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حــدث

�رشاكة

الـتنمويـةالـتنمويـة

برنامج

ن�صـرة ف�صلية ت�صـدرها وكـالة التنمية االجتماعية

 املعر�ض الدويل للفالحة 2019 :

 وكالة التنمية الإجتماعية تتوج  

بجائزة الإندماج والأن�شطة الإجتماعية 
 توقيع اتفاقية للتعاون وال�شراكة من اأجل 

اإجناز برنامج وادنون مبادرة بجهة كلميم وادنون

توقيع اتفاقيات متعلقة بربنامج اإرتقاء 

بطرفاية وبوجدور وطرفاية مبادرة   ارتــقــاء لتقوية قدرات اجلمعيات

احتاد العمل الن�شائي

      قـ�شــة
          جنــــاح
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رقم  للقانون  طبقا  ت�شطلع،  عمومية  موؤ�ش�شة  الإجتماعية  التنمية  وكالة 

12-99 املحدث لها، مبهمة املبادرة والدعم فيما يتعلق بالأعمال والربامج 

احتياجا.  الأكرث  ال�شكان  عي�ض  لظروف  امل�شتدمي  التح�شني  اإىل  الهادفة 

التي ت�شرف  للم�شاريع والربامج  املايل  الدعم  امل�شاهمة يف  حيث تعمل على 

عليها اإما بطريقة مبا�شرة اأو من خالل اجلمعيات والتعاونيات اأو الفاعلني يف 

حقل التنمية الإجتماعية.

دعم  طريق  عن  املجايل  التن�شيط  على  الوكالة  اإ�شرتاتيجية  ترتكز 

وم�شاحبة الفاعلني املحليني وخا�شة اجلمعيات، من اأجل دعمهم للم�شاهمة 

روؤية  وفق  وذلك  ومالءمة،  جناعة  اأكرث  بطريقة  جمالتهم  تنمية  يف 

م�شرتكة وبدينامية ت�شاركية ي�شاهم فيها اجلميع.

اأن ا�شرتاتيجية الوكالة تنخرط يف اإطار تفعيل وتنفيذ ا�شرتاتيجية  كما 

والت�شامن  الأ�شرة  وزارة  عليها  ت�شرف  التي   4+4 الإجتماعي  القطب 

وامل�شاواة والتنمية الإجتماعية.

حمــاور التــدخل 

3 حماور اأ�صا�صية :

تقوية قدرات الفاعلني املحليني

الدعم املحلي للربامج االجتماعية

االإدماج االجتماعي عربالن�صاط االقت�صادي

املقاربــات

املقاربات  من  ملجموعة  التـام  االإحتـرام  على  الوكالة  تدخـالت  كل  ترتكـز 

االأفقية واملرتابطة وهي: 

• املقاربة الرتابية 

• املقاربة الت�صاركية

• مقاربة النوع

• املقاربة البيئية

• املقاربة احلقوقية

جريدة	ف�ضلية	ت�ضدرها	وكالة	التنمية	االجتماعية

	حتت	اإ�رشاف	و	اإدارة	ال�ضيد	ي�ضني	حمزة

مدير	وكالة	التنمية	االجتماعية

جلنة التحرير

 ال�شيد �شكيب النا�رصي	

مكلف	مبهمة

 ال�شيدة لبنى بنجلون

رئي�ضة	م�ضلحة	التوا�ضل

 ال�شيد اأمني جوطي

اإطار	مب�ضلحة	التوا�ضل

امل�شاعدة يف التحرير والرتجمة

 ال�شيدة خديجة اعبابو�ش

اإطار	مب�ضلحة	التوا�ضل

اأنفوغرافي�شت

ال�شيدة ب�رصى فنان

م�ضلحة	التوا�ضل

كاريكاتوري�شت

ال�شيد امبارك بوعلي

الت�شوير

ال�شيدة نادية فني�ش

م�ضلحة	التوا�ضل

تعرف وكالة التنمية االجتماعية اليوم نقطة 

بتحديد متوقعها  يتعلق  فيما  هامة  حتول 

اخلدمات  تقدمي  و  اإنتاج  املوؤ�ص�صاتي، ويف 

االجتماعية و كذا يف اختيار ال�رشاكات.

ويعد التوا�صل املوؤ�ص�صاتي و�صيلة هامة جدا 

تنجزها   التي  والربامج  بامل�صاريع  للتعريف 

الوكالة رفقة �رشكائها على ال�صعيد الوطني، 

على  ال�صوء  ت�صليط  من  ميكن  اأنه  حيث 

اأهمية هذه االإجنازات، بل وميكن اأي�صا من 

يف  املتدخلني  جميع  مع  التجارب  تقا�صم 

هذا املجال، هدفها االأ�صا�صي يف ذلك هو 

امل�صاهمة يف خلق االلتقائية واالن�صجام يف 

الربامج وامل�صاريع امليدانية. 

يف عاملنا املعا�رش، مل يعد باإمكان اأي اأحد 

اأن يعمل يف عزلة عن االآخرين الأننا نعي�ش 

يف عامل تهيمن عليه ال�صبكات االجتماعية 

والتكنولوجيات احلديثة للمعلومات، واختيار 

من  ينبثق  االإخبارية  ال�صحيفة  هذه  ن�رش 

ال�صعور باأهمية تقدمي العمل اليومي اجلبار، 

ي�صعون بكل  ن�صاء ورجال،  به  يقوم  الذي 

ما ميلكون من جهد للدفع ببلدنا اإىل اأعلى 

املراتب �صمن الت�صنيفات العاملية، خا�صة يف 

جمال القطب االجتماعي، بتن�صيق حمكم 

مع الوزارة الو�صية، وزارة االأ�رشة والت�صامن 

حتركنا  االجتماعية،  والتنمية  وامل�صاواة 

التفاين  وهي  اأال  واحدة،  قناعة  ذلك  يف 

النبيلة  املهمة  النجاح يف  العمل الأجل   يف 

الفئات  خدمة  يف  واملتمثلة  بها  نقوم  لتي 

اله�صة و الفقرية.

 ال�صيد ي�صني حمزة

مدير وكالة التنمية االجتماعية،

كلمة ال�سيد املدير

الـتنمويـةالـتنمويـة
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حـــــــدث

املعر�ض الدويل للفالحة 2019
وكـــــــالـــــة التنـميــــــة الإجــتـــمــــــاعيـــــة

تتوج  بجائزة الإندماج والأن�شطة الإجتماعية 

العثماين  الدين  �صعد  الدكتور  اأ�رشف 

م�صاء  املغربية  احلكومة  رئي�ش 

مبدينة   2019 اأبريل   18 اخلمي�ش 

اأع�صاء  من  بعدد  مرفوقا  مكنا�ش، 

الفالحة  وزير  راأ�صهم  وعلى  احلكومة 

والغابات  واملياه  البحري  وال�صيد 

والتنمية القروية ال�صيد عزيز اأخنو�ش، 

وكذا بح�صور رئي�صي جمل�ش النواب 

توزيع  مرا�صيم  على  وامل�صت�صارين، 

اجلوائز على العار�صني امل�صاركني يف 

الدورة 14 للمعر�ش الدويل للفالحة، 

الذي نظم هذه ال�صنة من 16 اإىل21 

رافعة  الفالحة   : �صعار  اأبريل  حتت 

القروي،   العامل  وم�صتقبل  للت�صغيل، 

وذلك مب�صاركة حوايل 1500 عار�ش 

من 60 بلدا.

