مراكش ومساعدتها على تنمية أساسي إلى اإلسهام في تأهيل جمعيات المجتمع المدني الفاعلة على  

التنمية   بقضايا  والجماعي وعالقتهما  الجمعوي  العمل  قضايا  األساسية حول  المبادئ  واكتساب  التدبيرية  قدراتها 

المحلية؟  التنمية  في  الجمعوي  للعمل  دور  أي  المحوري:  السؤال  اإلجابة عن  في  المساهمة  عن   المحلية، فضال 
اال الجامعة  هذه  مدينة وتجسد  ومجلس  المدني  المجتمع  بين  بالتعاون  تانسيفت  لجهة  التنمية  لمركز  الراسخ  لتزام 

مراكش بأفق تشاركي وفعال. كما تعكس الرغبة المؤكدة لألطراف المشاركة في تعميق أكبر للعالقات والشراكات 

 .ل أطر المجتمع المدنيالتي تربط المركز بمجلس مدينة مراكش وجامعة القاضي عياض، خاصة فيما يتعلق بتأهي

 

 مراكش تحتضن الجامعة الخريفية للشباب في دورتها الثامنة 



 
 

 
 24ينظم مركز التنمية لجهة تانسييت  شريراكة مم مج م منينة مراكا النةرا المامنة " لالجام ة اليريتية ل ريشا  ل يةمل السيش  ةا  ن  

الجم ةي راف ة أسياسيية لتيلي" المةارن الشريرية ةرلال ل تنمية الم  يةل شمرياركة  شالمنينة ال مراء ت   ري ار لال م"    2022نجنشر  25ة

اليميجييياةرا  120 يةاليل   ةاليجيميييا يييا   ميراكيا  شيمييينيينييية  اليجيمي يةي  الي يمييي"  فيل  ةيينريييييميةل  يينريييييميل  ةريييييييا    . رييييييياشييية 

 

المجتمم المننل   ا مسيتة  منينة ةترةم نسيية له  السينة ح  سي  ا سيتاه  زيز السييني منسير النةرا ح سلا افسيهام فل تيلي" جم يا   

مراكا ةمسيا نتها   ا اكتسيا  المشانا ا سياسيية  ة" ا يايا ال م" الجم ةي ةالجما ل ة ااتهما ش  يايا التنمية الم  ية ح كما تسي ا 

 تشار أل النستةر المغرشل  له  النةرا مل الجام ة سلا م اةلة افجاشة   ا سؤا" : '' أي نةر ل  م" الجم ةي فل التنمية الم  ية؟ ''   ا ا

  الجنين ي ترف شيلمية نةر المجتمم المننل فل س نان ةتنتيه ةت ييم السيييياسيييا  ال مةميةح ةكها فل تي ير ال ياا ال امةح فمالل مشي ة نةر

سلا مسيييييلة الت سيييييم    المجتمم المننل فل هلك ك ه؟ ل" يت  ر ا مر شالمرااشة ةالمريييياركة فل التنشير ةالت ييم ف م؟ أم أنها تتجاةز هلك

اليييمسيييييييتييينامييية؟  ةاليييتييينيييمييييييية  اليييتييي ييينم  نييي ييية  افايييا   ليييتييي ييي ييييييير  ةالنيييييييرام  اليييتييي ييياةل  شييييليييمييييييية   ةاليييتييية ييييييية 

 

نا  كما أل النسيتةر الجنين ج " مل المجتمم المننل فا ا أسياسييا فل تي ير ال ياا ال امة ةأرسيا  نا متاليم اعين ت زيز  ليا  ال كامة الجي 

 .رص ةالتنشير التراركل ةرشم المسؤةلية شالم اسشةةمل شينها النزالة ةتكافؤ الت

 

 

 كلية العلوم السماللية

"تحتضن مهرجان “الجامعة الخريفية للشباب الفاعل في العمل الجمعوي  

 

  للشباب  الخريفية  “الجامعة  مهرجان  فعاليات   الجاري،  دجنبر  25و   24  يومي   بمراكش  السماللية   العلوم  كلية تحتضن

