المملكة المغربية
وزارة الشباب والرياضة

العرض الوطني للتخييم ومجاالته 2018
تحت شعار

قرن من التخييم من أجل :المصلحة الفضلى للطفولة والشباب
2018 – 1918

ربع مليون مستفيد (ة) يلتقون طيلة العام

•

مخيمات قارة لألطفال

• جامعات للشباب واليافعين
• مسلسل تكوين المنشطين والمدراء والمكونين
• برامج موضوعاتية لدعم القدرات
• مقامات ابداعية معرفية
• فعاليات اسبوعية للمهارات التعبيرية
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السيـاق العــــام :
قرن من التخييم من اجل المصلحة الفضلى للطفولة والشباب
في إطار عملية اإلعداد لتنفيذ البرنامج الوطني للتخييم التي دأبت الوزارة و الجامعة على
اطالقة سنويا ،فقد تقرر إخضاع البرنامج لمعايير الحكامة ،مع تحديد مسؤولية كل طرف من
الشركاء في تنفيذه .لتقويم الهفوات والمالحظات التي تم رصدها خالل الموسم األخير ،مع
ضمان الشروط الضرورية التي تتطلبها العملية التربوية التخييمية برمتها من اإلعداد إلى التنفيذ
وإلى التقييم النهائي .
وبناء على المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشباب والرياضة رقم
 2.13.254صادر في  10رجب  21( 1434ماي )2013باعتبار الوزارة سلطة حكومية مكلفة
بإعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الشباب والرياضة ،ومن ضمنها تتبع ومراقبة
مؤسسات الطفولة والشباب التي يمارس بها التخييم،
يأتي حرص الجامعة الوطنية للتخييم على تفعيل معايير الحكامة ، ،في سياق التحوالت
التي عرفتها بالدنا في اآلونة األخيرة ،حيث أصبحت تتطلب تفعيل المشاركة الجمعوية و
مواكبة عملية إعداد مناسب لألجيال الصاعدة ،المتشبعة بقيم التطوع و المواطنة  ،كي نضمن
استمرارية حركية التنمية البشرية في سياق االجتهاد و امتالك المبادرة و روح االبتكار  ،وعلى
رأسها مضامين الدستور الجديد ،الذي راعى الجوانب التربوية واالجتماعية والحقوقية
واإلنسانية ،كمكونات أساسية لبناء اإلنسان .ألن التربية على المواطنة وعلى حقوق اإلنسان
وتمثل قيم الديمقراطية و التطوع تتطلب أن تكون مستشرقة على المستقبل ،عبر تربية وتأهيل
األجيال الحالية والقادمة ،وأن تُعد المناخ التربوي واالجتماعي والحقوقي المالئم .
العرض الوطني للتخييم الذي يحظى بالرعاية الملكية السامية وتطلقه الجامعة الوطنية للتخييم
بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة  ،يأتي ضمن هذه التحوالت التي أنتجتها إلرادة الجمعوية
و الرسمية عبر مسارات لم تكن سهلة  ،عمرت حوالي قرن من الزمان ( ) 2018 -1918
انتجت توافقا تشاركيا يحافظ على المصلحة الفضلى للطفولة والشباب  ،ويحفز على مضاعفة
الجهود لتوف ير بنية تحتية بمواصفات الجودة  ،ويرفع من سقف االستفادة ويحسن أداء العرض
التربوي وحمولة التنشيط السوسيوتربوي ومسارات التكوين.
العرض الوطني للتخييم ومجاالته قيمة تربوية مضافة  ،ومكسبا مهما للطفولة والشباب ومفخرة
للوزارة والجسم الجمعوي المعني يجب المحافظة عليه والدفاع عن هويته.
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المرجعية القانونية والتنظيمية المتعلقة
" بالبرنامـج الوطنـي للتخييـم " 2018
بناااء علااى المرسااوم رقاام  2.13.254صااادر فااي  10رجااب  21( 1434ماااي )2013
المتعلق بتحديد وتنظيم اختصاصات الشبيبة والرياضة.
بناء على الظهير الشريف المؤرخ في  03جمادى األولاى سانة  ( 1378الموافاق ل 15
نونبر  )1958بتنظيم الحق في تأسايس الجمعياات ،كماا وقاع تتميماه وتعديلاه بمقتضاى الظـاـهير
الشريف الـــمؤرخ في  06ربيع األول ( 1393الموافق ل  10أبريل  )1973والظهير الشاريف
المؤرخ في  12جمادى األولى  ( 1423الموافق ل  23يوليوز .2002
وتنفيذا لمقتضيات دورية السيد الوزير األول عدد  7/2003الصاادرة بتااري  27يونياو
 2003التي تحدد معالم السياسة الجديدة للشراكة بين الجمعيات ومختلف القطاعات العمومية.
و تنفيذا للبرنامج الحكومي في مجال أنشطة الطفولة والشباب المعلن عنه فاي البرلماان،
وخاصة الرفع من مستوى العمل الجمعوي وتعزيز األدوار االجتماعية والتربوية والثقافية التاي
تؤديها لفائدة الطفولة والشباب والمرأة.
وانسجاما مع الرغبة المشتركة بين وزارة الشباب والرياضاة والجامعاة الوطنياة للتخيايم
فااي تفويضااها باألنشااطة التخييميااة و التأطيريااة و التنشاايطية الموجهااة لفائاادة الشااباب والطفولااة
والمرأة من أجل تقويتها ودعمها مان خاالل هياكال تنظيمياة وتدبيرياه قاادرة علاى تنفياذ البارامج
وإنجاز المشاريع المشتركة والمرتبطة بالتخييم ومجاالته.
وتنفيذا للشراكة الموقعة بين الوزارة من جهة والجامعة الوطنية للتخييم من جهة
وبناء على قرار إحداثا اللجنة المشتركة .
اتفاقيااة اإلطااار لتنفيااذ البرنااامج الااوطني للتخياايم و مجالتااه الموقعااة بتاااري  22فبراياار
2016
القرار التأطيري للعمليات التخييمية .
تقوم الجامعة الوطنية للتخييم بشراكة مع وزارة الشاباب و الرياضاة باإطالق البرناامج الاوطني
للتخييم و مجاالته
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الى السيد رئيس الجامعة الوطنية للتخييم
الرباط
الموضوع  :طلب المشاركة في البرنامج الوطني للتخييم موسم 2018
اسم الجمعـــية.......................................................................:
اسم الرئيس  .................................:رقم البطاقة الوطنية ...........................:
تاري التأسيس............................................................................:
تاري تجديد الوضعية القانونية........................................................:
العنوان الرئيسي ...........................................................:
الهاتف والفاكـس .....................................................................:
البريد االلكتروني ......................................................................................................:

