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 عدد 1    •     دجنرب 2018   

الن�سخة الت��سعة للمعر�ض الدويل للتمور ب�أرفود

الدورة ال�س�بعة للمعر�ض الوطني لالقت�س�د 

االجتم�عي والت�س�مني ب�أك�دير  

جهة �سو�ض م��سة :

 تكريـم املقـاولة

توقيع 23 اتف�قية �سراكة ب�أحي�ء جم�عة ابن جريرالنـ�ســـائـيــة

توقيع اتف�قيتي �سراكة مع املجل�سني االقليمي والبلدي 

لقلعة ال�سراغنة

          جنـــــــ�ح      قـ�ســة
ن�سج اجلالبة 

البــــزيــــويـــة  

حــدث

�رشاكات

الـتنمويـةالـتنمويـة

برنامج

ن�سـرة ف�سلية ت�سـدرها وكـالة التنمية االجتماعية
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رقم  للق�نون  طبق�  ت�سطلع،  عمومية  موؤ�س�سة  االإجتم�عية  التنمية  وك�لة 

12-99 املحدث له�، مبهمة املب�درة والدعم فيم� يتعلق ب�الأعم�ل والربامج 

احتي�ج�.  االأكرث  ال�سك�ن  عي�ض  لظروف  امل�ستدمي  التح�سني  اإىل  اله�دفة 

التي ت�سرف  للم�س�ريع والربامج  امل�يل  الدعم  امل�س�همة يف  حيث تعمل على 

عليه� اإم� بطريقة مب��سرة اأو من خالل اجلمعي�ت والتع�وني�ت اأو الف�علني يف 

حقل التنمية االإجتم�عية.

دعم  طريق  عن  املج�يل  التن�سيط  على  الوك�لة  اإ�سرتاتيجية  ترتكز 

وم�س�حبة الف�علني املحليني وخ��سة اجلمعي�ت، من اأجل دعمهم للم�س�همة 

روؤية  وفق  وذلك  ومالءمة،  جن�عة  اأكرث  بطريقة  جم�التهم  تنمية  يف 

م�سرتكة وبدين�مية ت�س�ركية ي�س�هم فيه� اجلميع.

اأن ا�سرتاتيجية الوك�لة تنخرط يف اإط�ر تفعيل وتنفيذ ا�سرتاتيجية  كم� 

والت�س�من  االأ�سرة  وزارة  عليه�  ت�سرف  التي   4+4 االإجتم�عي  القطب 

وامل�س�واة والتنمية االإجتم�عية.

حمــاور التــدخل 

3 حماور اأ�سا�سية :

تقوية قدرات الفاعلني املحليني

الدعم املحلي للربامج االجتماعية

االإدماج االجتماعي عربالن�ساط االقت�سادي

املقاربــات

املقاربات  من  ملجموعة  التـام  االإحتـرام  على  الوكالة  تدخـالت  كل  ترتكـز 

االأفقية واملرتابطة وهي: 

• املقاربة الرتابية 

• املقاربة الت�ساركية

• مقاربة النوع

• املقاربة البيئية

• املقاربة احلقوقية

تعرف وكالة التنمية االجتماعية اليوم نقطة 

بتحديد متوقعها  يتعلق  فيما  هامة  حتول 

اخلدمات  تقدمي  و  اإنتاج  املوؤ�س�ساتي، ويف 

االجتماعية و كذا يف اختيار ال�رشاكات.

ويعد التوا�سل املوؤ�س�ساتي و�سيلة هامة جدا 

تنجزها   التي  والربامج  بامل�ساريع  للتعريف 

الوكالة رفقة �رشكائها على ال�سعيد الوطني، 

على  ال�سوء  ت�سليط  من  ميكن  اأنه  حيث 

اأهمية هذه االإجنازات، بل وميكن اأي�سا من 

يف  املتدخلني  جميع  مع  التجارب  تقا�سم 

هذا املجال، هدفها االأ�سا�سي يف ذلك هو 

امل�ساهمة يف خلق االلتقائية واالن�سجام يف 

الربامج وامل�ساريع امليدانية. 