 وتتخلل.مراكش  مدينة  مجلس  مع   بشراكة  تانسيفت  لجهة  التنمية  مركز  ينظمه  والذي  الجمعوي”،  العمل  في   الفاعل

 الدورة”   شعار  حول  تتمحور  نيومي   مدار  على   تكوينية  دورة  الجمعويين”   للفاعلين  الشبابية  الجامعة   بـ”  الخاص  المهرجان

 المنظمين  حسب  المهرجان، هذا  ويهدف.”المحلية التنمية ورهان البشرية الموارد لتأهيل اساسية رافعة الجمعوي العمل

 األساسية  المبادئ  اكتساب   على   ومساعدتها  مراكش،  مدينة  مستوى  على   المدني   المجتمع  جمعيات  تأهيل  في   اإلسهام  ”  إلى 

  .“المحلية التنمية بقضايا   وعالقتهما والجماعي، جمعويال العمل قضايا حول
  



 
 

 

  

 

الورقة التأطيرية للدورة الثامنة عشرة لجامعة الشباب تحت شعار: “العمل الجمعوي رافعة أساسية  

بمراكش كلية العلوم السماللية  2022دجنبر   25و 24لتأهيل الموارد البشرية ورهان للتنمية المحلية”   
. 

 حبولربا بيان مراكش /مراد 

سعيا منه لتنمية القدرات والمهارات لدى الفاعلين الجمعويين، وإيمانا منه بالدور الكبير الذي يلعبه التكوين، 

سينظم مركز التنمية لجهة تانسيفت بشراكة مع مجلس مدينة مراكش “الجامعة الخريفية للشباب الفاعل في 

تتخللها دورة تكوين الجمعوي”  السبت واألحد  العمل   :. والغاية من ذلك2022دجنبر    25و  24ية يومي 
مراكش  مدينة  ومجلس  تانسيفت  لجهة  التنمية  مركز  بين  المبرمة  الشراكة  تفعيل   أوال: 
اكتساب  على  ومساعدتها  مراكش  مدينة  مستوى  على  المدني  المجتمع  جمعيات  تأهيل  في  اإلسهام  ثانيا: 

ومحاولة اإلجابة  جمعوي والجماعي وعالقتهما بقضايا التنمية المحليةالمبادئ األساسية حول قضايا العمل ال

 :عن السؤال التالي

 أي دور للعمل الجمعوي في التنمية المحلية؟ 

من المعروف أن الجمعيات قد برزت كامتداد إلرث اجتماعي منبثق من هياكل المجتمع المغربي على امتداد 

ت المجتمع المغربي، فالجمعيات اليوم تمثل فضاءات لممارسة التاريخ، وهي بلورة لتنظيم جماعي ولحاجيا

الحرية والمشاركة المواطنة وخلق للمبادرات الجماعية ولتجسيد قيم التضامن والتعاون، فضاءات تتزايد 

أهميتها في المجتمعات الحداثية بقدر تراجع التماسك االجتماعي، وتزايد حدة اإلقصاء االجتماعي وتهميش 

ة من السكان وتعرضهم للهشاشة االجتماعية، بفعل عجز هذه المجتمعات عن المزاوجة بين لشرائح واسع

إنتاج الخيرات والنمو االقتصادي من جهة، وبين خلق مناصب الشغل وتعميم العيش الكريم، وما يستلزم 

المحلية  بالتنمية  ذلك  وربط  أخرى  جهة  من  اجتماعية  عدالة  من   … ذلك 
المغرب الدستور  السياسات فإذا كان  المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم  المجتمع  بأهمية دور  الجديد يعترف  ي 



 
 

العمومية، وكذا في تخليق الحياة العامة، فما هي طبيعة دور المجتمع المدني في ذلك كله؟ هل يتعلق األمر 

وال التحسيس  إلى مسألة  ذلك  تتجاوز  أنها  أم  فقط؟  والتقييم  التدبير  في  والمشاركة  بأهمية بالمراقبة  توعية 

المستدامة؟  والتنمية  التقدم  نحو  اإلقالع  لتحقيق  واالنخراط   التعاون 
إن الدستور الجديد جعل من المجتمع المدني فاعال أساسيا في تخليق الحياة العامة وأرسى عدة مفاهيم قصد 

