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حــدث عدد 2    •     مار�س 2019   

�رشاكات

الـتنمويـةالـتنمويـة

برنامج

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

األيوتي�س 2019 اأكادير  : م�شاركة وكالة التنمية 

االجتماعية يف الن�شخة اخلام�شة للمعر�س الدويل 

          جنـــــــاح      قـ�شــة

جمعية » اأنوار توزايكو 

للتنمية والتعاون« 

 التوقيع على اتفاقية اإطار لربنامج التن�شيط 

االجتماعي عن قرب عرب الريا�شة والثقافة والرتفيه

اتفاقية بني جمموعة sos الفرني�شة ووكالة التنمية 

االجتماعية  للق�شاء على التهمي�س االجتماعي 

باملغرب عرب االدماج االقت�شادي

 وكـالة التنمية االجتماعية : 

 فاعـــل اجتمـاعي ح�شــري 

 يف الربنامج املندمج للمـواكبة والتنمية 

االجتماعية لعملـيـات اإعــادة اإ�شـكان 

قـاطـني االأحيـاء ال�شفيـحية
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رقم  للقانون  طبقا  ت�شطلع،  عمومية  موؤ�ش�شة  االإجتماعية  التنمية  وكالة 

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

احتياجا.  االأكرث  ال�شكان  عي�س  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 االإجتماعية.

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  جماالتهم  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  االأ�شرة  وزارة  عليها  ت�شرف  التي   4+4 االإجتماعي  القطب 

وامل�شاواة والتنمية االإجتماعية.

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

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�س 

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
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مو�سوع العدد

االأزرق  االقت�صاد  مفهوم  اأ�صبح 

الدول،  لدى  متزايدة  باأهمية  يحظى 

الباحثني  لدى  مهمة  مكانة  وياأخذ 

االقت�صاديني املهتمني باإيجاد الطرق 

االأجنع ال�صتفادة العن�رش الب�رشي من 

جمموع املحيطات والبحريات واالأنهار 

وجعلها رافعة للتنمية املحلية.

ويعود مفهوم االقت�صاد االأزرق اإىل 

»غونرت  البلجيكي  االقت�صاد  رجل 

موؤمتر  يف  ا�صتعمله  الذي  باويل«، 

امل�صتدامة  للتنمية  املتحدة  االأمم 

يوؤكد  وهو   ،2012 عام   »20+ »ريو 

للموارد  وم�صتدام  جيد  تدبري  على 

املائية، م�صتندا اإىل فر�صية اأن النظم 

االإيكولوجية ال�صليمة للمحيطات هي 

من  عنها  حميد  وال  اإنتاجية  اأكرث 

القائمة  االقت�صادات  ا�صتدامة  اأجل 

على املحيطات.

 االقت�شاد االأزرق 

واالدماج االقت�صادي للفئات اله�صة

وح�صب اخلرباء، فاالقت�صاد االأزرق 

املائية  واملجاالت  املحيطات  ي�صمل 

تندمج  للتنمية  جماالت  باعتبارها 

مع  الرتاب  تهيئة  متطلبات  فيها 

ي�صمل  كما  الرثوة،  على  احلفاظ 

اأخرى  مكونات  االأزرق  االقت�صاد 

التقليدية  البحرية  بال�صناعات  تتعلق 

والنقل  وال�صياحة  ال�صيد  قبيل  من 

البحرية،  املتجددة  والطاقات  البحري 

والتكنولوجيا  املائية  االأحياء  وتربية 

والتنقيب  البحرية  البيولوجية 

البيولوجي.

م�صاركة  جاءت  االجتاه  هذا  ويف 

وكالة التنمية االجتماعية يف معر�س 

األيوتي�س الذي اأقيم حتت اإ�رشاف وزارة 

والتنمية  البحري  وال�صيد  الفالحة 

اإىل   20 من  والغابات،  واملياه  القروية 

24 فرباير الفارط، مبدينة اأكادير.

االجتماعية  التنمية  وكالة  عقدت 

خالل م�صاركتها يف فعاليات الدورة 

مع  اللقاءات  من  �صل�صلة  اخلام�صة 

لقطاع  املنت�صبة  الفعاليات  من  عدد 

مدير  عليها  اأ�رشف  البحري،  ال�صيد 

الوكالة، ال�صيد ي�صني حمزة.

فر�صة  اللقاءات  تلك  �صكلت  وقد 

حققه  الذي  التقدم  على  للوقوف 

 ، ببالدنا  البحري  ال�صيد  جمال 

األيوتي�س ي�صكل  خا�صة واأن معر�س 

ا�صرتاتيجية  ملناق�صة  �صانحة  منا�صبة 

األيوتي�س 2020«. 