اسم اإلطار المكلف بتتبع البرنامج :

...............................................................................................

( رسالة موقعة من الجمعية )
يشرفني أن أطلب منكم المشاركة في البرنامج الوطني للتخييم :بوسم  2018وفق
الشروط والمحددات المنصوص عليها في دفتر التحمالت ،وفي دليل النصوص التنظيمية
للمخيمات التي تم اإلطالع والموافقة عليها .
تتعهد الجمعية باإليفاء بكل االلتزامات وبصدقية البيانات المرفقة بطلب المشاركة،وقبول
بما ستفضي إليه نتائج التوزيع الذي تتواله اللجنة المشتركة التي تمثل الوزارة والجامعة الوطنية
للتخييم .
وتقبلوا فائق التقدير واالحترام
حرر ب .....................بتاري ...............:
التوقيع وخاتم الجمعية
مرفق بصفة واسم الموقع
يرفق الطلب بالوثائق التالية :
• ملف طلب االستفادة في نسختين
• الملف القانوني مصادق على مضامينه
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مراحل تقديم طلب االستفادة من البرنامج الوطني للتخييم ومجاالته 2018
• انطالق العرض يتم في لقاء تواصلي يترأسه السيد وزير الشباب والرياضة ويحضره
رئيس الجامعة وأعضاء المكتب الجامعي والمجلس اإلداري للجامعة الوطنية للتخييم
ومدراء الوزارة والشركاء