يف عاملنا املعا�رش، مل يعد باإمكان اأي اأحد 

اأن يعمل يف عزلة عن االآخرين الأننا نعي�ش 

يف عامل تهيمن عليه ال�سبكات االجتماعية 

والتكنولوجيات احلديثة للمعلومات، واختيار 

من  ينبثق  االإخبارية  ال�سحيفة  هذه  ن�رش 

ال�سعور باأهمية تقدمي العمل اليومي اجلبار، 

ي�سعون بكل  ن�ساء ورجال،  به  يقوم  الذي 

ما ميلكون من جهد للدفع ببلدنا اإىل اأعلى 

املراتب �سمن الت�سنيفات العاملية، خا�سة يف 

جمال القطب االجتماعي، بتن�سيق حمكم 

مع الوزارة الو�سية، وزارة االأ�رشة والت�سامن 

حتركنا  االجتماعية،  والتنمية  وامل�ساواة 

التفاين  وهي  اأال  واحدة،  قناعة  ذلك  يف 

النبيلة  املهمة  النجاح يف  العمل الأجل   يف 

الفئات  خدمة  يف  واملتمثلة  بها  نقوم  لتي 

اله�سة و الفقرية.

كلمة ال�سيد املدير
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ال�سرق

ور�سة اإعالمية لف�ئـدة 

التع�وني�ت الع�ملة يف جم�ل 

منتجــ�ت وت�سويــق   تثميـــن 

اجلبــل اإكليــل 

تنمية  يف  امل�ساهمة  لـربنامج  تنفيذا 

باجلهة  »اأزير«  اجلبل  اإكليل  �سل�سلة 

من  كل  بني  ب�رشاكة  املمول  ال�رشقية 

واملديرية  االجتماعية  التنمية  وكالة 

وحماربة  والغابات  للمياه  اجلهوية 

الت�سحر جلهة ال�رشق، نظمت وكالة 

االجتماعية بوجدة بتاريخ 16 اأكتوبر 

2018، ور�سة عمل لفائدة التعاونيات 

�سل�سلة  تثمني  جمال  يف  العاملة 

اإكليل اجلبل.

ويعترب ور�ش العمل فر�سة لتح�سي�ش 

التعاونيات حول اخلطوط التوجيهية 

توعيتها  وكدا  العرو�ش  لطلب 

الإجناح  والتزامها  م�ساركتها  باأهمية 

هذا الربنامج.

الرب�ط �سال القنيطرة

م�س�ركة ملحقة القنيطرة يف 

يومني درا�سيني حول »التمثالت 

االجتم�عية لالإع�قة واحلقوق 

املرتبطة به�« املنظم من طرف 

جمعية الطلبة يف و�سعية اإع�قة 

بج�معة اإبن طفيل

يف اإطار اتفاقية ال�رشاكة املوقعة بني 

ووزارة  االجتماعية  التنمية  وكالة 

االأ�رشة والت�سامن وامل�ساواة والتنمية 

يف  الطلبة  وجمعية  االجتماعية 

طفيل،  ابن  بجامعة  اإعاقة  و�سعية 

يف  »احلق  مب�رشوع:  واملتعلقة 

الكرمي«،  للعي�ش  كمدخل  الولوجيات 

و�سعية  يف  الطلبة  جمعية  نظمت 

يومني  طفيل  اإبن  بجامعة  اإعاقة 

درا�سيني حول »التمثالت االجتماعية 

بها«،  املرتبطة  واحلقوق  لالإعاقة 

وذلك يومي 28 و29 نونرب 2018. 