املعر�س  يف  امل�صاركة  كانت  كما 

املهنية  الفعاليات  للقاء  »منا�صبة 

البحري  ال�صيد  قطاع  يف  العاملة 

�صبل  لتدار�س  له،  املوازية  واالأن�صطة 

الوطني  ال�صعيدين  على  التعاون 

�رشاكات  عقد  عرب  وذلك  والدويل، 

تخدم االقت�صاد االأزرق، وال�صيادين 

احلرفيني ح�صب جماالت تدخل كل 

الفاعلني«.
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حـــــــدث

األيوتي�س 2019
م�شاركة وكالة التنمية االجتماعية يف الن�شخة اخلام�شة للمعر�س الدويل باأكادير 

بـرواق موؤ�ش�شــاتي يهــدف اإىل التوا�شـل حـول برامــج الوكــالة

يف الفرتة ما بني 20 و 24 فرباير 2019

تعد م�صاركة وكالة التنمية االجتماعية 

بح�صور مديرها ال�صيد ي�صني حمزة، 

يف معر�س »األيوتي�س« فر�صة للتبادل 

املتجددة يف  التقنيات  على  والتعرف 

جمال تطوير وتنمية االحياء البحرية 

على ال�صعيد الدويل. 

بعقد  امل�صاركة  هذه  متيزت  وقد 

من  كل  بني  اللقاءات  من  جمموعة 

التي  وال�صخ�صيات  الوكالة  مدير 

للمعر�س  الر�صمي  االفتتاح  ح�رشت 

اأخنو�س،  عزيز  ال�صيد  تراأ�صه  والدي 

وزير الفالحة وال�صيد البحري والتنمية 

عقدت  كما  والغابات.  واملياه  القروية 

منظمات  مع  اأخرى  لقاءات  عدة 

عالقات  خلق  بهدف  ودولية  وطنية 

يف  العاملني  مع  تعاون  و  �رشاكة 

جمال االقت�صاد االأزرق.

التنمية  اأن وكالة  اإىل  االإ�صارة  وجتدر 

االجتماعية �صبق واأن طورت برنامج 

متعلق بدعم �صل�صلة ال�صيد التقليدي 

مند 2010. ويتعلق االمر بدعم مهنيي 

للرفع من  التقليدي  ال�صاحلي  ال�صيد 

طرق  وحتديث  املعريف،  م�صتواهم 

ا�صتغالهم عرب مقاربة جمالية تهدف 

ال�صاحلي  ال�صيد  �صل�صلة  تطوير  اإىل 

التقليدي، وذلك من خالل :

• التكوين وتقوية القدرات

وجتهيز  اقتناء  عرب  االإنتاج  دعم   •

دعم  جانب  اإىل  ال�صيد  قوارب 

واإ�صالح  ل�صيانة  ور�صات  واإحداث 

املحركات وجتهيزات اأخرى

البحرية:  املنتجات  • تثمني وت�صويق 

نقل  طرق  حتديث  عرب  ودلك 

ال�صمك )الدراجات النارية، �صناديق 

ال�صمك،  وت�صويق  دعم  التربيد،..( 

اإحدات  التربيد،  م�صتودعات  تهيئة 

وحدات �صنع الثلج، ان�صاء وحدات 

وجتفيف  جمع  ال�صمك،  حفظ 

وغريها  البحرية  الطحالب  وتثمني 

من منتجات البحر، اإ�صافة اإىل دعم 

اإنتاج طحني ال�صمك...

وقد بلغت امليزانية املخ�ص�صة للربنامج 

ت�صل اإىل 23 مليون درهم.
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حفل توقيع »اتفاقية �شراكة مع 

االحتاد الوطني لن�شاء املغرب

مت يوم 04 مار�س 2019 مبركز لالمرمي 

للتكوين بالتدرج املهني بحي الريا�س 

بني  �رشاكة  اتفاقية  على  التوقيع 

الذي  املغرب  لن�صاء  الوطني  االحتاد 

االأمرية  امللكي  ال�صمو  �صاحبة  تراأ�صه 

اجلليلة لالمرمي ممثال بال�صيدة فريدة 

لالحتاد  العامة  الكاتبة  اخلملي�صي 

التنمية االجتماعية ممثلة يف  ووكالة 

ي�صني حمزة.  ال�صيد  �صخ�س مديرها 

االدماج   اإىل  ال�رشاكة  هذه  تهدف  و 

ال�صو�صيو  اقت�صادي للن�صاء عرب دعم 

خمتلف املبادرات، الفردية واجلماعية، 

اأو غري  مبا�رشة  فر�س  الهادفة خللق 

مبا�رشة لل�صغل.   