وكالة  تتويج  ال�صنة  هذه  مت  وقد 

االندماج  التنمية االجتماعية بجائزة 

نيابة  ت�صلمها  االجتماعية  واالأن�صطة 

عن مدير الوكالة، ال�صيد عبد املجيد 

املكني املن�صق اجلهوي للوكالة بجهة 

فا�ش مكنا�ش.

التنمية  وكالة  اأن  اإىل  االإ�صارة  جتدر 

الأهمية  منها  واإدراكا  االجتماعية 

فقد  املغربي،  االقت�صاد  يف  الفالحة 

راكمت خربة يف جمال دعم االإدماج 

الفقراء،  املزارعني  ل�صغار  االقت�صادي 

هادفة من وراء ذلك اإىل خلق فر�ش 

عمل لهم و وحت�صني ظروف عملهم.

التنمية  وكالة  م�صاركة  متيزت  وقد 

بتنظيم   ، العام  هذا   ، االجتماعية 

ور�صات عمل- موؤمتراتية حول برنامج 

يف  الوكالة  تنجزه  الذي  »تثمني« 

هذه  عقد  مت  اململكة،  مناطق  كافة 

الور�صات يف اجلناح املوؤ�ص�صاتي الذي 

وكان  مربع،  مرت   80 م�صاحته  بلغت 

والتوا�صل  لال�صتفادة  فر�صة  ذلك 

وتبادل التجارب مع اخلرباء وال�رشكاء 

واملهنيني باملجال، كما عرفت الور�صات 

عمل تغطية اإعالمية مكثفة من قبل  

و�صائل االإعالم الوطنية والدولية.

مو�سوع العدد

مندجمة  روؤية  اإطار  يف  املغرب  اعتمد 

واملجايل،  االجتماعي  التما�صك  و  للتنمية 

وم�صتدام،  من�صفا  �صامال  تنمويا  منوذجا 

حياة  واأ�ص�ش  االجتماعية  العدالة  ي�صجع 

كرمية للمواطنني واملواطنات.

عمل  فاإن  عمومية،  موؤ�ص�صة  باعتبارها 

وكالة التنمية االجتماعية ينخرط يف اإطار 

جمال  يف  العمومية  ال�صيا�صات  تنفيذ 

التنمية االجتماعية و حماربة كل اأ�صكال 

التهمي�ش والفقر والتفاوتات  االجتماعية.

التنمية  لوكالة  االإ�صرتاتيجي  املخطط  اإن 

االإجماعية يحر�ش على احرتام التوجهات 

تلك  وخا�صة  احلكومية  واالأولويات 

كما  االجتماعي.  القطب  داخل  املحددة 

االجتماعية  التنمية  وكالة  عمل  يرتكز 

على املقاربة املجالية وامل�صاهمة يف اجناح 

املبادرات التنموية ون�رش املمار�صات اجليدة.

من  م�صتويات  �صمان  اأجل  ومن  اأنه  غري 

لتنزيلها  ي�صعى  التي  للم�صاريع  النجاعة 

ببالدنا، وجب حتديد  الن�صيج اجلمعوي 

تعيق  التي  والنق�ش  بع�ش مظاهر اخللل 

جناح املبادرات التنموية على اأر�ش الواقع.

ومن بني نقائ�ش الن�صيج اجلمعوي املغربي، 

واآليات  االأدوار  فهم  يف  تباين  نذكر: 

املحدود،  التفكري  منط  غلبة  التدخل، 

غياب املهنية و اخلربة، و�صعف التوا�صل 

الداخلي واخلارجي و�صعف االأن�صطة ذات 

االثر على املحيط ال�صو�صيوثقايف.. .الخ.

بناء عليه، ويف اإطار بناء برامج وخمططات 

حلاجيات  ت�صتجيب  حمكمة  للتنمية 

املحليني  الفاعلني  على  يجب  ال�صاكنة، 

واجلمعيات اال�صتفادة من م�صل�صل لتقوية 

القدرات وتبادل املهارات لت�صيري امل�صاريع 

اأدوارها  واأداء  ناجحة  بطريقة  التنموية 

الد�صتور  مقت�صيات  مع  تتما�صى  بطريقة 

االإطار،  نف�ش  ويف   .2011 ل�صنة  اجلديد 

طورت وكالة التنمية االجتماعية �رشاكات 

الفاعلني  مع  وعملية  اإ�صرتاتيجية  جديدة 

من خالل الربامج التالية:

تقوية القدرات :   مهمة وكالة التنمية االجتماعية

برنامج » اإرتقاء » لتاأهيل اجلمعيات

الرفع  للم�صاهمة يف  الربنامج  يهدف هذا 

امل�صاركة  اأجل  من  اجلمعيات  كفاءات  من 

ال�صيا�صات  وتقييم  وتنفيذ  اعداد  يف 

وينجز  االجتماعية.  والربامج  العمومية 

والت�صامن  االأ�رشة  وزارة  بني  ب�رشاكة 

ووكالة  االجتماعية  والتنمية  وامل�صاواة 

االقليمية  واللجن  االإجتماعية  التنمية 

للتنمية الب�رشية للعماالت واالأقاليم املعنية 

اإ�صافة ل�رشكاء اآخرين.

حتديد  عرب:  الربنامج  تفعيل  ويتم 

تقوية  جمال  يف  اجلمعيات  حاجيات 

لتقوية  اقليمي  خمطط  اعداد  القدرات؛ 

اجلمعيات؛  ومواكبة  تكوين  القدرات؛ 

واإعداد  والتفكري،  للتبادل  لقاءات  تنظيم 

دالئل جمعوية.

اإقليما على   56 الربنامج حاليا  ي�صتهدف 

ال�صعيد الوطني واأكرث من 6500 جمعية 

   81.843.859,74 يناهز   اإجمايل  بتمويل 

درهم. 

املتزايد يف  للطلب  االإ�صتجابة  اأجل  ومن 

عملت  اجلمعيات،  قدرات  تقوية  جمال 

للمكونني/ قطب  خلق  على  الوكالة 

املواكبني الداخليني يهتم بتكوين ومواكبة 

على  ا�رشف  ان�صائه  ومنذ   اجلمعيات، 

واأكرث  يوم تكوين   900 يناهز  تن�صيط ما 

من 400 ح�صة مواكبة.

دعم م�شاريع اجلمعيات

االجتماعية  املردودية  من  الرفع  اأجل  من 

مت  للجمعيات،  املقدم  العمومي  للدعم 

التنمية  وكالة  بني  �رشاكة  اتفاقية  توقيع 

للتدبري  الو�صية  والوزارة  االجتماعية 

املفو�ش من طرف الوكالة لربنامج �رشاكة 

القطب االجتماعي وذلك بهدف:

املالية  الو�صائل  من  اجلمعيات  متكني   •
ال�رشورية لتح�صني والرفع من خدماتها 

املقدمة للفئات امل�صتهدفة من تدخلها؛

تقوية وتاأهيل ادوار اجلمعيات امل�صتغلة   •
يف جماالت تدخلها؛

وبالعمل  االجتماعي  بالعمل  النهو�ش   •
التكافلي والت�صامني؛

العمل على حتقيق االإن�صاف وامل�صاواة   •
والعدالة االجتماعية؛

• تقوية اليات احلكامة وال�صفافية يف جمال 
تدبري ال�رشاكة بني الدولة واجلمعيات.