ال�سيد  من  كال  اليومني  افتتح  وقد 

رئي�ش  وال�سيد  القنيطرة  اإقليم  عامل 

جامعة ابن طفيل يف كلمة عربا من 

خاللها عن تقديرهما للجهود املبذولة 

من  امل�رشوع  يف  ال�رشكاء  كل  من 

النهو�ش بو�سعية  امل�ساهمة يف  اأجل 

االأ�سخا�ش يف و�سعية اإعاقة خا�سة 

فئة الطلبة التي حتظى باأهمية خا�سة 

اأ�سا�سية  اأدوار  من  منها  ينتظر  ملا 

للم�ساهمة يف عملية التنمية.

بني مالل خنيفرة

تنظيم منتدى حول »االلتق�ئية 

والتن�سيق بني الف�علني يف جم�ل 

ب�إقليم  الرع�ية االجتم�عية 

اأزيالل: »الواقع واالآف�ق«

لوكالة  اجلهوية  املن�سقية  نظمت 

بني  بجهة  االجتماعية  التنمية 

مالل خنيفرة، يوم 27 �ستنرب 2018، 

والتن�سيق  »االتقائية  حول  منتدى 

الرعاية  جمال  يف  الفاعلني  بني 

االجتماعية: الواقع واالآفاق«، لفائدة 

امل�سالح  ميثلون  فاعل   100 حوايل 

موؤ�س�سات  وجمعيات  اخلارجية 

واجلماعات  االجتماعية  الرعاية 

لرتجمة  املنتدى  هذا  وياأتي  الرتابية، 

وكالة  بني  ال�رشاكة  اتفاقية  بنود 

واللجنة  االجتماعية،  التنمية 

باإقليم  الب�رشية  للتنمية  االقليمية 

والت�سامن  االأ�رشة  ووزارة  اأزيالل، 

وامل�ساواة والتنمية االجتماعية، 

امل�ساركني  متكني  اإىل  ويهدف 

لتن�سيق  املتاحة  امليكانيزمات  من 

جمال  يف  التدخالت  خمتلف 

من  باالإقليم،  االجتماعية  الرعاية 

اأجل امل�ساهمة يف حت�سني اأداء هذه 

املوؤ�س�سات.

جـــهــــات

طنجة تطوان احل�سيمة 

دورة تكوينية يف مو�سوع 

»التخطيط اال�سرتاتيجي«

للتنمية  االإقليمية  اللجنة  ب�رشاكة مع 

ويف  اأجنرة  الفح�ش  الإقليم  الب�رشية 

امل�سرتكة  اال�سرتاتيجية  تنفيذ  اإطار 

الب�رشية  للتنمية  الوطنية  للمبادرة 

ووكالة التنمية االجتماعية يف جمال 

دعم وتقوية قدرات الفاعلني املحليني، 

تقوية  خمطط  اأجراأة  اإىل  و�سعيا 

موؤ�س�سات  م�سريي  لفائدة  القدرات 

القرب  ومراكز  االجتماعية  الرعاية 

اجلهوية  املن�سقية  نظمت  باالإقليم، 

نونرب   30 و   29 و   28 اأيام  للوكالة، 

اإقليم الفح�ش  2018 بجماعة ملو�سة 

مو�سوع  حول  تكوينية  دورة  اأجنرة، 

لفائدة  اال�سرتاتيجي«  »التخطيط 

ميثلون  وم�ستفيدا  م�ستفيدة   24

ت�سيري  على  ت�سهر  التي  اجلمعيات 

الذكر  ال�سالفة  واملراكز  املوؤ�س�سات 

 6 م�ستوى  على  تدبريها  وجلان 

جماعات ترابية باالإقليم.

 العيون بوجدور 

ال�س�قية احلمراء

تنظيم دورتني تكوينيتني 

حتت �سع�ر »تقني�ت الو�س�طة 

والتف�و�ض« يف اإط�ر برن�مج 

ال�سم�رة«. ارتق�ء 

للعيون  اجلهوية  املن�سقية  نظمت 

ب�رشاكة مع اللجنة االإقليمية للمبادرة 

ووزارة  الب�رشية،  للتنمية  الوطنية 

والتنمية  وامل�ساواة  والت�سامن  االأ�رشة 

االجتماعية، الدورة التكوينية ال�سابعة 

الو�ساطة  »تقنيات  �سعار  حتت 

والتفاو�ش« وذلك يوم 09 و10 اأكتوبر 

2018، تنزيال لربنامج ارتقاء ال�سمارة. 