مع  اليوم  بنف�س  التوقيع  مت  ولقد 

والتدبري  االإيداع  �صندوق  موؤ�ص�صة 

ممثال بال�صيدة دينا النا�رشي وكذلك 

بال�صيد  ممثلة  ال�صغل  اإنعا�س  وكالة 

عبد املنعم مدين. كما نظمت مائدة 

التمكني  مو�صوع  همت  م�صتديرة 

حتقيق  اجل  من  للمراأة  االقت�صادي 

التنمية امل�صتدمية.

جمموعة  لتعزيز  ال�رشاكة  هذه  وتاأتي 

من  كل  بها  قاما  التي  االأن�صطة  من 

الوكالة واالحتاد خالل ال�صنة املا�صية 

وطنية  ملتقيات  تنظيم  همت  والتي 

باالإ�صافة  افريقية  جمعيات  وتكوين 

اإىل امل�صاركة يف ملتقيات حتت الرئا�صة 

الفعلية ل�صاحبة ال�صمو امللكي االأمرية 

لالمرمي كاالحتفال بـ 08 مار�س اليوم 

العاملي للمراأة.

 حفل توقيع اتفاقية 

»ميـدلت مـبــادرة«

املبادرات  دعم  الية  اإن�صاء  اإطار  يف 

التنمية  الفردية، عربت كل من وكالة 

االجتماعية واملبادرة الوطنية للتنمية 

الب�رشية عن رغبتيهما الإحداث برنامج 

املنا�صبة،  وبهذه  مبادرة«  »ميدلت 

اإقليم  عامل  ال�صيد  من  كل  تراأ�س 

التنمية  وكالة  مدير  وال�صيد  ميدلت 

االجتماعية مبقر عمالة ميدلت، حفل 

توقيع اتفاقية »ميدلت مبادرة« والتي 

تتوخى االأهداف التالية:

ال�صغار  للمقاولني  مايل  دعم   •
م�صتحق  �رشف  قر�س  �صكل  على 

وبدون  فائدة  بدون  لال�صرتجاع 

�صمان �صخ�صي

مع  ا�صت�صارية  خدمات  تقدمي   •
مواكبة قبلية وتتبع حمكم حلاملي 

امل�صاريع ال�صغرى 

• تعيني نــواة توا�صليـة باجلهـة
من،  كل  التوقيع  حفل  وقد ح�رش   •
روؤ�صــاء  االإقليمي،  املجل�س  رئي�س 

ال�صلطــات  الرتابيــة،  اجلمـــاعـات 

امل�صالـح اخلارجية،  روؤ�صاء  املحلية، 

واملجتمع املدين.

�ســــراكـة

من الي�صار اإىل اليمني : ال�صيد ي�صني حمزة مدير وكالة التنمية 

االجتماعية وال�صيد م�صطفى النوحي، عامل اإقليم ميدلت

من الي�صار اإىل اليمني : ال�صيد ي�صني حمزة مدير وكالة التنمية 

االجتماعية وال�صيدة فريدة اخلملي�صي، الكاتبة العامة لالحتاد 

الوطني لن�صاء املغرب

اتفاقية �شراكة يوم 27 فرباير 

2019 مع الع�شبة املغربية 

حلماية الطفولة

 2019 ل�صنة  عملها  خطة  اإطار  يف 

اخلا�س  التدخل  مبحور  واملتعلقة 

وكالة  وقعت  الب�رشية«،  »التنمية  ب 

التنمية االجتماعية اتفاقية �رشاكة يوم 

املغربية  الع�صبة  27 فرباير 2019 مع 

حلماية الطفولة التي ترتاأ�صها �صاحبة 

ال�صمو االأمرية لال زينب حول م�رشوع 

االأطفال  ال�صتقبال  مركزين  »اإحداث 

يف و�صعية �صعبة بدون رعاية اأ�رشية 

يف كل من اأكادير وفا�س«.

ويندرج هذا امل�رشوع يف اإطار الربنامج 

الوطني للع�صبة املغربية حلماية الطفولة 

لتح�صني جودة اخلدمات التي تقدمها 

ويهم  �صعبة،  و�صعية  يف  لالأطفال 

وفا�س  باأكادير  مركزين  وجتهيز  بناء 

ال�صتقبال ورعاية االأطفال املحرومني 

من االأ�رشة.

