برنامج الجوالت المسرحٌة لفائدة المغاربة المقٌمٌن بالخارج
برسم سنة 2018-2017

فتح باب الترشٌح لتنظٌم عروض مسرحٌة لفائدة مغاربة العالم بدول
االستقبال

شروط المشاركة وكٌفٌة إٌداع ملفات الترشٌح

ص 1من5

 - 1تقدٌـــــم
فً إطار استراتٌجٌتها الموجّ هة للمغاربة المقٌمٌن بالخارج ،والتً من أولوٌاتها المحافظة على
الهوٌة الوطنٌة لمغاربة العالم ،واعتبارا للدور الذي ٌلعبه العمل المسرحً والفنً فً الحفاظ على الهوٌة
الثقافٌة ،تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقٌمٌن بالخارج وشؤون الهجرة ،بشراكة مع فرق
مسرحٌة مغربٌة ،عروض مسرحٌة لفائدة مغاربة العالم ،بعدد من دول المهجر.

 - 2أهـــــــــداف البرنامج
 تقوٌة الروابط الثقافٌة بٌن المغاربة المقٌمٌن فً الخارج ووطنهم األصل.
 تعزٌز الهوٌة الوطنٌة لألجٌال الصاعدة من مغاربة العالم.

 - 3شروط المشاركة
باب الترشٌح مفتوح أمام الجمعٌات/الفرق المسرحٌة المغربٌة المحترفة داخل أو خارج أرض
الوطن ،الراغبة فً تقدٌم عروضها الفنٌة لسنة  2018-2017لفائدة المغاربة المقٌمٌن بكل من أوروبا
وإفرٌقٌا وبعض الدول العربٌة:
الدول (وبعض المدن المقترحة)
اسبانٌا (مدرٌد ،مالقا ،غرناطة ،ألمٌرٌا ،فلنسٌا ،طارغونا ،برشلونة ،خٌرونا ،الجزٌرة
الخضراء ،قادس ،اشبٌلٌة ،ألكركون ،بورغوس ،بلباو )...
فرنسا (بارٌس ،بٌربنٌون ،مونبلًٌ ،نٌم ،مرسٌلٌا ،لٌون ،دٌجون ،ستراسبورغ ،تولوز،
بوردو ،رٌن ،مونت الجولً ،اورلٌون ،فٌلمومبل )...

أوروبا

بلجٌكا (بروكسٌل ،لٌج ،أنفرس.)...
هولندا (روتردام ،أمستردام ،أترٌخت ،دٌن بوش .)...
ألمانٌا (دوسلدورف ،فرانكفورت ،كولونٌا )...
إٌطالٌا (روما ،مٌالنو ،بولونٌا ،فٌرونا ،طورٌنو )...
الدول االسكندنافٌة (ستوكهولم ،كوبنهاجن ،أوسلو) .
انجلترا (لندن)

إفرٌقٌا

السنغال (دكار)  -الكوت دٌفوار (أبٌدجان)  -تونس (تونس العاصمة) – الغابون (لٌبرفٌل) –
الجزائر (الجزائر العاصمة  ،وهران)...

الدول العربٌة

الكوٌت ،البحرٌن (المنامة) ،اإلمارات العربٌة المتحدة (أبو ظبً ،دبً) ،األردن (عمان)

مالحظة هامة ٌ :جب أن ال ٌقل عدد العروض المقترح تقدٌمها عن أربعة ( )4وأن ال ٌتجاوزعشرة
( )10عروض.

ص 2من5

 - 4ملــــف الترشٌح:
ٌتكون ملف الترشٌح من الوثائق التالٌة:
 .1الملف اإلداري للجمعٌة ،وٌتضمن نسخة واحدة مصادق علٌها من :
 القانون األساسً ،الوصل النهائً،
 الئحة أعضاء المكتب،
 محضر الجمع العام األخٌر،
 بطاقة التعرٌف الوطنٌة للرئٌس.
 .2الملف التقنً:
 االستمارة الخاصة بالبرنامج ،والتً ٌتم تحمٌلها من الموقع االلكترونً:
 www.marocainsdumonde.gov.maوتعبئتها.
 المٌزانٌة التفصٌلٌة للجولة،
 قائمة المساهمٌن المالٌٌن اآلخرٌن فً الجولة ومقدار مساهمتهم،
 نسخ من بطائق الفنان.
 .3الملف الفنً:
 تسجٌال مصورا للمسرحٌة المزمع تقدٌمها مع ملخص مكتوب لمضمونها،
 بطاقة تقدٌمٌة للفرقة مع موجز السٌر الذاتٌة للفنانٌن المشاركٌن فً العمل المسرحً المقترح،
 نسخا من مقاالت صحفٌة و/أو تسجٌالت إذاعٌة أو تلفزٌة تتحدث عن الفرقة وعملها.
 نبذة موجزة عن األعمال السابقة المقدمة بدول االستقبال لفائدة مغاربة العالم.
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معلومات هامة:

ٌتعٌن على الجمعٌات المسرحٌة الراغبة فً المشاركة أن تأخد بعٌن االعتبار ،خالل إعداد ملفات
ترشٌحها ،الشروط التالٌة:
 اعتماد ثمن رمزي لتذكرة حضور العروض فً حدود  05أورو أو ما ٌعادلها،
 أال تقل الطاقة االستٌعابٌة لقاعة العروض المسرحٌة عن  400مقعد،
 أن تلتزم بتقدٌم العروض المسرحٌة بالقاعات والفضاءات المخصصة لذلك ،
 القٌام باتخاذ كل اإلجراءات المتعلقة بتنظٌم الجولة بالدول المعنٌة كالحصول على تأشٌرات
السفر ،وتحمل المصارٌف المتعلقة بأجرة أعضاء الفرقة المسرحٌة ،والوسائل اللوجٌستٌكٌة
(التنقل ،حجز الفنادق ،قاعات العروض ،طبع المنشورات ،والوصالت اإلشهارٌة.)...