وقد ا�ستفاد من هذه الدورة. حوايل 

120 فاعل جمعوي. 
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الت�سبيك  منتدى  اأ�سغ�ل  انطالق 

اجلمعوي  الن�سيج  لتقوية  ك�ٱلية 

املحلي ب�ل�سم�رة

ال�سيد  ال�سمارة  اإقليم  عامل  بح�سور 

املجل�ش  ورئي�ش  نعيمي  حميد 

لوكالة  اجلهوي  واملن�سق  االإقليمي 

التنمية االجتماعية بالعيون، اإ�سافة اإىل 

�سخ�سيات مدنية وع�سكرية وفعاليات 

ومنتخبني،  و�سيوخ  املدين  املجتمع 

مبركز   2018 نونرب   05 يوم  انطلق 

اال�ستقبال والندوات بال�سمارة، منتدى 

الت�سبيك كاألية لتقوية الن�سيج اجلمعوي 

املحلي، املنظم من طرف وكالة التنمية 

اإقليم  عمالة  مع  ب�رشاكة  االجتماعية 

للتنمية  الوطنية  واملبادرة  ال�سمارة، 

والت�سامن  االأ�رشة  ووزارة  الب�رشية، 

وامل�ساواة والتنمية االجتماعية.

لتو�سيات  تثمينا  املنتدى  هذا  جاء 

حموره:  كان  والذي  االأول  املنتدى 

»دور املجتمع املدين يف اإحداث التغيري 

ال�سيا�سات  على  التاأثري  يف  وو�سائله 

العمومية. »وت�سعى من خالله الوكالة 

التنمية املجالية  اإىل  بناء ا�سرتاتيجية 

ومب�ساهمة  ت�ساركية  مبقاربة  لالإقليم 

من  واملتدخلني  الفاعلني  خمتلف 

املجتمع املدين.

كلميم واد نون

تنظيم   ور�سة اإقليمية الإعط�ء 

انطالقة برن�مج ارتق�ء 

واالأربعني  الثالثة  للذكرى  تخليدا 

لعيد امل�سرية اخل�رشاء املظفرة، نظمت 

نون  واد  بكلميم  اجلهوية  املن�سقية 

ال�سيد ي�سني  واإقليم كلميم، بح�سور 

حمزة مدير وكالة التنمية االجتماعية، 

ور�سة اإقليمية الإعطاء انطالق برنامج 

ارتقاء باإقليم كلميم، وذلك 

هدفت هذه الور�سة اإىل تقدمي اخلطوط 

العري�سة للربنامج واملخطط االقليمي 

و�سكلت  اجلمعيات،  قدرات  لتقوية 

ف�ساءا تفاعليا لتبادل وتقا�سم االأفكار 

بني الن�سيج اجلمعوي باالإقليم وباقي 

الفاعلني املحليني، حيث ا�ستفاد منها 

60 جمعية. 

وجتدر االإ�سارة اأن الهدف من برنامج 

ارتقاء هو متكني اجلمعيات من الكفاءات 

للم�ساركة  واملادية  املعرفية  والو�سائل 

يف �سياغة وتنفيذ وتقييم ال�سيا�سات 

عرب  االجتماعية  والربامج  العمومية 

�سيتم  الذي  القدرات  لتقوية  خمطط 

تنفيذه من قبل وكالة التنمية االجتماعية 

على مدى �سنتني.