ولقد مت دعم حوايل 554 م�رشوعا خالل 

حيث  و2017   2016  ،2015 �صنوات: 

�صملت املحاور التالية:

واال�صتماع  اال�صتقبال  مراكز  دعم   •
والتوجيه للن�صاء �صحايا العنف.

• دعم مراكز اال�صتماع والتوجيه واملواكبة 
لفائدة االأطفال �صحايا العنف.

• النهو�ش بو�صعية اأطفال ال�صارع.
• دعم مراكز الو�صاطة االأ�رشية.

• الرتبية الوالدية.
• االإ�صاد االأ�رشي.

بخ�صو�ش  اجلمعيات  مبادرات  دعم   •
اإذكاء الوعي يف جمال النهو�ش بحقوق 

االأ�صخا�ش يف و�صعية اإعاقة.

التمكني  عرب  االجتماعي  االدماج   •
االقت�صادي للن�صاء .

يف  االجتماعية  التنمية  م�صاريع  دعم   •
االأحياء الهام�صية.

لفائدة  االجتماعية  وامل�صاعدة  اخلدمة   •
امل�صنني.

االجتماعية  الرعاية  موؤ�ص�صات  تاأهيل   •
اخلا�صة باالأ�صخا�ش يف و�صعية �صعبة.

 يقدر الغالف املايل الإجمايل

للربنامج ب 85.360.566.64 درهم

عاديل الهجري 

رئي�ش قطاع تقوية قدرات الفاعلني

 ال�صيد �صعد الدين العثماين رئي�ش احلكومة ي�صلم جائزة االندماج  

لل�صيد عبد املجيد املكني املن�صق اجلهوي لوكالة التنمية االجتماعية بجهة فا�ش مكنا�ش
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توقيع اتفاقية �شراكة بني 

وكالة التنمية الجتماعية 

واجلامعة امللكية املغربية 

للدراجات

  

يف اإطار تنظيم الدورة الثانية والثالثني 

من �صباق املغرب للدراجات الذي جرى 

من 05 اإىل 14 اأبريل 2019، وقعت وكالة 

امللكية  واجلامعة  االجتماعية  التنمية 

 2019 اأبريل   1 يف  للدراجات  املغربية 

اأحد حماور  تندرج يف  �رشاكة  اتفاقية 

بالتن�صيط  واملتعلق  الوكالة  تدخل 

والثقافة  الريا�صة  االجتماعي من خالل 

والرتفيه.

وقع هذه االتفاقية ال�صيد ي�صني حمزة، 

مدير وكالة التنمية االجتماعية وال�صيد 

حممد كاتيم، نائب رئي�ش اجلامعة.

�ســــراكـة

توقيع اتفاقية للتعاون وال�شراكة 

من اأجل اجناز برنامج وادنون 

مبادرة بجهة كلميم وادنون

الوالية  مبقر  اأبريل،   09 الثالثاء  يوم  مت 

وكالة  بني  �رشاكة  اتفاقية  توقيع 

االإنعا�ش  ووكالة  االجتماعية  التنمية 

واالجتماعية  االقت�صادية  والتنمية 

التجارة  وغرفة  اململكة  جنوب  الأقاليم 

اأجل  وال�صناعة واخلدمات باجلهة من 

اجناز برنامج »واد نون مبادرة« لدعم 

الت�صغيل الذاتي.

مت ذلك بح�صور ال�صيد موالي حفيظ 

واال�صتثمار  ال�صناعة  وزير  العلمي 

وال�صيد  الرقمي  واالقت�صاد  والتجارة 

التنمية  وكالة  مدير  حمزة  ي�صني 

الركالوي  جربان  وال�صيد  االجتماعية 

والتنمية  االإنعا�ش  وكالة  مدير 

الأقاليم  واالجتماعية  االقت�صادية 

ال�صيد  اإىل  باالإ�صافة  اململكة،  جنوب 

وادنون  كلميم  وايل جهة  ابهاي  ناجم 

وال�صادة عمال اأقاليم اجلهة، وجمموعة 

من املنتخبني وفعاليات املجتمع املدين.

يف  امل�صاهمة  اإىل  الربنامج  يهدف 

لالأ�صخا�ش  االقت�صادي  االإدماج 

دعم  عرب  وه�صا�صة  فقر  و�صعية  يف 

جدا  ال�صغرية  املقاوالت  وتنمية  خلق 

ال�صيد الناجم اأبهاي وايل جهة كلميم وادنون، ال�صيد 

جربان الركالوي مدير وكالة االإنعا�ش والتنمية االقت�صادية 

واالجتماعية الأقاليم جنوب اململكة وال�صيد ي�صني حمزة 

مدير وكالة التنمية االجتماعية

ال�صيد ي�صني حمزة مدير وكالة التنمية االجتماعية و ال�صيد 

حممد كاتيم رئي�ش اجلامعة امللكية املغربية للدراجات

من ايل

التوقيع على اتفاقية �شراكة 

مع اللجنة الإقليمية للمبادرة 

الوطنية للتنمية الب�شرية 

بطنجة 

ابريل،   03 بتاريخ  الوالية،  مقر  احت�صن 

اتفاقية �رشاكة الإطالق  توقيع 15  حفل 

31 م�رشوعا تنمويا على م�صتوى عمالة 

اأ�صيلة يف اإطار املرحلة الثالثة  طنجة – 

من املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية، منها 

اتفاقية �رشاكة مع وكالة التنمية االجتماعية 

امل�صرية  لتقوية قدرات اجلمعيات  تهدف 

ملوؤ�ص�صات الرعاية االجتماعية برتاب عمالة 

طنجة –اأ�صيلة«. 

توقيع اتفاقيات متعلقة 

بربنامج اإرتقاء بطرفاية 

وبوجدور وطرفاية مبادرة  

االجتماعية  التنمية  وكالة  نظمت 

برامج:  اتفاقيات  توقيع  بالعيون حفل 

وارتقاء  مبادرة  طرفاية  طرفاية،  ارتقاء 

بوجدور، وذلك بتاريخ  17 و 18 يونيو 

2019. تراأ�ش احلفل ال�صيد يا�صني حمزة، 

مدير وكالة التنمية االجتماعية وال�صادة 

ال�صيد اإبراهيم بن اإبراهيم عامل اإقليم 

بوجدور، وال�صيد خليل اأبوهاي ورئي�ش 

وبح�صور  مبادرة،  طرفاية  جمعية 

وامل�صالح  املحلية  ال�صلطة  عن  ممثلني 

اخلارجية وهيئات املجتمع املدين.

طنجة تطوان احل�شيمة 

امل�شاركة يف املنتدى الإقليمي 

واملقاولة لل�شباب 

 

لـوكالة  اجلهوية  املن�صقية   �صاركت 

التنمية االجتماعية يف املنتدى االإقليمي 

لل�صباب واملقاولة الذي انعقد يوم االإثنني 

20 اأبريل 2019 يف امل�صيق.

مت تنظيم املنتدى من قبل عمالة امل�صيق 

لل�صباب  مبادرة  موؤ�ص�صة  مع  بال�رشاكة 

الثالثة  املرحلة  اإطار  واملقاولة، وذلك يف 

من املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية.

يف  للـوكالة  اجلهوية  املن�صقية  عرَّفت 

باالإدماج  املتعلقة  برباجمها  اللقاء  هذا 

االقت�صادي،  الن�صاط  عرب  االجتماعي 

ال�صباب  ا�صتقبال  على  حر�صت  كما 

بكافة  لتزويدهم  املوؤ�ص�صاتي  رواقها  يف 

املعلومات املطلوبة.