ص 3من5
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كٌفٌة إٌداع الملفات:

ٌوضع ملف الترشٌح  ،فً أجل أقصاه  15شتنبر  ،2017رفقة طلب موجه إلى السٌد الوزٌر المنتدب
المكلف بالمغاربة المقٌمٌن بالخارج وشؤون الهجرة ،لدى مكتب الضبط بمقر الوزارة الكائن ب – 52
زاوٌة شارع فرنسا وزنقة أم الربٌع  -أكدال ،الرباط ،أو إرساله عبر البرٌد المضمون إلى العنوان
السالف الذكر مع وضع عبارة برنامج العروض المسرحٌة بالخارج لموسم 2018-2017على الظرف
البرٌدي.

 - 7دراسة الملفات:
بعد إٌداع الملفاتٌ ،تم دراستها من قبل لجنة انتقاء بناء على المعاٌٌر التالٌة:
 احترام شروط الترشٌح،
 أهمٌة القٌمة اإلبداعٌة للعمل المسرحً وتوفر شروط الجودة الفنٌة والتقنٌة،
 أهلٌة الفرقة الفنٌة،
 أهلٌة الفنانٌن المشاركٌن،
 تجربة الفرقة فً تنظٌم جوالت بدول االستقبال،
 مراعاة العمل المسرحً للفئة المستهدفة من البرنامج وهً المغاربة المقٌمٌن بالخارج،
 الغالف المالً للعرض الواحد،
 وجود شركاء أو مساهمون مالٌون من القطاع الخاص أو العام.
مالحظة هامة :كل م لف ترشٌح ال يحترم الشروط المذكورة أعاله أوال ٌضم كافة الوثائق المطلوبة
ٌعتبر الغٌا.
بمجرد انتهاء اللجنة من دراسة الم لفات وانتقاء األعمال المسرحٌة ،تقوم الوزارة بربط االتصال بالجمعٌة
أو الفرقة المسرحٌة صاحبة العمل المسرحً من أجل موافاتها بالملف التكمٌلً التالً:








المخطط التسوٌقً للجولة المسرحٌة،
عقود قبلٌة مع الفنانٌن المشاركٌن فً العمل،
نسخ من البطائق الوطنٌة لكل العاملٌن،
شهادة الحساب البنكً)،(RIB
الملصقات والتسجٌالت والمطبوعات الخاصة بإشهار ودعاٌة العمل ،مع االلتزام بوضع عبارة
"الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقٌمٌن بالخارج وشؤون الهجرة تنظم" منفردة فً أعلى
ملصق الجولة،
تصرٌح الفرقة أو الوكالة بصفاء ذمتها المالٌة من كل متابعة من أي نوع كانت من طرف الفنانٌن
المتعاملٌن معها فً أعمال سابقة،

ص 4من5




برنامج الجولة المسرحٌة مع تحدٌد التوارٌخ وأسماء وعناوٌن قاعات العرض،
وبعد استٌفاء العناصر المكونة للملفٌ ،تم التوقٌع على اتفاقٌة شراكة تحدد التزامات كل طرف.

 - 8التتبع والتقٌٌم:
بعد تنفٌذ الجولة المسرحٌة ،وخالل الشهرٌن الموالٌٌن النتهائهاٌ ،تعٌن على الفرقة المسرحٌة المستفٌدة
موافاة الوزارة بـ  4نسخ من:
 التقرٌر األدبً :وهو عبارة عن تقرٌر مفصل حول الجولة المسرحٌة وآثارها على الفئات
المستهدفة مصحوب بالصور المتعلقة بالجولة.
 التقرٌر المالً  :وهو عبارة عن تقرٌر حول صرف الدعم المالً الممنوحٌ ،تضمن تفصٌال
عنالنفقات التً تم صرفها .وٌجب أن ٌذٌل هذا التقرٌر بتارٌخ إعداده وبتوقٌع الممثل القانونً
للجمعٌة ،ومؤشر علٌه من طرف محاسب مالً معترف به ،مع إرفاق جمٌع الوثائق
االثباتٌة األصلٌة أو المطابقة لألصل الخاصة بصرف الدعم المالً أعاله.
وتجدر اإلشارة إلى أنه خالل مرحلة إنجاز المشروعٌ ،مكن للوزارة القٌام بزٌارة مٌدانٌة من أجل معاٌنة
تنفٌذ االتفاقٌة المبرمة بٌن الطرفٌن.
وللمزٌد من المعلوماتٌ،رجى االتصال باألرقام التالٌة:
00212 5 37 77 65 88 / 00212 5 37 77 65 64
أو عبر البرٌد االلكترونً :

tourneestheatrales2017@mcmre.gov.ma
***

ص 5من5