م�شاهمة وكالة التنمية 

االجتماعية

2.000.000,00

امليزانية املر�شودة  من 

قبل الع�شبة املغربية حلماية 

الطفولة  لتجهيز املركزين

20.255.000,00

من الي�صار اإىل اليمني : ال�صيد ابراهيم ي�صني مدير ديوان �صاحبة 

ال�صمو االأمرية لال زينب، ال�صيد اتهامي اولبا�صا الكاتب العام امل�صاعد 

والتنمية  النوع  فاطمة مورد م�صوؤولة عن قطب  ال�صيدة  للع�صبة، 

الب�رشية بوكالة التنمية االجتماعية، �صاحبة ال�صمو االأمرية لال زينب 

رئي�صة الع�صبة املغربية حلماية الطفولة، ال�صيد ي�صني حمزة مدير وكالة 

التنمية االجتماعية، ال�صيد ادري�س العلوي الكاتب العام للع�صبة 
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 التعاون جنوب جنوب: 

دورة تكوينية و ا�صتقبال وفد رئي�صات 

جمعيات افريقيا جنوب ال�صحراء 

يف اإطارال�رشاكة مع االحتاد الوطني لن�صاء 

امللكي  ال�صمو  �صاحبة  تراأ�صه  الذي  املغرب 

االأمرية اجلليلة لال مرمي، قدمت وكالة التنمية 

مو�صوع  حول  تكوينية  دورة  االجتماعية 

 18 اإىل   14 من  الن�صائية«،  االأعمال  »ريادة 

التكوينية  الدورة  هذه  توجت   .2019 يناير 

بحفل تقدمي ال�صهادات حتت اإ�رشاف ال�صيدة 

لالحتاد  املنتدبة  الرئي�صة  ملريني،  ربيعة 

التنمية  وكالة  مدير  حمزة،  ي�صني  وال�صيد 

تقدمي  احلفل  هذا  تخلل  وقد  االجتماعية. 

امل�صتفيدات  طرف  من  ور�صى  �صكر  كلمة 

جنوب  االفريقية  اجلمعيــات  رئي�صــات 

م�صمون  عن  وذلك  الفرنكفونية  ال�صحراء 

اأطر  عليه  اأ�رشف  الذي  التكوين  ومنهجية 

وكالة التنمية االجتماعية من قطب املكونني 

ال�صيد حممد  خالل  من  للوكالة  الداخليني 

حداد وال�صيد اأن�س عاليل وال�صيد بنداود.

وكالة  ا�صتقبلت  التعاون،  اإطار  نف�س  ويف 

ال�صيد  مبديرها  ممثلة  االجتماعية،  التنمية 

ي�صني حمزة، يف مقرها بالرباط يوم 29 يناير 

2019، وفداً مكونا من 15 رئي�صة للجمعيات 

من  مدعوة  باالإجنليزية  الناطقة  االإفريقية 

االأمرية لالمرمي  امللكي  ال�صمو  طرف �صاحبة 

يف الفرتة مابني 27 يناير اإىل غاية الفاحت من 

العديد من  الوفد  فرباير 2019، و ميثل هذا 

اجلن�صيات: �صرياليون، ال�صودان ، �صوازيالند، 

ليبرييا،  تنزانيا،  غامبيا،  زامبيا،  مالوي، 

غانا، اإثيوبيا، نيجرييا، بو�صتوانيا. خالل هذا 

االجتماع مت تبادل اخلربات خا�صة بالن�صبة 

املراأة  و�صعية  بتح�صني  تتعلق  التي  للق�صايا 

االقت�صادي  متكينها  خالل  من  االأفريقية 

لعقد  املجال  املختلفة  التدخالت  وفتحت 

االأطراف ويف جماالت  لكل  هامة  �رشاكات 

خمتلفة من تدخل وكالة التنمية االجتماعية.

ع�رشة  الثانية  الذكرى  مبنا�صبة 

الإعطاء انطالقة اأ�صغال بناء املدينة 

على  التوقيع  مت  تام�صنا  اجلديدة 

التن�صيط  لربنامج  اإطار  اتفاقية 

الريا�صة  عرب  قرب  عن  االجتماعي 

بح�صور  وذلك  والرتفيه  والثقافة 

ال�صيد بدر الكانوين مدير جمموعة 

وال�صيد ي�صني حمزة مدير  العمران 

يو�صف  وال�صيد  التنمية  وكالة 

االإقليمية  اللجنة  رئي�س  �رشي�س 

الب�رشية  للتنمية  الوطنية  للمبادرة 

وجماعة  متارة  ال�صخريات  لعمالة 

�صيدي يحيى زعري، من اأجل اإجناز 

عن  االجتماعي  التن�صيط  برنامج 

قرب عرب الريا�صة والثقافة والرتفيه 

وقعت جمموعة sos فرن�صا ووكالة 

االثنني  يوم  االجتماعية،  التنمية 

اتفاقية  بباري�س،   2019 مار�س   11

�صنوات.  ثالث  مدى  على  �رشاكة 

اإطار  يف  االتفاقية  هذه  وتدخل 

غري  ال�صكن  على  الق�صاء  برنامج 

الالئق، والذي يعترب اأحد التحديات 

الكربى لالإدماج يف املجال الرتابي. 