ملحقة الوكالة باحل�شيمة تنظم 

تكوينا للجمعيات 

لتنفيذ برنامج  ارتقاء لتاأهيل اجلمعيات 

اتفاقية  مو�صوع   ، احل�صيمة  عمالة  يف 

االأ�رشة  وزارة  بني  املربمة  ال�رشاكة 

والت�صامن وامل�صاواة والتنمية االجتماعية 

قامت  االجتماعية،  التنمية  ووكالة 

جـــهــــات

بتنظيم  احل�صيمة  يف  الوكالة  ملحقة 

التكوين  مركز  مقر  يف  تدريبية  دورة 

االإداري يومي 24 و 25 اأبريل 2019 حول 

واحلكامة  االإدارية  »الت�صيري  مو�صوع 

الداخلية« لفائدة 50 من االأطر اجلمعوية 

اإىل  التدريبية  الدورة  باالإقليم. وهدفت 

اأدائها  حت�صني  من  اجلمعيات  متكني 

وم�صتواها التنظيمي. 

ملحقة الوكالة احل�شيمة يف 

تاطري ندوة يف مو�شوع »اآليات 

تنزيل �شندوق التكافل العائلي 

روؤى  مركز  م�رشوع  تنفيذ  اطـــار  يف 

�صحايا  لن�صاء  والتوجيه  لال�صتماع 

بني  ال�رشاكة  اتفاقية  مو�صوع  العنف، 

وزارة اال�رشة والت�صامن امل�صاواة والتنمية 

التنمية االجتماعية،  االجتماعية ووكالة 

حت�صي�صية  ندوة  روؤى  جمعية  نظمت 

�صندوق  تنزيل  »اليات  مو�صوع  يف 

اجلمعة  يوم  وذلك  العائلي»،  التكافل 

26 ابريل 2019 بقاعة الندوات مبدر�صة 

تاطيــر  من  باحل�صيمة  بن ح�صون  علي 

ملحقة  عن  ازهريو  متيمونت  ال�صيدة 

�صم�ش  خديجة  وال�صيدة  احل�صيمــة، 

من عن املحكمة االبتدائية ق�صم ق�صاء 

عن  بنم�صعود  امينة  اال�صــرة،وال�صيـدة 

مناه�صة  خليــة  االبتدائية  املحكمـــــة 

العنف �صد الن�صاء.

م�شاركة املن�شقية اجلهوية لوكالة 

التنمية الإجتماعية بطنجة يف 

الن�شخة الأوىل لالأ�شواق املتنقلة 

لالقت�شاد الجتماعي والت�شامني  

�صاركت املن�صقية اجلهوية لوكالة التنمية 

اأبريل 2019  االإجتماعية، من 01 اإىل 8 

بامل�صيق الكورني�ش،

املتنقلة  لالأ�صواق  االأوىل  الن�صخة  يف 

والت�صامني  االجتماعي  لالقت�صاد 

باجلهة.

جمل�ش  طرف  من  ال�صوق  هذا  نظم 

جهة طنجة تطوان احل�صيمة ب�رشاكة مع 

وزارة ال�صياحة والنقل اجلوي وال�صناعة 

االجتماعي،  واالقت�صاد  التقليدية 

بال�صناعة  املكلفة  الدولة  كتابة 

حتت  االجتماعي  واالقت�صاد  التقليدية 

خدمة  يف  الت�صامني  �صعار«االقت�صاد 

املنتوج املحلي«، 

وهدف هذا ال�صوق املتنقل اإىل التعريف 

التي  االجتماعي  االقت�صاد  مبنتجات 

القدرات  وتقوية  اجلهة،  بها  تزخر 

الت�صويقية ملختلف الفاعلني من تعاونيات 

ف�صاء  خلق  عرب  مهنية  جمعيات  و 

للتعريف مبنتجاتهم. �صارك يف املعر�ش 

اأكرث من 100 عار�صة و عار�ش ميثلون 

العاملة يف جماالت  املهنية  التعاونيات 

املحلية  واملنتوجات  التقليدية  ال�صناعة 

ذات ال�صلة باالقت�صاد االجتماعي. 

اآ�شفي مراك�ض- 

برنامج ارتقاء يدخل الدورة 

التدريبية الرابعة  يف اأ�شفي

دورة  باآ�صفي  الوكالة  ملحقة  نّظمت 

 25 و   24 و   23 يف  رابعة،  تدريبية 

»التخطيط  �صعار  حتت   ،2019 اأبريل 

من  جمموعتني  ل�صالح  اال�صرتاتيجي« 

اجلمعيات امل�صتفيدة من برنامج ازتقاء.

قدرات  تعزيز  اإىل  الدورة  هذه  هدفت 

اال�صرتاتيجي  التخطيط  امل�صاركني على 

فر�صة  �صكلت  كما  التنموية،  للم�صاريع 

لتفاعل الن�صيج اجلمعوي حول املو�صوع 

بغلية اإتقانه.

مايل  دعم  تقدمي  خالل  من  باجلهة، 

قر�ش  �صكل  على  املقاولني  لفائدة 

�رشف م�صتحق لال�صرتجاع بدون فائدة 

املواكبة  �صمان  مع  �صمانة،  وبدون 

والتتبع الفعال عن قرب لفائدة حاملي 
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تنظيم  الدورة التدريبية 

الثالثة من برنامج ارتقاء

باإقليم  اإرتقاء  برنامج  تفعيل  اإطار  يف 

الدورة  بتنظيم  الوكالة  قامت   ، اآ�صفي 

اأبريل  الثالثة، يومي 17 و 18  التدريبية 

م�صتهدفة،  جمعية   65 ل�صالح   ،2019

حتت مو�صوع: »الت�صخي�ش الت�صاركي«.

ح�رش هذه الدورة التدريبية عدد كبري 

اأتاح  املحلية مما  اجلمعيات  من ممثلي 

الت�صخي�ش  مهارات  الكت�صاب  فر�صة 

مع  للتعاطي  املنا�صبة  الطرق  لتطوير 

الق�صايا االجتماعية املحلية.

ملحقة الوكالة باآ�شفي تكرم 

ن�شاء القطب الجتماعي

املراأة  بجهود  االعرتاف  لثقافة  جت�صيدا 

ملحقة  قامت  املجاالت،  خمتلف  يف 

وكالة التنمية االجتماعية باأ�صفي بتنظيم 

احتفال لتكرمي الن�صاء الالئي يعملن يف 

املجال االجتماعي، يف 2 ماي، بتعاون 

الوطني.ا�صتهدف  التعاون  مندوبية  مع 

القطب  ن�صاء  اإىل  اإ�صافة  التكرمي 

اآ�صفي،  عمالة  عن  ممثالت  االجتماعي، 

واملكتب  لال�صتثمار،  اجلهوي  واملركز 

ال�رشيف للفو�صفاط؛ ومت  خالله االإ�صادة 

بعدد من الن�صاء واالعرتاف بالدور املهم 

االجتماعي،  املجال  يف  لعبنه  الذي 

والت�صحيات التي يقدمنها.