ا وربط  التشاركي  والتدبير  الفرص  وتكافؤ  النزاهة  بينها  ومن  الجيدة  الحكامة  آليات  لمسؤولية تعزيز 

 .بالمحاسبة
وقد توجهت الحركة الجمعوية إلى العمل التنموي، وذلك للنهوض بالحقوق االقتصادية واالجتماعية للسكان 

وتلبية  االجتماعية  الخدمات  تقديم  مستوى  على  فقط  ليس  التنمية  في  انخراطها  ،وكان  الدولة  جانب  إلى 

عة سلوكيات وقيم جديدة. وقد تعددت مجاالت تدخلها الحاجيات، وإنما أيضا عبر المساهمة في التشغيل وإشا

هدفا   17في قضايا التنمية والتنمية المستدامة خصوصا بعد بروز أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة )

. على هذا األساس اقتحمت وبقوة جمعيات المجتمع المدني عدة مجاالت حديثة مكنتها من   2015( سنة  

التدخلي التشاركية )كما تعزيز قدراتها  الديمقراطية  لدعائم  بلورته  التنموي في إطار  الفعل  ة، ومنها مجال 

الفصل   من  الثالثة  الفقرة  ذلك  على   .(2011دستور    12تنص 
ورغم بعض المعيقات، فإن للعمل الجمعوي دورا هاما في تحقيق التنمية المحلية، حيث أصبح شريكا أساسيا 

تجابة العمومية تبقى غير كافية لتلبية كل الحاجيات األساسية للمواطنين، في تحقيق التنمية السيما وأن االس

نجاعة  من  يحققه  لما  تنموية  ضرورة  وأحيانا  نوعية،  إضافة  المدني  المجتمع  جمعيات  عمل  يعتبر  إذ 

 …واستمرارية ضمن سيرورة التدابير التنموية

 

 

 

 الجامعة الشبابية للفاعلين الجمعويين بمراكش
التكوين،  سعيا منه للمساهمة في تنمية القدرات والمهارات لدى الفاعلين الجمعويين، وإيمانا منه بالدور الكبير الذي يلعبه  

وبتعاون مع كلية العلوم السماللية بجامعة القاضي عياض   مركز التنمية لجهة تانسيفت بشراكة مع مجلس مدينة مراكش  ينظم 

الجمعوي رافعة أساسية لتأهيل الموارد البشرية ورهان   شعار:” العملعة الشباب تحت  بمراكش الدورة الثامنة عشرة لجام

برحاب كلية العلوم السماللية، تهدف    2022دجنبر  25و 24للتنمية المحلية”. هذه التظاهرة التي ستجري أطوارها يومي  

المدني الفاعلة على مستوى   إلى اإلسهام في تأهيل جمعيات المجتمع  تنمية بشكل أساسي  مدينة مراكش ومساعدتها على 

التدبيرية   المحلية،    واكتسابقدراتها  التنمية  بقضايا  والجماعي وعالقتهما  الجمعوي  العمل  األساسية حول قضايا  المبادئ 

وتجسد هذه الجامعة   المحلية؟ فضال عن المساهمة في اإلجابة عن السؤال المحوري: أي دور للعمل الجمعوي في التنمية  

تشاركي وفعال. كما  مراكش بأفق  بين المجتمع المدني ومجلس مدينة  بالتعاون  الراسخ لمركز التنمية لجهة تانسيفت   االلتزام



 
 

تعكس الرغبة المؤكدة لألطراف المشاركة في تعميق أكبر للعالقات والشراكات التي تربط المركز بمجلس مدينة مراكش 

أطر   بتأهيل  يتعلق  فيما  القاضي عياض، خاصة  المدنيوجامعة    األبعاد،   المتعدد  جانبها  على  التأكيد  أجل   ومن  .المجتمع 

 :كبرى  موضوعاتية ورشات ألربع وصل حلقة  الشباب لجامعة عشرة  الثامنة الدورة   فستشكل

 .الشراكة والتواصل والتعبئة المجتمعية

 .    التنموية المشاريع  وتقييم  وتتبع إعداد

  المجتمع المدني وإنجاز  أجندة  التنمية  المستدامة 2030

 التدبير اإلداري والمالي وتعبئة الموارد 

هذا باإلضافة إلى محاضرة   افتتاحية في موضوع” دور  المجتمع المدني في التنمية المحلية”  وسيؤطر هذه  الجامعة عدد  

من األطر ذوي الخبرة  في التواصل وتدبير مشاريع  تنموية على مستوى جهة مراكش- آسفي. وسيستفيد من هذه  الدورة   

 عدد مهم  من المشاركين )120 إطار جمعوي( عالوة  على  ممثلي وسائل اإلعالم  الجهوية  والمحلية.