توقيع جمموعة من ال�سراك�ت  

ب�سيدي اإفني 

ال�سيد ي�سني حمزة مدير وكالة  تراأ�ش 

احل�سن  وال�سيد  االجتماعية  التنمية 

افني،  �سيدي  اإقليم  عامل  �سدقي 

توقيع   ،2018 دجنرب   25 بتاريخ 

وعمالة  الوكالة  بني  �رشاكة  اتفاقيات 

اإقليم �سيدي افني واملجل�ش االإقليمي 

ل�سيدي افني. 

تهدف هذه االتفاقيات اإىل تقوية قدرات 

اجلمعيات من خالل برنامج »ارتقاء« 

االإدماج  واإىل  اجلمعيات،  لتاأهيل 

»مغرب  برنامج  عرب  االجتماعي 

مبادرات« لدعم خلق وتنمية املقاوالت 

ال�سغرية جدا، وبرنامج  »تثمني« لدعم 

ال�سال�سل االإنتاجية املحلية، باالإ�سافة 

اإىل دعم التنمية االجتماعية احل�رشية 

يف اإطار برنامج التن�سيط االجتماعي 

عن قرب عرب الريا�سة والثقافة والرتفيه.

 حفل توقيع اتف�قية  بط�نط�ن 

اإقليم  عامل  ال�سادة  من  كل  اأ�رشف 

التنمية  لوكالة  العام  واملدير  طانطان 

االجتماعية ورئي�ش املجل�ش اجلماعي 

لطانطان، يف 25 دجنرب 2018، على 

التن�سيط  لربنامج  االنطالقة  اإعطاء 

االجتماعي عن قرب من خالل الريا�سة، 

الثقافة والرتفيه باأحياء املدينة.

وكالة  طرف  من  الربنامج  و�سيمول 

التنمية االجتماعية واملجل�ش اجلماعي 

التي  ال�رشاكة  اإطار  يف  لطانطان 

تربطهما، وقد خ�س�ش له مبلغ اإجمايل 

مق�سمة  درهم   1.400.000.00 ب  قدر 

على ثالث �سنوات وهي مدة الربنامج. 

م�س�ركة وك�لة التنمية 

االجتم�عية يف فع�لي�ت الدورة 

الث�نية للمعر�ض اجلهوي للتمور 

بتغجيجت

�ساركت وكالة التنمية االجتماعية يف 

حمزة  ي�سني  ال�سيد  مديرها  �سخ�ش 

يف   2018 نونرب   01 اخلمي�ش  يومه 

للتمور يف  اجلهوي  املعر�ش  فعاليات 

ابتداءا من 31 اكتوبر  الثانية  ن�سخته 

اىل غاية 02 نونرب 2018 والذي ينظمه 

املجل�ش اجلماعي لتغجيجت.

االجتماعية  التنمية  فوكالة  ولالإ�سارة، 

االأ�سا�سني  ال�رشكاء  بني  من  تعترب 

خالل  من  وذلك  تغجيجت  جلماعة 

اجلماعة  ذات  اجنازاتها  جمموع 

منذ اإحداث �سندوق التنمية املحلية 

لتغجيجت �سنة 2005 والتي تبلغ 47 

م�رشوعا يف خمتلف القطاعات.

توقيع االتفاقيات بني ال�سيد ي�سني حمزة مدير 

وكالة التنمية االجتماعية  وال�سيد احل�سن �سدقي 

عامل اإقليم �سيدي افني
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حـــــــدث

 م�س�ركة وازنة لوك�لة التنمية االجتم�عية 

 يف املع�ر�ض الوطنية والدولية

بح�سور ال�سيد مدير وكالة التنمية االجتماعية، اأعطي يوم ال�سبت 13 اأكتوبر 

2018 بورززات، انطالق اأ�سغال اليوم العلمي حول »املنتجات املجالية يف خدمة 

التنمية  ال�سيد مدير وكالة  اأكد  الذاتي«، حيث  والت�سغيل  الت�سامنية  ال�سياحة 

االجتماعية يف كلمته االفتتاحية على اأهمية تنظيم الن�سخة الثانية للمعر�ش، 

باإعتباره ف�ساءا للتوا�سل و تبادل اخلربات و التجارب بني الفاعلني االقت�ساديني 

و الهيئات و املوؤ�س�سات املهتمة بتطوير املنتجات املجالية، كما �سدد ال�سيد املدير 

على دور التح�سي�ش والتكوين و باأهمية املنتجات املجالية يف الت�سغيل الذاتي 

و بالتايل امل�ساهمة يف التنمية املحلية.