جـــهــــات

ور�شة امل�شادقة على نتائج 

بعمالة  الت�شاركي  الت�شخي�ض 

الرحامنة اإقليم 

الذي  والتعاون  ال�رشاكة  ملبداأ  تفعيال 

التنمية  وكالة  عمل  ركائز  اأحد  يعد 

ال�رشاكة  التفاقية  وتبعا  االجتماعية، 

املربمة بني الوكالة وعمالة اإقليم الرحامنة 

التي تروم حول اإجناز الت�صخي�ش املجايل 

الت�صاركي بجماعات واأحياء عمالة اإقليم 

الرحامنة وتقدمي الدعم واملواكبة ل�صياغة 

للتنمية  ال�صنوات  املتعدد  املخطط 

الب�رشية تنفيذا لتوجيهات املرحلة الثالثة 

الب�رشية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  من 

عواطف  ال�صيدة  �صتقدم   ،2023-2019

وكالة  وفريق  اجلهوية  املن�صقة  �صفيق، 

التنمية االجتماعية بجهة مراك�ش اآ�صفي، 

بح�صور  الت�صخي�ش،  باإجناز  املكلف 

ال�صيد ي�صني حمزة مدير الوكالة، نتائج 

الت�صخي�ش املنجز بعمالة اإقليم الرحامنة، 

امل�صادق عليه من طرف اللجان املحلية 

اللجنة  اجتماع  خالل  وذلك  باالإقليم، 

االإقليمية للتنمية الب�رشية للعمالة املزمع 

تنظيمه يوم 02 اأبريل 2019 بابن جرير.

الرباط - �شال- القنيطرة 

حفل توزيع اجلوائز الت�شجيعية 

على التعاونيات الفائزة باملعر�ض 

الوطني لالقت�شاد الجتماعي 

والت�شامن 

 

ماي   03 اجلمعة  يوم  الوكالة  �صاركت 

2019 يف حفل توزيع اجلوائز الت�صجيعية 

على التعاونيات الفائزة الذي اأقيم بق�رش 

املوؤمترات بالوجلة يف �صال.

هذا احلدث الذي تنظمه وتراأ�صه كتابة 

التقليدية  بال�صناعة  املكلفة  الدولة 

الفاعلني  مع  االجتماعي،  واالقت�صاد 

بالقطاعني العام واخلا�ش، يثمن جهود 

التعاونيات الفائزة يف خمتلف القطاعات 

من  ال�صابعة  الن�صخة  هام�ش  على 

االجتماعي  لالقت�صاد  الوطني  املعر�ش 

يف  اأكادير  يف  عقد  الذي  والت�صامني 

الفرتة من 09 اإىل 18 نوفمرب 2018.

ور�شة عمل لتقدمي اإجراءات 

اإرتقاء تنفيذ برنامج 

وفقا لتعليمات ال�صيد ي�صني حمزة، مدير 

ور�ش  بعقد  االجتماعية،  التنمية  وكالة 

الوكالة،  م�صاطر  دليل  مراجعة  عمل 

اإجراءات تنفيذ  وبغية تب�صيط وحت�صني 

برنامج ارتقاء، نظم ق�صم تقوية القدرات 

يف 31 ماي 2019 يف مقر الوكالة، ور�صة 

عمل برئا�صة املدير، لتقدمي طريقة تنزيل 

برنامج ارتقاء.

التنمية  م�شاركة وكالة 

الجتماعية يف اجلمع العام 

للمكتب الدائم لالحتاد الن�شائي 

العربي العام

يف اإطار عالقات االحتاد الوطني لن�صاء 

املغرب الذي تراأ�صه �صاحبة ال�صمو امللكي 

االأمرية اجلليلة لالمرمي،  ووكالة التنمية 

النهو�ش  اإىل  والهادف  االجتماعية، 

ومتكينهم  والن�صاء  الفتيات  باأو�صاع 

التنمية  وكالة  �صاركت  حقوقهن،  من 

االجتماعية، يف �صخ�ش مديرها ال�صيد 

العام  اجلمع  تنظيم  يف  حمزة،  ي�صني 

للمكتب الدائم لالحتاد الن�صائي العربي 

 29 يومي  بالدنا  اخت�صنته  الذي  العام 

و30 اأبريل 2019 مبدينة مراك�ش. 

الهامة  التظاهرة  هذه  �صكلت  وقد 

جميع  بني  التوا�صل  الإر�صاء  حمطة 

الدول العربية و فر�صة لتبادل التجارب 

واخلربات يف جمال حقوق املراأة وتنمية 

خالل  املغرب  اختيار  مت  وقد  قدراتها. 

عام  ككاتب  العام  اجلمع  هذا  فعاليات 

لالحتاد.

تاأ�شي�ض »�شبكة مغرب مبادرات« 

التنمية الجتماعية  بوكالة 

بالرباط

اجلمعويني،  الفاعلني  من  عدد  و�صع 

لتاأ�صي�ش  االأوىل  اللبنات  بالرباط،  اأم�ش 

خالل  من  مبادرات«،  مغرب  »�صبكة 

ور�صة عقدتها وكالة التنمية االجتماعية، 

التجارب  لتبادل  فر�صة  و�صّكلت 

واملمار�صات اجليدة بني جمعيات مبادرة.

اللقاء،  هذا  اأن  اإىل  املنظمون  واأ�صار 

وروؤ�صاء  رئي�صات  ح�صور  عرف  الذي 

اإىل  يهدف  مبادرة،  جمعيات  واأع�صاء 

اجليدة،  املمار�صات  لتبادل  ف�صاء  خلق 

الوطني  الربنامج  ح�صيلة  وتقدمي 

امل�صتقبلية،  واآفاقه  مبادرات«  »مغرب 

وذلك منذ اإطالقه من قبل وكالة التنمية 

االجتماعية.

لقاء توا�شلي لفائدة اأبناء 

قدماء املقاومني واأع�شاء جي�ض 

التحرير يف جمال » الت�شغيل 

الذاتي والتعاوين

�صال  الرباط  التحرير على م�صتوى جهة 

اجلهوية  املن�صقية  نظمت  القنيطرة، 

اجلهوية  املندوبية  مع  وبتعاون  للوكالة 

لقدماء املقاومني واأع�صاء جي�ش التحرير 

اأبريل 2019 مبقر  جلهة الرباط، يوم 25 

املقاومني  لقدماء  اجلهوية  املندوبية 

توا�صليا  لقاء  التحرير،  جي�ش  واأع�صاء 

واأع�صاء  املقاومني  قدماء  اأبناء  لفائدة 

»الت�صغيل  جمال  يف  التحرير  جي�ش 

الذاتي والتعاوين«. 

ال�صيدة فاطمة  اللقاء كل من  اأطر هذا 

حمامو، املن�صقة اجلهوية للوكالة، وال�صيد 

اأحمد الغزوي، النائب اجلهوي للمندوبية 

ال�صامية لقدماء املقاومني واأع�صاء جي�ش 

التحرير، ومت خالله تقدمي عر�ش تعريفي 

وحماور  االإجتماعية  التنمية  بوكالة 

تدخلها واأهم الربامج وامل�صاريع املنجزة 

واملربجمة على م�صتوى اجلهة، كما مت 

�رشح وتب�صيط اآليات وكيفية اال�صتفادة 

للتعاونيات  املخ�ص�ش  الوكالة  دعم  من 

واجلمعيات.

حول   عر�ش  تقدمي  مت  ثانية،  جهة  من 

الن�صاط  عرب  االإجتماعي  »االإدماج 

االإقت�صادي« والذي �صمل برنامج تثمني 

االإنتاجية  ال�صال�صل  وتطوير  لتنمية 

وبرنامج مغرب مبادرة الذي يهدف اإىل 

ت�صجيع املبادرات الفردية خ�صو�صا لدى 

فئة ال�صباب حاملي اأفكار امل�صاريع.