والمتدخلين واإلعالم الوطني ،يتميز بكلمة للوزير

ورئيس الجامعة وبتقديم تفاصيل عن العرض الوطني للتخييم ومجاالته ،ويستمر
العرض مطروحا عبر المواقع والصحف لمدة تقارب  15يوما لتبدأ بعد ذلك مراحل
التقديم والنتائج تباعا كما يلي:
•

اطالع الجمعيات على مضامين العرض من خالل لقاءات تواصلية تقودها الجامعة
ومؤسساتها ومديريات الوزارة بالعماالت واالقاليم.

•

تقوم الجمعيات الراغبة في االستفادة من البرنامج بسحب العرض من بوابة الوزارة
والجامعة .
) (mjs.gov.maاو )(www.mjs.cov.com

و يمكن مراسلة الجامعة على العنوان التالي )(fncvmarocma@gmail.com
•

توضااع طلبااات المشاااركة فااي البرنااامج بالنساابة الااى الجمعيااات الوطنيااة والجمعيااات
المتعاااددة الفاااروع والجهوياااة بمقااار الجامعاااة مقابااال وصااال  ،وبالماااديريات اإلقليمياااة
والجهوية /بالنسبة للجمعيات المحلية مقابل وصل.

•

الطلبات غير الجاهزة أو تنقصها وثائق ال تقبل ونفس الشيء بالنسبة للطلبات التي تصل
الجامعة خارج التاري المعلن

•

تعرض الملفات المقبولة على لجنة مشتركة تتولى إفتحاص الملفات والتدقيق في تطابقها
واإلعاالن عاان الالئحاة النهائيااة مان خااالل محضاار موقاع يااتم اعتمااده ونشااره بمختلااف
الوسائط اإلعالمية

•

تباشاار نفااس اللجنااة توزيااع المخصصااات علااى الجمعيااات المقبولااة بااالعرض مركزيااا
وجهويا و محليا وفق المقرر التأطيري.
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العرض الوطني للتخييم 2018
تطلق الجامعة الوطنية للتخييم بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة العرض الوطني للتخيايم
 2018الذي يضم مجاالت تخييمية و وتكوينياة وتنشايطية وتأهيلياة موجهاة لشارائ عمرياة مان
األطفال واليافعين والشباب واألطر الجمعوية .تؤطرها شراكات وضاوابط وأحكاام قانونياة وفاق
مرجعية مؤطرة البرنامج ،وتقوم وزارة الشباب والرياضة بوضاع اتفاقياة إطاار بتنفياذ البرناامج
تتولى الجامعة الوطنية للتخييم وشركائها مان الجمعياات المشااركة فاي العارض بتنزيال تفاصايل
البرنامج على صعيد التاطير والتنشيط يجرى تفعيله طيلة العاام  ،وياروم إلاى تحقياق  250ألاف
مستفيد(ة).

مجاالت العرض الوطني للتخييم
 مخيمات األطفال القارة جامعة اليافعين جامعة الشباب فعاليات المهارات األسبوع مسلسل التكوين ملتقيات موضوعاتية برنامج دعم القدرات و الكفاءات لقاءات الحكامة التدبيرية -المقامات اإلبداعية و اللغوية
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التوظيف الزمني
✓ عطلااة الخريااف :تااداريب تخصصااية فااي تكااوين المااديرين والمكااونين والمهااارات الفنيااة
واليدوية واالقتصاد والثقافة الغذائية والتواصل والتسويق السوسيوتربوي
✓ عطلة الشتاء  :التكوين العام ( تم تأجيلها ) إلى الربياع  /أطار تنشايط األطفاال والياافعين
من خالل  03مستويات و 03تجارب ميدانية .
✓ عطلة الربيع  :جامعات اليافعين والشباب  /تداريب تكوينية  /مخيمات االطفال
✓ عطلة الصيف والربيع  :مخيمات االطفال
✓ جامعات اليافعين
✓ جامعات الشباب