 

. 

 

فل    لجام ة الرشا  ةسؤا" المجتمم المننل 18مراكا.. النةرا  

 التنمية الم  ية 

 

 أحمد الشهبوني  رئيس مركز التنمية لجهة تانسيفت 



 
 

وجمعوية  120بمشاركة   جمعوي  مدينة فاعل  مجلس  مع  بشراكة  تانسيفت  لجهة  التنمية  مركز  ينظم   ،
مراكش "الجامعة الخريفية للشباب الفاعل في العمل الجمعوي" تتخللها دورة تكوينية، يومي السبت واألحد 

  .، بكلية العلوم السماللية، وهي للدورة الثامنة عشرة لجامعة الشباب2022دجنبر   25و  24

  

المدني على مستوى مدينة مراكش ومساعدتها    هامالدورة اإلسوتهدف هذه   في تأهيل جمعيات المجتمع 
على اكتساب المبادئ األساسية حول قضايا العمل الجمعوي والجماعي وعالقتهما بقضايا التنمية المحلية 

عن اإلجابة  الشراكة  لسؤال:ا  ومحاولة  تفعيل  وأيضا  المحلية؟".  التنمية  في  الجمعوي  للعمل  دور  "أي 
 .مة بين "مركز التنمية لجهة تانسيفت" ومجلس مدينة مراكشالمبر

  

وتأهيل الجمعويين   ومن بين األهداف المسطرة ايضا في هذه الجامعة االنفتاح على قضايا العمل الجمعوي،
وإكسابهم تقنيات التواصل تدبير الشراكة، والقدرة على تسيير وتدبير الجمعيات وفق مفاهيم الحكامة الجيدة، 

ك تقنيات ومبادئ التسيير اإلداري والمالي للجمعيات. والكفايات والمؤهالت إلعداد وتتبع وتقييم وامتال
 .المشاريع التنموية

  

الذي  الكبير  الفاعلين الجمعويين، وإيمانا منه بالدور  القدرات والمهارات لدى  لتنمية  وسعيا من الجامعة 
ي رئيس مركز التنمية  نات يؤطرها كل من أحمد الشهبويلعبه التكوين، تنظم الجامعة خالل هذه الدورة ورش

: " الشراكة السيدي حوللجهة تانسيفت حول: "إعداد وتتبع وتقييم المشاريع التنموية". وأيضا عبد العزيز  
المدني   المجتمع   " حول:  الكمري  ويوسف  المجتمعية".  والتعبئة  التنمية    وتنفيذوالتواصل  أجندة 

 .ل: "التدبير اإلداري والمالي وتعبئة الموارد" يسطرها عبد الصمد حجاجورشة أخرى حو  المستدامة".

  

ومما جاء في الورقة التأطيرية لهذه الدورة، أن الجمعيات برزت كامتداد إلرث اجتماعي منبثق من هياكل 
ات المجتمع المغربي على امتداد التاريخ، وهي بلورة لتنظيم جماعي ولحاجيات المجتمع المغربي، فالجمعي

اليوم تمثل فضاءات لممارسة الحرية والمشاركة المواطنة وخلق للمبادرات الجماعية ولتجسيد قيم التضامن  
والتعاون، فضاءات تتزايد أهميتها في المجتمعات الحداثية بقدر تراجع التماسك االجتماعي، وتزايد حدة 

ة االجتماعية، بفعل عجز هذه اإلقصاء االجتماعي وتهميش لشرائح واسعة من السكان وتعرضهم للهشاش
المجتمعات عن المزاوجة بين إنتاج الخيرات والنمو االقتصادي من جهة، وبين خلق مناصب الشغل وتعميم 