عر�ش  تقدميا  اللقاء  هذا  عرف  كما 

متحور  التعاون،  تنمية  مكتب  ملوؤ�ص�صة 

واأهم  التعاونيات  تاأ�صي�ش  كيفية  حول 

عر�ش  اىل  باالإ�صافة  املتبعة.  امل�صاطر 

يخ�ش الربامج واخلدمات التي تقدمها 

الت�صغيل  الإنعا�ش  الوطنية  الوكالة 

ال�صباب والتي تهدف  لفائدة  والكفاءات 

الت�صغيل  وت�صجيع  تعزيز  اإىل  باالأ�صا�ش 

الذاتي.

ور�شة تقييم برنامج ارتقاء �شال

تعتمدها  التي  احلكامة  باليات  ارتباطا 

وكالة التنمية االجتماعية من اجل تطوير 

املن�صيقية  نظمت  تدخلتها،  جماالت 

اجلمهوية للوكالة بالرباط �صال القنيطرة 

والتتبع  الربجمة  قطاع  مع  بتن�صيق 

والتقيم، ور�صة تقييم برنامج ارتقاء �صال، 

يوم 22 ماي 2019 بدار ال�صباب تابريكت 

�صال. عرفت هذه الور�صة ح�صور ت�صعة 

ان�صطة  خمتلف  يف  �صاركت  جمعيات 

يف  اللقاء  خل�ش  حيث  الربنامج، 

توجهاته الكربى باالإ�صادة بعمل الوكالة 

تاأكيدهمكمطلب  مع  الربنامج  وجناعة 

املا�صة  للحاجة  بالنظر  اعادته  ب�رشورة 

القيام  من  اجلمعوية  االطر  لتكوين 

م�صار  دعم  يف  بها  املنوطة  باالأدوار 

التنمية االجتماعية باملغرب.

ال�شرقية  اجلهة 

مائدة م�شتديرة حول الرتافع 

يف خدمة التنمية املحلية 

امل�شتدامة

بني  املوقعة  ال�رشاكة  اتفاقية  اإطار  يف 

وامل�صاواة  واالأ�رشة  الت�صامن  وزارة 

التنمية  وجلنة  االجتماعية،  والتنمية 

التنمية  ووكالة  باإقليم جر�صيف  الب�رشية 

االجتماعية، ب�صاأن تنفيذ برنامج ارتقاء 

بعمالة كر�صيف نّظمت املن�صقية اجلهوية 

جر�صيف،  عمالة  مع  بالتعاون  للوكالة 

م�صتديرة  مائدة   ،2019 ماي   2 يف 

املحلية  التنمية  اأجل  من  الدعوة  حول 

عمل  احلدث  هذا  تراأ�ش  امل�صتدامة، 

اإقليم جر�صيف واملن�صق اجلهوي للوكالة 

اأزيد من 80  يف وجدة. وعرف خ�صور 

ا ميثلون ال�صلطة املحلية وامل�صالح  �صخ�صً

اخلارجية واجلمعيات وال�صحافة.
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ق�سة جناح

التنموية: بداية اأخربينا عن جمعيتكم 

وظروف ن�شاأتها

رئي�شة اجلمعية:   جمعيتنا هي اإحدى فروع 

منظمة  يعترب  الذي  الن�صائي  العمل  احتاد 

وطنية غري حكومية، لها عدة فروع يف عدة 

مدن من اململكة، ومنها فرعنا مبدينة القنيطرة. 

جاء ميالد احتاد العمـل الن�صائي فـــي مار�ش 

1987، من اأجل النهو�ش باأو�صاع املراأة املغربية 

والدفاع عن حقوقها، وقد لعب االحتاد دورا 

والراأي  الن�صاء  املجال عرب حت�صي�ش  هذا  يف 

العام واملجتمع املدنـي وتعبئة الن�صـاء �صد كل 

اأ�صكال التهمي�ش وامليز اجلن�صي. اأما بالن�صبة 

لفرع احتاد العمل الن�صائي بالقنيطرة فقد مت 

تاأ�صي�صه �صنة 1991.

التنموية:: هل لكن اأن تزودن قراء جملة 

التنموية  بالغايات التي يرمي اإليها احتادكن؟

الن�صائي   العمل  رئي�شة اجلمعية: �صطر احتاد 

عدة غايات نبيلة له كي يكون فاعال اإيجابيا يف 

اإغناء جمتمعه عرب تعزيز مكانة املراأة والق�صاء 

فـــي  الن�صـــاء  �صــــد  امليز  اأ�صكال  كل  على 

القانــــونية،  االجتماعيــة،  امليادين:  جمـــيع 

االقت�صاديــــــــة، ال�صيا�صية، والثقافية.

على  اهتمامنا  ان�صب  ال�صدد  هذا  ويف 

�رشورة تغيري كل القوانني التي تكر�ش التمييز 

الن�صاء  �صد  العنف  وحماربة  الن�صاء،  �صد 

القرار  مواقع  يف  املراأة  واإ�رشاك  واالأطفال، 

واجتثات  كاملة،  مواطنة  يف  حقها  و�صمان 

االأمية التي تعاين منها الن�صاء وباالأخ�ش يف 

بالغا  اهتماما  اأعطينا  كما  القروية.  املناطق 

يف  حقهن  و�صمان  الفتيات  متدر�ش  لتعميم 

اال�صتغالل  من  وحمايتهن  املهني  التاأهيل 

كما  القا�رشات.  ت�صغيل  ومنع  االقت�صادي 

الت�صاوي يف فر�ش  اأجل �صمان  ننا�صل من 

منا�صب  اىل  والولوج  املهنية  والرتقية  العمل 

امل�صوؤولية، اإىل غري ذلك من مطالب وحقوق.

اأ�شبح املجتمع املدين ركيزة اأ�شا�شية يف بناء الدولة احلديثة يف كافة ربوع العامل، رغم الختالفات 

وال�شياقات التاريخية والجتماعية وال�شيا�شية والقت�شادية لن�شاأة هذا املجتمع املدين وتطوره.

ويف بالدنا، عرف املجتمع املدين اهتماما متزايدا من طرف املواطنني، ودعما من طرف الدولة وذلك 

ب�شبب م�شاهمته اجلبارة يف عملية التنمية ال�شاملة.

 ومن بني التجارب الرائدة جلمعيات املجتمع املدين، اختارت جملة التنموية يف عددها الثالث اأن 

حتاور جمعية ر�شمت عرب �شنوات من العمل ق�شة جناح متميزة، ويتعلق الأمر باحتاد العمل الن�شائي 

union de l’Action Féministe، حيث مت هذا احلوار مع فرعه مبدينة القنيطرة يف �شخ�ض الكاتبة 
العامة للفرع ال�شيدة رمي الربيربي.