الرهان االأ�صا�صي للربنامج  ويكمن 

الولوج  من  ال�صكان  متكني  يف 

اإىل �صكن الئق، وحت�صني �رشوط 

 برنـــامج التن�شيـط االجتمــاعي عـن قــرب 

عبــر الريا�شــة والثقافـــة والرتفـيه 

جمموعة sos ووكالة التنمية االجتماعية توحد قواها  للق�شاء 

على التهمي�س االجتماعي باملغرب عرب االدماج االقت�شادي

واإناثا(.  )ذكورا  وال�صباب  واليافعني  االأطفال،  لفائدة  تام�صنا  مبدينة 

فر�س  لتح�صني  االأهداف  من  حتقيق جمموعة  الربنامج  هذا  ويروم 

داخل  املواطنة  وقيم  املدين  ال�صلوك  وتعزيز  االجتماعي  االإندماج 

اإىل  اله�صة  االجتماعية  الفئات  ولوج  تي�صري  تام�صنا،  االأحياء مبدينة 

ف�صاءات التن�صيط االجتماعي عن قرب.

االدماج ال�صو�صيو- اقت�صادي خا�صة باالأحياء اجلديدة.

مت التوقيع على هذه االتفاقية بح�صور ال�صيد ي�صني حمزة، مدير وكالة 

التنمية االجتماعية، وال�صيد جون مارك بوريلو رئي�س جمل�س اإدارة 

جمموعة SOS، وال�صيد فريديرك بايي ع�صو جمل�س االإدارة امل�صوؤول 
على العالقات الدولية باملجموعة.

من الي�صار اإىل اليمني : ال�صيد بدر كانوين رئي�س 

جمل�س االإدارة اجلماعية ملجموعة العمران وال�صيد 

ي�صني حمزة مدير وكالة التنمية االجتماعية 

مدير  حمزة  ي�صني  ال�صيد   : اليمني  اإىل  الي�صار  من 

بايي  فريديرك  ال�صيد  االجتماعية،  التنمية  وكالة 

ع�صو جمل�س االإدارة امل�صوؤول على العالقات الدولية 

رئي�س  بوريلو  مارك  جون  وال�صيد   SOS مبجموعة 

 SOS جمل�س اإدارة جمموعة
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درعة - تافياللت 

الر�شمي لعملية  االنطالق 

توزيع املالب�س ال�شتوية ملواجهة  

»موجة الربد«  باأنفكو 

الربد  موجة  حماربة  م�رشوع  يعترب 

املناطق  اأطفال  متدر�س  ودعم 

بني  ال�رشاكة  مو�صوع  اجلبلية، 

االجتماعية  التنمية  وكالة  من  كل 

الب�رشية  للتنمية  الوطنية  واملبادرة 

وقد  ميدلت.  اإقليم  م�صتوى  على 

ا�صتهدف امل�رشوع 8470 طالبا، منهم 

الفتيات يف كل من  حوايل 50٪ من 

جماعة اإمل�صني وبوعزمو واأيت يحيى 

يحيى  و�صيدي  وتونفيت  واأموجار 

وقد  واأغودمي.  واأنيمزي  ويو�صف 

تراأ�س االنطالق الر�صمي لعملية توزيع 

املالب�س ال�صتوية ملحاربة »موجة الربد 

يحيى  ب�صيدي  التمدر�س«،  ودعم 

ويو�صف كل من ال�صيد مدير الوكالة 

وال�صيد العامل وال�صلطة املحلية.

ال�شرق
م�شاركة املن�شقية يف الن�شخة 

الثالثة من املعر�س اجلهوي 

لالقت�شاد االجتماعي والت�شامني  

من 26 اإىل 31 مار�س 2019 

اجلهوية  املن�صقية  م�صاركة  �صكلت 

املوؤ�ص�صاتي  الرواق  خالل  من  للوكالة 

مهم  كفاعل  مكانتها  لتاأكيد  فر�صة 

االجتماعي  االقت�صاد  تعزيز  يف 

والت�صامني. كما كانت فر�صة لت�صليط 

الكربى  الدارالبي�شاء 

توقيع اتفاقية �شراكة بني 

التنمية االجتماعية  وكالة 

و�شركة التهيئة زناتة

االجتماعية،  التنمية  وكالة  وقعت 

حمزة  ي�صني  ال�صيد  مبديرها  ممثلة 

و�رشكة »التهيئة زناتة » ممثلة مبديرها 

الهجهوج،  اأمني  حممد  ال�صيد 

اتفاقية �رشاكة يف فاحت فرباير 2019 

املواطنة  »ارتقاء  برنامج  اإطالق  تهم 

مبدينة  اخلا�س  املدين«  وال�صلوك 

/اجلماعة  املحمدية  -عمالة  زناتة 

احل�رشية عني حرودة.

