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ت للخىميت الىطىيت اإلابادزة مً الثالثت اإلاسحلت جسجكص  البشسي  بالسؤطمال نهىضال إلى تهدف ازادًت ملازبت على البشٍس

ت بالخىميت الدفعبسهامج  مً بينها ؤزبعت بسامج مً خالل دعم  الثالث علىه محىز  ًسوم فيي رالو  ،الصاعدة لألحيال البشٍس

  .على خبرة الشسكاء في املجخمع اإلادوي اعخمادا الهدر املدرس يالتمدرس ومحاربت 

ت  ؤلاكليميت وجىفيرا إلالخظياث هرا البرهامج حعلً اللجىت  اللىيطسة عً فخح باب الترشيح إلكليم للخىميت البشٍس

 . 2021⁄2022ؤمام اإلاهخمين للمشازكت في مشسوع دعم الخمدزض بسطم اإلاىطم الدزاس ي

 

 ألاهداف: −1

اطياث واللغت الفسوظيت جلدًم دزوض الدعم اإلادزس ي باملجان - لفائدة جالمير  خازج ؤوكاث الدزاطت في مادحي الٍس

اث الثالثت والسابعت والخامظت والظادطت مً الخعليم الابخدائي الابخدائياإلاؤطظاث العمىميت للخعليم  وذلك  إلاظخٍى

ً مؤهلين  ز" كأليت لالطتهداف؛مع الاعخماد على هظام "مظا جحت إشساف مؤطٍس

كت مع جلدًم الدعم اإلاالي و - اإلاىاكبت؛ اهخلاء الجمعياث الشٍس  

جىعيت وحعبئت الخالمير وؤولياء ؤمىزهم حىل بسهامج الدعم اإلادزس ي؛ -  

 * شزوط قبول طلب الترشيح: -2

مع مساعاة الشسوط  املنتسبت إلقليم القنيطزة اإلاهخمت بالهدز اإلادزس يًفخح باب الترشيح في وحه الجمعياث 

 .الخاليت

  كاهىهيت.وحىد الجمعيت في وطعيت 

  ًجىفس الجمعيت على ججسبت في مجال  .التربيت والخكٍى

 كامل. جسشيح الخىفس على ملف 

 ؛بمىطىع طلب الاهخمامله عالكت  سوعم مشًجلد 

 .إًداع طلب الترشيح داخل آلاحال املحددة 

 الترشيح ألكثر من حصت واحدة.* ال يمكن للجمعياث املعنيت أن جتقدم بطلب 

 المملكة المغربية 
 وزارة الداخلية 

 عمالة إقليم القنيطرة
 الكتابة العامة

 قسم العمل االجتماعي
           

 
 

 المهتمة ابداء االهتمام موجه للجمعياتعالن عن طلب إ

 بإقليم القنيطرة بالدعم المدرسي 

   

 اإلاملكت اإلاغسبيت

 وشازة ألاطسة و الخظامً

 والخىميت الاحخماعيت

ت الخعاون   مدًٍس
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 :ملف الترشيح -3

 ًخكىن ملف الترشيح مً الىثائم الخاليت: 

  تؤلاكليميت عامل إكليم اللىيطسة زئيع اللجىت طلب مىحه للظيد جحدد فيه  ،اللىيطسةإلكليم  للخىميت البشٍس

 (1)ملحم زكم  ؛زكم الحصت في مجال الدعم اإلادزس ي

  فيت جبين جخصص تبطاكت حعٍس  (2)ملحم زكم  ؛الجمعيت واملجال الترابي لخدخلها، وجحدد كدزاتها الخدبيًر

 ح بالشسف ل بسطم الىطعيت اللاهىهيت واإلااليت للجمعيت ًبين  ئهسئيع الجمعيت مصادق على صحت إمظاجصٍس

 (3 زكم ملحم) ؛وطعيت هصاع ؤًتفي  هاوعدم وحىد 2020و  2011طىتي 

 ؛مصادق عليه الىظام ألاطاس ي للجمعيت مً وسخت 

  ً؛مصادق عليه بخجدًد اإلاكخب اإلاظير للجمعيتبالخإطيع ؤو محظس الجمع العام الخاص وسخت م 

  ؛مصادق عليه ًداع النهائي للجمعيتؤلا وسخت مً آخس وصل 

  ً؛مصادق عليه الئحت ؤعظاء مكخب الجمعيتوسخت م 

 س ال  ؛2020و  2011 للظيخين اإلااطيخينالي اإلادبي و ألا  ًٍخلٍس

 ؛مصادق عليه الداخلي للجمعيت الىظام 

  اإلاىافلت على جلدًم محظس احخماع جداولي للمكخب اإلاظير للجمعيت مىكع مً طسف كل ؤعظائه بخصىص

 ؛باللىيطسةالدعم اإلادزس ي  مجال في مشسوع طلب الاهخمام

  س عً ؤوشطت الجمعيت مسفم بجسد ألهم إهجاشاتها في  ؛مجال الدعم التربىي جلٍس

  (4زكم  ملحم) ؛مشسوع الدعم اإلادزس ي الري حعتزم الجمعيت جىفيرهمخطط عمل لخدبير 

 

 إيداع ملف الترشيح: -4

 لعمالت إكليم اللىيطسة.كخب الظبط ًخم إًداع ملف الترشيح بم

 

 :البث في طلباث الترشيح -5

 مً كبل لجىت جلىيت ًخم حعيينها  ،جخم دزاطت الطلباث اإلاىدعت والبث فيها وإعالن هخائجها وفلا لألهداف اإلاىخظسة

 ؛وفم دفتر الخحمالث الخاص بهره العمليت ؤلاكليميتالظلطت  طسفمً  ،ًتالهره الغ

 الغيا ؤي ملف طلب ال ًخىفس على الىثائم الكاملت اإلاشاز إليها ؤعاله ٌعخبر. 
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 التسيير: -6

 ؤلاكليميتمً طسف الجمعيت اإلاىخلاة، بمىحب اجفاكيت شساكت بين اللجىت جدبير مشسوع الدعم اإلادزس ي ًخم 

ت ت و  إلكليم اللىيطسة للمبادزة الىطىيت للخىميت البشٍس والجمعيت  باللىيطسة لىشازة التربيت الىطىيت ؤلاكليميتاإلادًٍس

 اإلاعىيت.

 

 سحب ملف الترشيح:  -7

اث والدوائس بؤو  كليم اللىيطسةإكظم العمل الاحخماعي بعمالت مً  ًمكً سحب ملف الترشيح   الباشٍى

ت الخابعت إلكليم اللىيطسة ت ؤو مً  واللياداث واإلالحلاث الاداٍز  .باللىيطسةلىشازة التربيت الىطىيت  ؤلاكليميتاإلادًٍس

 
 

    

 آخر أجل الستقبال ملفات الترشيح:     

 على الساعة الرابعة و النصف بعد الزوال 4243 غشت 35 

 

 
 
 

 

 

 

 