التنموية: ماهي اأ�شاليب وطرق العمل التي 

تنتهجونها من اأجل بلوغ هذه املرامي؟

الن�صائي  العمل  احتاد  عمل  رئي�شة اجلمعية: 

القوى  بكل  اأ�صوة  الوطني-  ال�صعيد  على   –
التي ت�صطف ملنا�رشة الق�صايا العادلة للن�صاء، 

باحلملة  القيام  الباب  هذا  يف  مت  حيث 

الوطنيـة االأولـى لتغيري قوانيـن الطالق �صنـة 

احلقوق  اأجل  من  الوطنية  وباحلملة   ،1988

الد�صتوري  االإ�صالح  اإطار  يف  ال�صيا�صية 

واملطالبة   ،1992 �صنة  االنتخابات  ومدونة 

باعتماد الكوطا لتمثيل الن�صاء يف املوؤ�ص�صات 

املنتخبة. كما �صاركنا يف حملة املليون توقيع 

ال�صخ�صية  االأحوال  مدونة  تغيري  اأجل  من 

�صنـة  العنف  مناه�صة  واحلملة   ،1992 �صنة 

للمراأة  اال�صتعجالية  املطالب  وحملة   ،1993

تنظيم حمكمة  مت  كما   .1994 �صنة  املغربية 

الن�صاء االأوىل حول الطالق كعنف اجتماعي 

التي  االآلية  ، وهي  بالرباط  مار�ش 1996  يف 

اعتمدها االحتاد للرتافع اأمام امل�صوؤولني حول 

كل الق�صايا ذات الراهنية، اإىل غري ذلك من 

اأن�صطة. 

تاأ�صي�ش  ومنذ  املحلي،  امل�صتوى  على  اأما 

القنيطرة قمنا  الن�صائي يف  العمل  فرع احتاد 

بتاأ�صي�ش مراكز متخ�ص�صة يف حماربة االأمية 

يف �صفوف الن�صاء وقد ا�صتفادت من براجمها 

باإجناز   1998 �صنة  قمنا  كما  امراأة.   1635

برنامج للرتبية غري النظامية ا�صتفاد منه ما 

يناهز 1500 طفلة وطفل.

لال�صتماع  النجدة  مركز  تاأ�صي�ش  مت  كما 

للن�صاء �صخايا العنف �صنة 2004، وي�صتقبل 

عنف  حالة   600 من  اأزيد  �صنويا  املركز  هذا 

االأطفال  واآالف  الرجال  وبع�ش  الن�صاء  �صد 

تقدم  مبا�رشين،  وغري  مبا�رشين  ك�صحايا 

القانونية   واال�صت�صارة  االإر�صاد  خدمات  لهم 

وامل�صاعدة النف�صية.

الفرع  ينظم  اخلدمات  هذه  مع  باملوازاة 

جـــهــــات

للحد  وتوعوية  واأن�صطة حت�صي�صية  تكوينات 

من ظاهرة العنف �صد الن�صاء. 

من جهة اأخرى نقوم يف االحتاد باإعداد واإجناز 

التنميـة،  الن�صــاء يف جمــال  اإدمــاج  برنامج 

 DROSOS فب�رشاكة مع املوؤ�ص�صة ال�صويدية

يف  االقت�صادي  للتاأهيل  برنامج  اإر�صاء  مت 

للمربيات  وتكوين  والتجميل  احلالقة  جمال 

الوطنية  املبادرة  من  بتمويل  و   .2008 �صنة 

لتكوين  برنامج  و�صع  مت  الب�رشية  للتنمية 

والطبخ  ال�صناعي  الن�صيج  الن�صاء يف جمال 

ا�صتفادت  والتح�صي�ش  والتجميل،  واحلالقة 

من هذا التكوين اإىل حد االآن 583 امراأة وفتاة 

161 منهن اأمتمن مدة التكوين وح�صلن على 

ال�صهادة و46 مت اإدماجهن يف �صوق ال�صغل.

موازاة مع الربنامج التكويني حتر�ش اجلمعية 

على تنظيم ندوات حت�صي�صية وتوعوية ب�صكل 

دوري يف خمتلف املوا�صيع

التنموية: هل �شبق لحتادكن اأن ا�شتفاد 

من برامج وكالة التنمية الجتماعية؟ 

هنا  اأتقدم  اأن  واأود  طبعا،  رئي�شة اجلمعية: 

بال�صكر لوكالة التنمية االجتماعية التي نظمت 

للمجتمع املدين بالقنيطرة برناجما تكوينيا هو 

قدراتها  وتقوية  اجلمعيات  لتاأهيل   « »ارتقاء 

والتنظيم  والتخطيط  الت�صيري  جماالت  يف 

وال�رشاكات  امل�صاريع  واإعداد  والتوا�صل 

وتر�صيخ ممار�صات احلكامة اجليدة وال�صفافية 

نظمته  الذي  التكوين  مكن  وقد  وامل�صوؤولية. 

�صنة  بوزنيقة  يف  االجتماعية  التنمية  وكالة 

2018، حول مو�صوع التدبري املبني على النتائج 

م�صل�صل  وتعزيز  عملها  تطوير  من  جمعيتنا 

املاأ�ص�صة الذي �رشعنا فيه منذ �صنوات. 

كما كان للوكالة دور اأ�صا�صي و فعال يف ا�صتمرار 

الن�صاء  لفائدة  النجدة  مركز  وخدمات  عمل 

�صحايا العنف حيث واكبت اجلمعية خالل كل 

مراحل تقدمي م�رشوع الدعم  واإجنازه.  

ال�صيدة رمي الربيربي

مت خالل هذه املائدة امل�صتديرة مناق�صة 

اأربعة مداخالت، مع الرتكيز على اأدوات 

وتقنيات الرتافع ودوره يف حتقيق التنمية 

املحلية العادلة وامل�صتدامة. كما مت الرتكيز 

على بع�ش التجارب يف جمال الرتافع.

ثالث ور�شات عمل حول 

اأمور  اأولياء  الت�شخي�ض لفائدة 

املوؤ�ش�شات  التالميذ ومديري 

بوجدة التعليمية 

تنفيذا لربنامج التن�صيط االجتماعي عن 

قرب من خالل الريا�صة والثقافة والرتفيه 

يف اأحياء مدينة وجدة، مو�صوع اتفاقية 

االقليمية  اللجنة  بني  املوقعة  ال�رشاكة 

اأجناد  وجدة  بعمالة  الب�رشية  للتنمية 

التنمية االجتماعية، قامت هذه  ووكالة 

االأخرية بتعاون مع والية اجلهة ال�رشقية، 

 9 الوطني، يف  والتعاون  وجدة  وبلدية 

ماي 2019، بعقد ثالث ور�صات عمل مع 

تالميذ  اأمور  واأولياء  اجلمعيات  مديري 

املدار�ش يف املناطق امل�صتهدفة من قبل 

الربنامج يف مدينة وجدة.

لت�صليط  فر�صة  الور�صات  هذه  كانت 

ال�صوء على اأهمية التعاون بني املوؤ�ص�صات 

انفتاح  واأهمية  القرب  ومراكز  املدر�صية 

هذه املوؤ�ص�صات على بيئتها، خا�صة على 

�صباب احلي.

تن�شيط  ور�شة عمل  حول 

اأبناء  الت�شغيل الذاتي ل�شالح 

قدماء املقاومني.

بني  املوقعة  ال�رشاكة  التفاقية  تنفيذا 

لقدماء  ال�صامية  واملندوبية  الوكالة 

اجلهوية،  الن�صقية  �صاركت  املقاومني، 

اأبريل 2019، يف تن�صيط ور�صة  يف 25 

عمل حول الت�صغيل الذاتي الأبناء قدماء 

اليدويني  واحلرفيني  ال�صابقني  املقاومني 

الور�صة  هذه  من  ا�صتفاد  الناظور،  يف 

ا. اأكرث من 40 �صخ�صً

املن�شقية اجلهوية  م�شاركة 

يف تن�شيط ور�شة عمل خول 

اأبناء  الت�شغيل الذاتي ل�شالح 

قدماء املقاومني يف الناظور.