 .العيش الكريم، وما يستلزم ذلك من عدالة اجتماعية من جهة أخرى وربط ذلك بالتنمية المحلية

  

بالقول، أنه رغم بعض المعيقات، فإن للعمل الجمعوي دورا هاما في تحقيق    واختتمت الورقة التأطيرية

التنمية المحلية، حيث أصبح شريكا أساسيا في تحقيق التنمية السيما وأن االستجابة العمومية تبقى غير 

نوعية،  المدني إضافة  المجتمع  يعتبر عمل جمعيات  إذ  للمواطنين،  األساسية  الحاجيات  لتلبية كل  كافية 

 .وأحيانا ضرورة تنموية لما يحققه من نجاعة واستمرارية ضمن سيرورة التدابير التنموية

 

 



 
 

 

 

 

الجامعة الشبابية للفاعلين الجمعويين بمراكش 

الدورة الثامنة عشرة تحت شعار” العمل الجمعوي 

 ”رافعة أساسية لتأهيل الموارد البشرية
 الكبير   بالدور  منه  وإيمانا  الجمعويين،  الفاعلين  لدى  والمهارات   القدرات  تنمية  في   للمساهمة  منه  سعيا

 كلية   مع  وبتعاون  مراكش  مدينة  مجلس  مع  بشراكة  تانسيفت  لجهة  التنمية  مركز  ينظم  التكوين،  يلعبه  الذي

 تحت  الشباب   لجامعة  عشرة  الثامنة   الدورة  بمراكش  عياض   القاضي  بجامعة  السملالية  العلوم

 التي  التظاهرة   هذه  المحلي  للتنمية  ورهان   البشرية  الموارد  لتأهيل   أساسية  فعةرا  الجمعوي   العمل  شعار

 السملالية،   العلوم   كلية  برحاب   2022  دجنبر  25  و   24  يومي  أطوارها   ستجري

 مراكش  مدينة   مستوى  على  الفاعلة  المدني   المجتمع  جمعيات   تأهيل   في  الإسهام  إلى  أساسي   بشكل  تهدف

 والجماعي  الجمعوي العمل قضايا حول الأساسية المبادئ اكتساب و التدبيرية قدراتها تنمية على ومساعدتها

 للعمل  دور   أي   المحوري:   السؤال  عن   الإجابة   في   المساهمة  عن   فضلا   المحلية،  التنمية   بقضايا   وعلاقتهما

  لتعاون با  تانسيفت   لجهة  التنمية  لمركز   الراسخ   الالتزام  الجامعة   هذه   وتجسد  المحلية؟.  التنمية   في  الجمعوي

  للأطراف  المؤكدة  الرغبة  تعكس  كما  وفعال.  تشاركي  بأفق  مراكش  مدينة  ومجلس  المدني  المجتمع  بين

  القاضي  وجامعة   مراكش   مدينة  بمجلس   المركز   تربط   التي   والشراكات   للعلاقات   أكبر   تعميق   في   المشاركة



 
 

 فستشكل  الأبعاد،  المتعدد  جانبها   على  التأكيد  أجل  ومن  .المدني  المجتمع  أطر  بتأهيل  يتعلق  فيما  خاصة  عياض،

 :كبرى  موضوعاتية  ورشات لأربع   وصل  حلقة  الشباب  لجامعة  عشرة   الثامنة  الدورة

المجتمعية  والتعبئة  والتواصل  الشراكة. 

 التنموية  المشاريع  وتقييم  وتتبع  إعداد. 

 2030  المستدامة   التنمية  أجندة  وإنجاز  المدني  المجتمع. 

 الموارد  وتعبئة  والمالي  الإداري  التدبير. 