دعم  اىل  الربنامج  هذا  يهدف 

ومواكبة التحول االجتماعي مل�رشوع 

االيكولوجية«،  املدينة  »زناتة 

املجتمع  ومنظمات  هيئات  ومتكني 

املدين الإجناح هذا التحول و�صمان 

االجتماعي. التما�صك 

ويروم هذا الربنامج كذلك من خالل 

يف  امل�صاهمة  االتفاقية  هذه  توقيع 

للم�صاركة  اجلمعيات  مهارات  تنمية 

ال�صيا�صات  وتقييم  تنفيذ  بلورة،  يف 

االجتماعية،  والربامج  العمومية 

املدينة  »زناتة  م�رشوع  �صيما  وال 

االيكولوجية« 

ال�صوء على اأهمية تدخل الوكالة يف 

للتوا�صل  وفر�صة  ال�رشقية  املنطقة 

اأكرث حول براجمها االإ�صرتاتيجية.

مدير  حمزة،  ي�صني  ال�صيد  ح�رش 

للمعر�س  الر�صمي  االفتتاح  الوكالة،  

من طرف ال�صيد حممد �صاجد، وزير 

ال�صناعة  اجلوي،  النقل  ال�صياحة، 

االجتماعي  واالقت�صاد  التقليدية 

وجمموعة من ال�صخ�صيات الوازنة.

زيارة تتبع برنامج تثمني �شل�شلة 

احلليب بجماعتي كفايت 

والبخاتة باإقليم جرادة

تثمني  برنامج  اجناز  تتبع  اإطار  يف 

بجماعتي  احلليب  اإنتاج  �صل�صلة 

جرادة   باإقليم  والبخاتة  كافيت 

املوقعة بني  ال�رشاكة  اتفاقية  مو�صوع 

الب�رشية  للتنمية  االإقليمية  اللجنة 

الإقليم جرادة، جمل�س جهة ال�رشق، 

وكالة التنمية االجتماعية، وكالة تنمية 

املديرية اجلهوية  ال�رشق،  اأقاليم جهة 

املديرية  ال�رشق،  بجهة  للفالحة 

جرادة،  باإقليم  للفالحة  االإقليمية 

ال�صحية   لل�صالمة  الوطني  املكتب 

كافيت  وجمعية  الغذائية  للمنتوجات 

للتنمية والثقافة، قام وفد ي�صم ال�صيد 

عامل  ال�صيد  اجلهة،  رئي�س جمل�س 

ال�صلطة  ممثلو  ال�صادة  جرادة،  اإقليم 

وممثلو  روؤ�صاء  ال�صادة  املحلية، 

املجتمع  ممثلو  اخلارجية،  امل�صالح 

الوطنية  ال�صحافة  وممثلو  املدين 

تثمني  برنامج  تتبع  بزيارة  واملحلية 

كفايت  بجماعتي  احلليب  �صل�صلة 

هذه  خالل  جرادة.  باإقليم  والبخاتة 

البوزياين،  اأحمد  ال�صيد  قام  الزيارة 

التنمية  لوكالة  اجلهوي  املن�صق 

و متت  الربنامج  بتقدمي  االجتماعية 

اإنتاج االأجبان  باملنا�صبة زيارة وحدة 

الربنامج  اإطار  يف  مت جتهيزها  التي 

اجلنب  اإنتاج  مراحل  على  والوقوف 

وتذوق اجلنب يف عني املكان.

جـــهــــات
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ق�سة جناح

التنموية: ما هو ال�شياق الذي تاأ�ش�شت 

فيه جمعية اأنوار توزايكو؟

رئي�س اجلمعية: عرفت منطقة ا�صتوكة 

اكراهات  الت�صعينيات  بداية  باها  ايت 

بظهور  عجلت  واقت�صادية  اجتماعية 

جمعيات تنموية، خا�صة يف ظل تنامي 

امل�صتويات،  باأهميتها على كافة  الوعي 

جمعية  تاأ�ص�صت  ال�صياق  هذا  يف 

جمعيات  جانب  اإىل  توزايكو  اأنوار 

العمل  اإميانا منا بقوة  اأخرى باملنطقة، 

ملواجهة  كاآلية  والت�صاركي  اجلماعي 

التحديات التي تواجه املنطقة خ�صو�صا 

اجلفاف وظاهرة الهجرة نحو املدن.