بني  املوقعة  ال�رشاكة  التفاقية  تنفيذا 

لقدماء  ال�صامية  واملندوبية  الوكالة 

بتاريخ  الوكالة،  �صاركت  املقاومني، 

ور�صة  تن�صيط  يف   ،2019 اأبريل   25

اأبناء  لفائدة  الذاتي  حواللت�صغيل  عمل 

اليدويني  واحلرفيني  املقاومني  قدماء 

اأكرث من 40  ا�صتفاد منها  الناظور،  يف 

ا. �صخ�صً

م�صاركة  اإىل  باالإ�صافة  الور�صة  عرفت 

الوكالة، م�صاهمة كل من الوكالة الوطنية 

والتعاون  والكفاءات،  ال�صغل  النعا�ش 

املتبادلة،  الوطنية  امل�صاعدة  الوطني، 

املكتب  التقليدية و  ال�صناعة  ومندوبية 

الوطني لتنمية التعاون. 

الدار البي�شاء - �شطات

ور�شة انطـالق برنـامج »ارتقاء: 

مواطنة و�شلوك مدين«

 لتاأهيل اجلمعيات مبدينة زناتة

يوم  الثقايف لعني حرودة  املركز  اإحت�صن 

برنامج  اأبريل 2019، ور�صة انطالق   13

اإرتقاء »مواطنة و �صلوك مدين« لتاأهيل 

اجلمعيات على �صعيد مدينة زناتة، وقد 

ال�صيد رئي�ش قطاع  الور�صة  تراأ�ش هذه 

املن�صق  ال�صيد  بح�صور  القدرات  تقوية 

االجتماعية  التنمية  لوكالة  اجلهوي 

هذا،  اجلهوية.  باملن�صقية  العمل  وفريق 

وقد مت ا�صتعرا�ش ح�صيلة قطب تنمية 

مثلما  الفارطة  ال�صنوات  طيلة  القدرات 

برنامج  حول  مف�صل  عر�ش  تقدمي  مت 

زناتة.  مبدينة  اجلمعيات  لتاأهيل  ارتقاء 

مع  تفاعلية  بور�صات  اللقاء  اختتم  كما 

120 جمعية من تخ�ص�صات خمتلفة. 

بالربنامج  التعريف  اإىل  الور�صة  هدفت 

وتعبئة الفاعلني من اأجل امل�صاركة الفعالة 

يف تنزيله وامل�صاهمة يف بلوغ االأهداف 

والنتائج امل�صطرة.

ما�شة �شو�ض- 

اإنطالق اأ�شغال بناء دار التومة 

تارودانت باإقليم 

الرابعة  بالذكرى  االحتفال  خالل  مت 

ع�رشة للمبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية 

التومة  دار  البناء  اأعمال  انطالقة  اإعطاء 

طرف  من  اأ�صاكي،  الرتابية  باجلماعة 

عامل اإقليم تارودانت وبح�صور املن�صق 

اجلهوي لوكالة التنمية االجتماعية.

�رشاكة  نتيجة  امل�رشوع  هذا   جاء 

ووكالة  الب�رشية  للتنمية  االإقليمية  اللجنة  بني 

لتثمني  اجلهوي  واملكتب  االجتماعية  التنمية 

 الفالحة بورزازات وجمموعة النفع االقت�صادي
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بــرنامــج

برنــامــج  ارتقـــاء

لتقـوية قـــدرات اجلــمــعيــات

تطورا  ببالدنا  املدين  املجتمع  يعرف 

ملحوظا، �صواء من حيث عدد اجلمعيات 

املنخرطة يف هذا املجال، اأو فيما يخ�ش 

جماالت تدخلها. مما يعد موؤ�رشا جيدا 

النخراط االأفراد يف امل�صاهمة االيجابية 

ومدخال  االجتماعية  احلياة  ميادين  يف 

لبناء وتقوية اأ�ص�ش املواطنة.

�صاملة  تعبئة  يتطلب  الذي  االأمر  وهو 

الروؤية  يف  والتقائية  لالإمكانيات، 

والعمل، وجتنيدا لكل الطاقات الإ�صفاء 

ديناميكية على الربامج االجتماعية عرب 

باملجتمع  العمل  يف  املنخرطني  متكني 

املدين من االآليات واملهارات واملوارد املالية 

الالزمة الأداء عملهم على اأمت وجه.

الفعل اجلمعوي دفعة  اإعطاء  اأجل  ومن 

قوية تدعم جناعة تدخله وتقوي حكامته، 

على  موؤ�ص�صات  عدة  عرب  الدولة  عملت 

واقت�صادية  اجتماعية  برامج  ت�صطري 

اجلمعيات  من  عدد  اأكرب  لدعم  وثقافية 

ببالدنا، ويف هذا االإطار يندرج برنامج 

الذي ينجز ب�رشاكة بني وزارة  »اإرتقاء » 

والتنمية  وامل�صاواة  والت�صامن  االأ�رشة 

االإجتماعية  التنمية  ووكالة  االجتماعية 

واللجن االقليمية للتنمية الب�رشية.

لتثمني  ثمرة  »ارتقاء«  برنامج  ويعترب 

التنمية  وكالة  مبادرات  خمتلف 

القدرات،  تقوية  جمال  يف  االإجتماعية 

لتاأهيل اجلمعيات  تقوية  برنامج  خا�صة 

االأ�رشة  وزارة  مع  ب�رشاكة  اأجنزته  الذي 

والت�صامن وامل�صاواة والتنمية االجتماعية 

لل�صكان،  املتحدة  االأمم  و�صندوق 

وبرنامج تقوية قدرات الن�صيج اجلمعوي 

�صبكات  مع  ب�رشاكة  املنجز  املغربي 

املنظمات االيطالية امل�صتغلة باملغرب.

يهدف برنامج ارتقاء اإىل الرفع من كفاءات 

الذي  بال�صكل  وتاأهيلها  اجلمعيات 

ي�صمح لها بامل�صاركة يف اإعداد و�صياغة 

والربامج  العمومية  ال�صيا�صات  وتقييم 

تكوينات  تنظيم  عرب  االجتماعية، 

مو�صوعاتية متخ�ص�صة متكن اجلمعيات 

وتوطيد  اأدائها،  حت�صني  من  امل�صتفيدة 

عملها،  يف  اجليدة  احلكامة  ممار�صات 

وامل�صوؤولية،  ال�صفافية  اأ�ص�ش  وتوطيد 

الت�صاور والتبادل بني اجلمعيات  وتقوية 

من اأجل امل�صاركة يف م�صل�صل التنمية.

وينفذ هذا الربنامج من طرف املن�صقيات 

تبلغ  زمنية  مدة  يف  للوكالة،  اجلهوية 

اجلمعيات  منه  وت�صتفيد  �صنوات،  ثالث 

وزارة  االجتماعي:  للقطب  ال�رشيكة 

والتنمية  وامل�صاواة  والت�صامن  االأ�رشة 

االجتماعية  التنمية  ووكالة  االجتماعية 

والتعاون الوطني، وكذا املبادرة الوطنية 

للتنمية الب�رشية.

حتديد  عرب  الربنامج  هذا  تفعيل  ويتم 

تقوية  جمال  يف  اجلمعيات  حاجيات 

لتقوية  اقليمي  اعداد خمطط  القدرات، 

تكوين  املوؤ�ص�صاتي،  الدعم  القدرات، 

ومواكبة اجلمعيات، تنظيم لقاءات للتبادل 

والتفكري، واإعداد دالئل جمعوية.

 اأمني جوطي

م�صلحة التوا�صل