 هذه   وسيؤطر   "المحلية  التنمية  في   المدني  المجتمع دور"  موضوع   في  افتتاحية محاضرة إلى  بالإضافة  هذا

 آسفي.  مراكش   جهة  مستوى  على  تنموية   مشاريع  وتدبير  التواصل  في  الخبرة  ذوي  الأطر  من   عدد  الجامعة

 الإعلام  وسائل  ممثلي  على  علاوة   جمعوي(  إطار  120) المشاركين  من   مهم  عدد الدورة  هذه   من  وسيستفيد

 .والمحلية  الجهوية
 

 

 

 

 

 

  

تحت شعار: "العمل الجمعوي رافعة أساسية لتأهيل الموارد البشرية ورهان للتنمية المحلية" نظم مركز 

، 2022دجنبر    25و  24وذلك يومي  18التنمية لجهة تانسيفت الجامعة الشبابية للفاعلين الجمعويين الدورة  

 .علوم السماللية بمراكشبشراكة ودعم من مجلس مدينة مراكش وبتعاون مع جامعة القاضي عياض كلية ال



 
 

وجاءت هذه الدورة تفعيال الشراكة المبرمة بين مركز التنمية لجهة تانسيفت ومجلس مدينة مراكش. وذلك 

من خالل انجاز الشطر الثاني من اتفاقية الشراكة المتعلق بالجامعة الشبابية لفائدة النسيج الجمعوي الشريك 

 .لمجلس مدينة مراكش

ل جمعيات المجتمع المدني على مستوى مدينة مراكش واالسهام في تقوية مؤهالتها إسهاما منها في تأهي

والجماعي وعالقتهما  الجمعوي  العمل  قضايا  األساسية حول  المبادئ  اكتساب  على  ومساعدتها  التدبيرية 

 .بقضايا التنمية المحلية

تب العام لمركز التنمية ومنسق وتميزت الجلسة االفتتاحية التي كانت من تيسير ذ.عبد العزيز السيدي الكا 

للجامعة الشبابية للفاعلين الجمعويين بمراكش حيث أشار في كلمته الى األهداف األساسية   18أشغال الدورة  

 .من هذه الدورة، وهي االنفتاح على قضايا العمل الجمعوي

وتدبير الجمعيات وفق وتأهيل الجمعويين وإكسابهم تقنيات التواصل وتدبير الشراكات. والقدرة على تسيير 

الكفايات  وامتالك  للجمعيات.  والمالي  اإلداري  التسيير  ومبادئ  تقنيات  وامتالك  الجيدة.  الحكامة  مفاهيم 

والتعرف على أهمية اهداف وآليات تنفيذ أجندة التنمية  .والمؤهالت إلعداد وتتبع وتقييم المشاريع التنموي

 .2030المستدامة 

االفتتا المسير  كلمة  التنشئة وأكدت  خدمة  قي  ونجاعته  والفعال  الجاد  الجمعوي  العمل  أهمية  على  حية 

االجتماعية والرفع من قدرات الشباب الجمعوي في التدبير اإلداري والمالي ومنهجية المشروع التنموي 

الصعاب، من خالل   ومواجهة  التحديات  ورفع  المسؤولية  وتحمل  واالنفتاح  الشراكات  بناء  على  والقدرة 

 .…اخلية وإشعاعية في بعدها التنموي واالجتماعي والثقافيأنشطة د

ولعل الرهان اليوم هو ما أشار إليه شعار هذه الدورة التكونية بكون "العمل الجمعوي رافعة أساسية لتأهيل  

ولعل ذلك ما سوف يسهم في خلق جو من االنفتاح على اآلخر   –الموارد البشرية ورهان للتنمية المحلية"  

واالنفتاح على التجارب المختلفة للجمعيات ولعل تحقيق ذلك يظل رهينا بمدى قدرة هذه الجمعيات والتواصل  

على تأهيل وتأطير أعضائها نحو عمل جمعوي قادر على بلورة خطة التنمية والتنمية المحلية بشراكة وتعاقد 

الجماعية والجامعات   مع مختلف الهيئات والمنظمات ذات الهادفة المشتركة ومن ضمنها أساسا المجالس

والتكوين  والتربية  والثقافة  االقتصاد  في مجال  المجتمعيين  الفاعلين  والتكوين وبعض  التربية  ومؤسسات 

واعتبارها شريكا استراتيجيا في التنمية، ذلك مسعانا من خالل شركتنا االستراتيجية مع مجلس مدينة مراكش 

 ..... ض شركائنا الدوليين والوطنيينوجامعة القاضي عياض كلية العلوم السماللية وبع

المكتب  اللطيف عضو  عبد  د. عادل  قدمه  الذي  االفتتاحي  بالعرض  أيضا  التكوينية  الدورة  وتميزت هذه 