• نسب استفادة الهيآت :
الهيـــــــــــــــــــآت

نسب االستفادة

 oالجمعيات الوطنية والمتعددة والجهوية

%70

 oالجمعيات المحلية

%25

 oالمؤسسات االجتماعية

%05

 oالجمعيات الوطنية

%70

 oجمعيات متعددة الفروع

%30

 oالهيئات الشبابية

%70

 oالجمعيات الوطنية

%30
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المجال
مخيمات األطفال

ملتقيات اليافعين

جامعات الشباب

الفئات المستهدفة من العرض الوطني و السن المرخص به:
السن
ما بين  07سنوات الى اقل من
 15سنة

مجال النشاط
مخيمات األطفال القارة

ما بين  15سنة واقل من  18سنة

جامعة اليافعين
جامعة الشباب و المهارات الثقافية و العلمية
والكشفية
تداريب التكوين العام و االختصاص

من  20سنة فما فوق

تدريب المديرين

 25سنة

تدريب تكوين المكونين

من  30سنة فما فوق

دعم القدرات و الكفاءات
فعاليات المهارات و التنشيط السوسيو تربوي و
الكشفي

من  20سنة فما فوق

من  18سنة الى  35سنة

( نهاية األسبوع ) أطفال و يافعين

• فضاءات تنفيذ العرض الوطني :
الشبكة الوطنية للمخيمات الخاصة بالوزارة موزعة على :
مخيمات جبلية وشاطئية؛
مراكز التنشيط السوسيو تربوي رياضي؛

مراكز االستقبال ودور الشباب؛
فضاءات المؤسسات االجتماعية .
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ملف شروط المشاركة
شروط المشاركة:
✓ طلب المشاركة موجه الى رئيس اللجنة المشتركة
✓

الملف القانوني للجمعية:
.1

وصل اإليداع تستمر صالحيته إلى نهاية ،2018

.2

الئحة أعضاء المكتب،

.3

محضر آخر جمع عام

.4

القانون األساسي للجمعية يتضمن التخييم احد أهدافه ،

.5

تقرير مفصل عن أنشطة التخييم و مجالته لموسم 2017

✓ بطاقة التعريف الخاصة بالجمعية
✓ بطاقة المشروع التخييمي
✓ شهادة المقر تتضمن عنوان الجمعية ( محليا  -جهويا  -وطنيا )
✓ المشروع البيداغوجي للجمعية المزمع االشتغال عليه داخل البرنامج ( التخييم و التكوين)
✓ وصل االنخراط بالجامعة الوطنية للتخييم
✓ شهادة النشاط تسلم من طرف مديريات وزارة الشباب والرياضة
✓ جميع الوثائق مصادق عليها في نسختين ،مع قرص يتضمن الوثائق السالفة الذكر
,في ملف بالستيكي
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توضع الملفات حسب الجدول التالي مقابل توصل بوصل :
مقر إيداع الملف

الهيئات

التاري

الجمعيات الوطنية
الجمعيات المتعددة الفروع
الجمعيات الجهوية

 .1مقاااار الجامعااااة الوطنيااااة للتخياااايم
(مصلحة المخيمات سابقا)

 31يناير 2018
الى:

المؤسسات االجتماعية
الجمعيات المحلية

من:

مقر المديرية اإلقليمية أو الجهوية

 13فبراير 2018

وضع الملفات:
❖
❖
❖
❖
❖

أوال :الجمعيات المحلية :
تحدث لدى كل مديرية جهوية لجنة مشتركة مكونة من أطر مديريات الوزارة وأطر
الجامعة الوطنية للتخييم ( عضوين من الجامعة و ما يوازيها من الوزارة برئاسة المدير
الجهوي للوزارة ) تعمل على :
استقبال الملفات وتسليم وصل عنها بعد دراستها بدقة .
دراسة طلبات المشاركة.
إعداد محاضر القبول موقعه من طرف أعضاء اللجنة المشتركة و مصادق عليها من
طرف المدير الجهوي ويتم إرسالها الى الجامعة عبر الوزارة مباشرة بعد االنتهاء من
افتحاص الملفات.

ثانيا :الجمعيات الوطنية والمتعددة والجهوية :
• يعهد الى اللجنة المشتركة (الجامعة الوطنية للتخييم والوزارة) القيام بما يلي :
❖ استالم ودراسة ملفات طلبات مشاركة الجمعيات الوطنية والمتعددة و الجهوية ويسلم وصل
عنها.
❖ جرد فروع المنظمات التربوية ( تحديد قائمة الفروع القانونية و النشيطة) وتوقيع محضر
بالنتائج
❖ تحديد الحصيص اإلجمالي لكل جمعية من خالل تجميع عدد الفروع القانونية بعد قسمة
العرض على عدد الفروع.
❖ تهيئ جداول بالتوزيع العام يعرض على الجمعيات للتوقيع عليه لتخضع بعد ذلك الى
توطين الفروع وتوزيع الفضاءات واصدار الرخص من طرف الوزارة .

❖ انظر جدولة بتواري تنفيذ هذه المراحل
ملحوظة .الملفات غير المستوفية للشروط ال تقبل ونفس اإلجراء عند وصولها خارج التاري
المحدد.
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تواريخ تدبير البرنامج
إعالن العرض
مدة عرضه على الجمعيات
آخر أجل لقبول العرض جهويا ومركزيا
فترة دراسة الملفات
االعالن عن نتائج العرض
توزيع المخصصات في التخييم والتكوين
تسيلم اقتراح التوزيع من الجمعيات
تسليم رخص القبول الجماعية ( التخييم والتكوين)

 30يناير 2018
 31يناير الى  13فبراير 2018
 13فبراير 2018
 20فبراير 2018
 21فبراير 2018
 22فبراير الى غاية  25منه 2018
 15مارس الى  18منه 2018
 30مارس 2018

ملحوظة هامة :
• بالنسبة لنسب االستفادة من مجاالت العرض الوطني للتخييم يحددها بوضوح
المقرر التأطيري الوزاري.
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مجال التكوين :
ابتداء من عطلة الخريف  2018ستصب منظومة خاضعة لمقتضيات جديدة
يجري العمل بها ابتداء من تداريب شتاء  2019وهي كاآلتي :
شهادة الكفاءة االهلية للمنشط التربوي

المنشط التربوي لفئة االطفال
منشطة فئة اليافعين

تدريب الدرجة االولى
مرحلة تجريبية بالمخيم
تدريب التدرج الثانية
مرحلة اثبات الصالحية
تدريب الدرجة الثالثة
المرحلة التطبيقية

 07ايام
 12يوما
 07ايام
 12يوما
 07أيام
 12يوما

االختبار الكتابي

شهادة الكفاءة في االهلية االقتصاد وعلوم التغذية
تدريب نظري وتكويني
مرحلة تطبيقية
االختبار الكتابي

 06ايام
 12يوما

شهادة الكفاءة االهلية في فنون التعبير والتواصل
تدريب في التواصل وتسويق المنتوج السوسيوتربوي
مرحلة اثبات الصالحية بالمخيم

 06ايام
 12يوما

االختبار الكتابي
شهادة الكفاءة االهلية في المهارات الفنية واليدوية
تدريب نظري وتكويني
مرحلة اثبات الصالحية
االختبار الكتابي