التنموية: ما هي االأهداف التي اأردمت 

حتقيقها ل�شاكنة دوار توازيكو  عندما 

اأقبلتم على تاأ�شي�س جمعيتكم؟

رئي�س اجلمعية: و�صعنا ن�صب اأعيننا 

�صاأنها  من  التنموية  براجمها  �صياغة 

واالجتماعي  االقت�صادي  الواقع  تغيري 

لالأ�رش نحو االأف�صل عرب خلق م�صاريع 

لل�صاكنة  عمل  فر�س  تخلق  تنموية 

وحتافظ على ا�صتقرارها املادي واملعنوي. 

التنموية: هل لكم اأن حتدثونا عن 

بع�س الربامج التي اأجنزتها جمعيتكم؟

اأبداأ  اأن  اأود  هنا  اجلمعية:  رئي�س 

�صاعدوا  الذين  ال�رشكاء  كافة  ب�صكر 

يعرف الن�شيج اجلمعوي بجهة �شو�س-ما�شة تطورا كبريا، حيث ا�شتطاعت عدة 

جمعيات اأن تتاألق عرب تقدمي خدمات عديدة ملحيطها االجتماعي، ُم�شاِهمًة يف 

حت�شني الو�شع االقت�شادي لل�شاكنة، حمققة بذلك، يوما بعد يوم، اجنازات وا�شحة 

جعلتها تكتب ق�شة جناح، من بني هذه اجلمعيات اختارت لكم جملتكم » التنموية« 

جمعية » اأنوار توزايكو للتنمية والتعاون« من »ا�شتوكة ايت باها« لتكون بطلة ق�شة 

جناح لهذا العدد.                                                                        

ومن اأجل اإبراز م�شار جناح اجلمعية وما تقوم به من اأن�شطة رائدة كان لنا احلوار 

التايل مع رئي�شها ال�شيد ح�شن ال�شعدي:

من  براجمها،  حتقيق  يف  جمعيتنا 

وموؤ�ص�صات  ومتوطوعني  منحرطني 

املوؤ�ص�صات  هذه  بني  ومن  عمومية، 

قامت  لقد  االجتماعية.  التنمية  وكالة 

جمعية »توازيكو« بحقيق عدة برامج 

لل�رشب  ال�صالح  املاء  م�رشوع  منها: 

حفر  يف  جتلى  والذي  )تالعر�صت( 

بناء  اإىل  اإ�صافة  بئر وجتهيزه مب�صخة 

تزويد  واأي�صا قمنا مب�رشوع  �صهريج؛ 

قمنا  وكذا  الكهربائية،  بالطاقة  القرية 

ا�صتجابة  الن�صوي  النادي  بتاأ�صي�س 

لرغبة العديد من الفاعالت اجلمعويات 

يف  االنخراط  يف  الدوار  ن�صاء  من 

وتفعيل  اجلمعية  عمل  منظومة 

الدوار.  تنمية  من  الرفع  املراأة يف  دور 

باالإ�صافة اإىل م�صاريع اأخرى. 

التنموية: هل لك اأن تذكر لنا مثاال 

لدعم وكالة التنمية االجتماعية 

جلمعيتكم؟

بالتاأكيد،  نعم  اجلمعية:  رئي�س 

التنمية  وكالة  مع  تعاملنا  كان  فقد 

يف  جت�صد  وقد  مثمرا،  االجتماعية 

يهدف  تعاوين  مل�رشوع فالحي  دعمها 

واإعادة  املحلية  بالفالحة  النهو�س  اإىل 

طالها  التي  الزراعية  االأرا�صي  اإحياء 

اأعطيت  وقد  اجلفاف،  بفعل  التلف 

 04 يوم  للم�رشوع  الر�صمية  االنطالقة 

فيها  مت  اأولية،  كمرحلة  ماي2001  

تزويد 12 منخرطا بعداد املاء الفالحي، 

وبعدما حققت هذه املرحلة جناحا على 

للفالحني  االإنتاجية  املردودية  م�صتوى 

تزايدت طلبات اال�صرتاك يف امل�رشوع 

حو�س  اإن�صاء  اإىل  اجلمعية  دفع  مما 

للحاجيات  ي�صتجيب  كبري  مائي 

املتزايدة من املاء الفالحي.   