التنفيذي لمركز التنمية لجهة تانسيفت: "أي دور لجمعيات المجتمع المدني في التنمية المحلية؟ " وهو عرض 

م المجتمع المدني في ظل المتغيرات الدولية والوطنية، ودوره في اإلسهام قيم تناول بالتدقيق اهم أدوار ومها

في التنمية والتنمية المستدامة في ظل بروز مفاهيم جديدة مثل الحكامة والمقاربة التشاركية والتدبير بالنتائج 

دوار الحاسمة التي ... ومن أهم ما جاء في هذه المحاضرة االفتتاحية لهذه الدورة التكوينية، التركيز على األ

والتكوين  والتخطيط  والتشخيص  باالقتراح  الجمعيات،  تقدمه  ما  خالل  من  المدني  المجتمع  بها  يضطلع 

والتربوية...وذلك  والثقافية  االجتماعية  المجاالت  في  البرامج  وإنجاز  والترافع  والتوعية  والتحسيس 

التنظيمي  الجمعيات ولهياكلها  تنهجها  التي  القرب  العمل  الستراتيجية  التي راكمتها في  المرنة وللخبرات  ة 

الميداني. هذا الرصيد خول الجمعيات وضع شريك فاعل في السياسات العمومية وقد أقر الدستور والميثاق 

الجماعي وجملة من القوانين التنظيمية فضال عن برامج التعاون الدولي، والعديد من المبادرات والحوارات 

سلطة االعتبارية للمجتمع المدني في التشاور والشراكة والتعاقد من أجل خدمة القطاعية والوطنية. هذه ال

 .التنمية المحلية المستديمة

وتشكل شراكة الجمعيات مع المجالس المنتخبة رهانا ضروريا إلنجاح برامج التنمية المحققة لكرامة ورفاه 

 .المواطن وتوازن محيطه، واستدامة موارده



 
 

يد من تأهيل جمعيات المجتمع المدني برفع قدراتها في الحكامة وفي العمل المنتج وهذه المهام تقتضي المز

التطوع  قيم  والتزام  والشراكات،  المشاريع  في  واإلبداع  الموجهة  المعرفة  وتملك  والتجريب  واالبتكار 

 .والمصلحة العامة

واختتمت الجلسة االفتتاحية بكلمة رئيس مركز التنمية لجهة تانسيفت الدكتور أحمد الشهبوني التي أشارت 

للحصيلة االيجابية لمركز التنمية مع شركائه سواء المحلين او الوطنيين او الدوليين وأفاق برنامجه المستقبلي 

، خللتها مسيرة من 1998سنة مند    25الساعي لتعزيز حصيلة التجربة السابقة التي امتدت على طول  

نماذج   الحاالت  اعتبرت في كثير من  التي  الجادة  التنموية  بها في   يقتضيالتجارب والبرامج والمشاريع 

مجال االسهام في التنمية. عرفت أشغال الدورة الثامنة عشرة لجامعة الشباب تقديم أربعة محاور من خالل  

 .أربع ورشات

عة من التوصيات واالقتراحات سنعمل على ابرازها في تقرير أخر مفصل  واختتمت هذه الدورة بمجمو

وأحوازها   المدينة  خريطة  داخل  ومواقعهم  اهتماماتهم  وتصنيف  المشاركة  الجمعيات  عدد  .... يتضمن 

 .التقييم من خالل تفريغ االستمارة االليكترونية ةوحصيل

 

 

 

 

 

أشغالها بمراكشالجامعة الخريفية للشباب الجمعوي تختتم   

 

 Ahdath.info 

اختتمت عشيييية يوم األحد بكلية العلوم السيييماللية بالمدينة الحمراء الجامعة الخريفية للشيييباب الفاعل في العمل 

أشيغالها من تنظيم مركز تنمية تانسييفت بشيراكة مع مجلس مدينة مراكش اسيتفاد من   18الجمعوي في دورتها ال

من الفياعالت والفياعلين الجمعويين من  120المنصيييييرمين حوالي    25و   24فعياليياتهيا يومي السيييييبيت واألحيد  