 06ايام
 12يوما

دبلوم مدير المخيم التربوي
تدريب نظري وتطبيقي
مرحلة تطبيقية بالمخيم
االختبار الكتابي مع تقديم بحث في الموضوع

 06ايام
 12يوما

دبلوم مكون التداريب

تدريب نظري وتطبيقي
مرحلة تطبيقية بالمخيم
االختبار الكتابي مع تقديم بحث في الموضوع

 06ايام
 12يوما

ملحوظة
ستصدر الحقا االجراءات التنظيمية والتأطيرية لمنظومة التكوين.
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الشبكة الوطنية برسم موسم 2018
الجهة

الفضاء
الغابة الدبلوماسية
أصيلة
بريش
أزال
رأس الرمل
ع .الكريم الخطابي
اسطيحات
أجدير
السعيدية
تافوغالت
اركمان
بنصميم
رأس الماء
خرزوزة
عائشة أمبارك
اوسماحة
الشهيد الحوري
ايموزار كندر
ايموزار الجماعي
بني وليد
الودكة
الوردزاغ
أدمام
باب يودر
ايموزار مرموشة
المركب التربوي
بئر الوطن
اكلموس
سيدي داو
الهرهورة
سيدي الطيبي
الرماني
المعمورة
األرز

المديرية
طنجة

طنجة تطوان
الحسيمة

الشرق

تطوان
العرائش
شفشاون
الحسيمة
بركان
الناظور

إفران

فاس مكناس

الحاجب
صفرو

تاونات
تازة
بولمان
بني مالل خنيفرة
درعة تافياللت

الرباط سال القنيطرة

بني مالل
ورزازات
ص.تمارة
القنيطرة
الخميسات
ســال
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الحمولة
1000
250
360
150
400
660
360
100
900
350
100
850
1300
1100
260
200
180
220
150
240
120
150
450
250
600
150
400
600
360
960
270
100
1200
800

الدار البيضاء سطات

مراكش أسفي

طماريس
العاليا
الحوزية
بوزنيقة
سيدي رحال
عين السبع
نسيم الوليدية
سيدي فارس
توفليحت
الصويرية
البدوزة
سيدي كاوكي
تاغزوت الشمالية
االنبعاث
تاغزوت الجنوبية
سيدي بو الفضايل
ماسة
ايت ملول
الوطية
مير اللفت
تاورطة
فم الواد

عين الشق
المحمدية
الجديدة
بنسليمان
برشيد
عين السبع
سيدي بنور
الحوز
مراكش
الصويرة
اكادير

سوس ماسة
انزكان اشتوكة
ايت باها
كلميم وادنون

طانطان
سيدي افني
الداخلة
العيون

الداخلة
العيون الساقية الحمراء
المجموع العام
المجموع خالل خمس مراحل
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800
150
1440
700
700
220
360
300
150
350
240
600
360
360
360
360
360
170
100
100
220
24090
120450

العرض الوطني للتخييم ومجاالته 2018
االلتزام بمضمون العرض :
أنا الموقع
 -االسم و النسب

...................................:

 -رقم البطاقة الوطنية

......................... :

 الجمعية  ....................................:المسؤولية فيها -العنوان

........................ :

..........................................................................................:

 -الهاتف النقال :

..........................................................

 -البريد االلكتروني:

...................................................

بصفتي حامل مشروع الجمعية الذي قمت بوضعه بمقر الجامعة الوطـنية للتخييم
بتاري  .......................................:وبعد االطالع على تفاصيله ومضامينه من
صفحة واحد إلى صفحة  15والقبول به .
التزم باسم الجمعية باحترام مقتضيات العرض وبالضوابط المؤطرة للعملية التخييمية.
االسم والتوقيع وخاتم الجمعية
ملحوظة :
 -التزام مصادق عليه
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