يف  حاليا  املنخرطني  عدد  ويبلغ 

حني  يف  منخرطا،   78 امل�رشوع 

هكتارا،   40 امل�صقية  امل�صاحة  بلغت 

التنمية  وكالة  مع  ب�رشاكة  اأجنز  وقد 

والتكوين  الت�صغيل  وزارة  االجتماعية، 

املهني والتنمية االجتماعية والت�صامن، 

واملبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية.

                                                                                         

التنموية: ماهي طموحاتكم 

امل�شتقبلية؟

من  حتقق  ما  رغم  اجلمعية:  رئي�س 

طموحات  فاإن  واجنازات  جناحات 

تزال  ال  ال�صاكنة-  -ومعها  اجلمعية 

املنجزة،  بامل�صاريع  الرقي  يف  كبرية 

يف  ت�صاهم  اأخرى  م�صاريع  وخلق 

اأهم  بني  من  ولعل  القروية.  التنمية 

اليوم  اجلمعية  ت�صعها  التي  امل�صاريع 

ن�صب اأعينها م�رشوع املركب ال�صو�صيو 

بني  الرابطة  الطريق  وتعبيد  ثقايف 

الدوار والطريق الوطنية رقم 1.

ال�صيد ح�صن ال�صعدي رئي�س جمعية اأنوار توزايكو للتنمية والتعاون
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وكالة التنمية االجتماعية : فاعل اجتماعي ح�شري

يف الربنــامج املنـدمج للمـواكبـة والتنمية االجتمـاعية 

لعملـيـات اإعــادة اإ�صـكان قـاطـني االأحيـاء ال�صفيـحية

للمواكبة  املندمج  الربنامج  يعترب 

والتنمية االجتماعية لعمليات اإعادة 

ال�صفيحية  االأحياء  قاطني  اإ�صكان 

التنمية  لوكالة  الرائدة  الربامج  اأحد 

االجتماعية. 

متكني  اإىل  الربنامج  هذا  ويهدف 

من  ال�صفيح  بدور  القاطنة  االأ�رش 

الولوج اإىل ال�صكن الالئق وت�صهيل 

اندماجهم  و�رشوط  عي�صهم 

واملجايل  واالقت�صادي  االجتماعي 

يف اأحياء االإ�صتقبال اجلديدة.

االجتماعية  التنمية  وكالة  وتعمل 

مبعية كافة املتدخلني وال�رشكاء يف 

الهدف  حتقيق  على  املجال  هذا 

تقدمي  عرب  وذلك  الربنامج،  لهذا 

الوحيد  بال�صباك  القرب  خدمات 

من  واملواطنات  املواطنني  لتمكني 

جميع املعلومات ال�رشوية وتب�صيط  

وت�صهيل االإجراءات االإدارية واملالية 

املرتبطة بعملية االإ�صتفادة، وتي�صري 

 - ال�صفيح  دور  قاطني  وولوج 

اله�صة  االجتماعية  الفئات  ال�صيما 

وامل�صنني  واالأرامل  الن�صاء  من 

االإعاقة-   و�صعية  واالأ�صخا�س يف 

اإىل امللكية ؛ ويتم يف هذا املجال 

واالإدارة  التدبري  عمليات  تن�صيق 

االجتماعية  والو�صاطة  والتتبع 

ال�صكن  قاطني  اإ�صكان  مب�صاريع 

ومواكبة  ودعم  الالئق،   غري 

مبادرات التن�صيط االجتماعي عن 

االجتماعية  التنمية  وبرامج  القرب 

واالقت�صادية باحلي امل�صتقبل.

الوكالة  جانب  اإىل  الربنامج  ي�صم 

وزارة  الداخلية،  وزارة  من  كل 

والتعمري  الوطني  الرتاب  اإعداد 

واالإ�صكان و�صيا�صة املدينة، مديرية 

اجلماعات الرتابية، املبادرة الوطنية 

التنمية  وكالة  الب�رشية،  للتنمية 

العمومية  املقاوالت  االجتماعية، 

الالئق  غري  بال�صكن  تهتم  التي 

و�رشكة  العمران  جمموعة  ال�صيما 

الرتبية  وزارة  ال�صكن،  اإدماج 

وزارة  الثقافة،  وزارة  الوطنية، 

وزارة  مندوبية  والريا�صة،  ال�صباب 

ال�صحة واجلمعيات املحلية. 

مبليون  الربنامج  تكلفة  وتقدر 

ذلك  تفوق  اأن  وميكن  درهم، 

والفئات  االأن�صطة  حجم  بح�صب 

الرتابية  واملجاالت  االجتماعية 

ن�صبة م�صاهمة  وت�صل  امل�صتهدفة، 

وترتاوح   ،٪50 حدود  اإىل  الوكالة 

مدة اجناز الربنامج ما بني ال�صنتني 

وثالث �صنوات. 