اليييييييييييميييييييييييجييييييييييياورة واليييييييييييمييييييييييينييييييييييياطيييييييييييق   . ميييييييييييراكيييييييييييش 

وللجامعة الخريفية للشيباب هذه السينة ، حسيب مركز تنمية تانسييفت ، هدفين سيعى األول إلى تفعيل الشيراكة بين  

جتمع المدني على مسيتوى مراكش المركز ومجلس مدينة مراكش والثاني اسيتهدف اإلسيهام في تأهيل جمعيات الم

ومسيياعدتها على اكتسيياب المبادئ األسيياسييية حول قضييايا العمل الجمعوي والجماعي وعالقتهما بقضييايا التنمية  



 
 

اليييتييينيييمييييييية ذات  فيييي  اليييجيييميييعيييوي  اليييفيييعيييل  ادوار  أغيييوار  سيييييييبييير  وميييحييياولييية   . اليييميييحيييلييييييية 

افتتاحية سييرها عزيز السييدي الكاتب وقد بدأت الجامعة الخريفية السيالفة الذكر اشيالها صيبيحة يوم األحد بجلسية  

للجامعة ، تلته نائبتي كل من عميد كلية العلوم   18العام للمركز ومنسييييق الدورة حيث أعطى نبذة عن النسييييخة  

السيماللية وريسية مجلس مراكش بكلمتين ترحيبيتين ، أعقبتها كلمة احمد الشيهبوني رئيس مركز تنمية تانسييفت  

ال وأنشيييييطيية  أهييداف  اسيييييتعرض  فبييل حوالي  حيييث  تييأسييييييسييييييه  منييذ   . سييييينيية  25مركز مختصيييييرة 

ثم تناول الكلمة عادل عبد اللطيف أسيتاذ جامعي وعضيو المركز حيث أوضيح األدوار األسياسيية للفعل الجمعوي  

منيذ ظهوره الى اليوم مبرزا وظيفتيه المتموقعية بين األسيييييرة والدولة ما مكنيه من أن يكون كييانا مبيادرا ، مقترحا  

مثال في الحكامة والشيفافية وقادرا على المسياهمة الفعالة في التنمية المحلية وفي كل المجاالت بحمولة تطوعية و

األخييييييرى الييييييمييييييؤسييييييييسييييييييييات  ووظييييييائييييييف  ادوار  فييييييي  الييييييتييييييدخييييييل   . دون 

وبعد الجلسية االفتتاحية انقسيم المشياركون إلى أربعة مجموعات لحضيور أربعة ورشيات موضيوعاتية في محاور  

، إعداد وتتبع    2030مجتمعية ، المجتمع المدني وتنفيذ أجندة التنمية المسييتدامة الشييراكة والتواصييل والتعبئة ال

وتقييم المشييياريع التنموية إضيييافة إلى محور التدبير اإلداري والمالي وتعبئة موارد التمويل . واختتمت الجامعة 

احمد   السيييدي،زيز  الشييبابية دورتها لهذه السيينة يوم األحد باسييتكمال أشييغال الورشييات التي نشييطها كل من ع

 . ، يوسف الكمري وعبد الصمد حجاجالشهبوني

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN ELABORE PAR : 

Le Comité d’organisation 

Le Staff Administratif du CDRT 

 

Centre de Développement de la Région de Tensift (CDRT) : 

- ONG Reconnue d’Utilité publique depuis 2006 . 

- Membre Observateur de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques depuis 2010. 

- Membre du comité Banque Africaine du Développement- société civile, représentant la 

région Afrique du Nord depuis 2018. 

 

 
Email: associationcdrt@gmail.com 

 

 
Whatsapp: +212 6 48 16 81 89 

       

 

Phone: +212 5 24 31 16 08 
 

 
Fax : +212 5 24 31 15 54 

       

 

Page: 

Groupe: 

/cdrtmarrakech.org 

/cdrtmarrakech.org 

 

 

Twitter: /cdrtmarrakech 

       

 

Youtube: /cdrtmarrakech-officielle 

 

 

Instagram: /cdrtmarrakech 

 

www.cdrtmarrakech.org 

 

https://www.cdrtmarrakech.org/