 الن�سخة الت��سعة للمعر�ض الدويل للتمور ب�أرفود 

من 25 اإىل 28 اأكتوبر 2018

الذي  للتمور  الدويل  املعر�ش  فعاليات  يف  االجتماعية  التنمية  وكالة  �ساركت 

احت�سنته مدينة اأرفود ، عرب رواق موؤ�س�ساتي، عرف زيارة ال�سيد عزيز اخنو�ش، 

وزير الفالحة وال�سيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، حيث ا�ستقبله 

ال�سيد ي�سني حمزة، مدير وكالة التنمية االجتماعية، وتباحث الطرفان يف هذا 

اللقاء �سبل التعاون بني الوزارة والوكالة. 

وجتدر االإ�سارة باأن نوعية م�ساريع ال�رشاكة بني الطرفني �ستهم خلق فر�ش �سغل 

للن�ساء وال�سباب العاملني يف اإطار التعاونيات الفالحية �سواء منها العاملة يف 

جمال �سل�سلة التمور اأو غريها.

الدورة ال�س�بعة للمعر�ض 

الوطني لالقت�س�د االجتم�عي 

والت�س�مني ب�أك�دير من 9 

نونرب اإىل 18 نونرب 2018

االجتماعية  التنمية  وكالة  �ساهمت 

يف فعاليات الدورة ال�سابعة للمعر�ش 

االجتماعي  لالقت�ساد  الوطني 

الرعاية  حتت  باأكادير،  والت�سامني 

امللك  اجلاللة  ل�ساحب  ال�سامية 

حممد ال�ساد�ش ن�رشه اهلل، وباإ�رشاف 

اجلوي  والنقل  ال�سياحة  وزارة  من 

واالقت�ساد  التقليدية  وال�سناعة 

املكلفة  الدولة  وكتابة  االجتماعي، 

واالقت�ساد  التقليدية  بال�سناعة 

االجتماعي.

يف  الوكالة  م�ساركة  اأهداف  بني  من 

التوا�سل  قنوات  فتح  هو  املعر�ش 

للتعريف  والتعاونيات  اجلمعيات  مع 

للم�ساريع  الوكالة  دعم  و�سبل  بطرق 

فر�ش  وخلق  للدخل  املدرة  والربامج 

ال�سغل. 

بتخ�سي�ش  الدورة  هذه  متيزت  كما 

منحة مالية لدعم اأح�سن م�رشوع مقدم  

واملجموعات  التعاونيات  طرف  من 

ذات النفع االقت�سادي العار�سة والتي 

بلغ عددها هذه ال�سنة 600 تعاونية 

من �سمنها عدة تعاونيات ا�ستفادت 

من دعم وكالة التنمية االجتماعية.

 

 ال�سيد عزيز اخنو�ش وزير الفالحة، وال�سيد البحري، والتنمية القروية 

رفقة ال�سيد ي�سني حمزة مدير وكالة التنمية االجتماعية وال�سيد حممد برنباك وايل جهة درعة تافياللت
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�ســــراكـة

حفل توقيع  23 اتف�قية 

 �سراكة ب�أحي�ء جم�عة 

ابن جرير

التن�سيط  لربنامج  وتنفيذا  تفعيال 

الريا�سة  عرب  قرب  عن  االجتماعي 

ابن  مدينة  باأحياء  والرتفيه  والثقافة 

التنمية  وكالة  من�سقية  نظمت  جرير، 

االجتماعية بجهة مراك�ش اأ�سفي، يوم 

عمالة  مع  ب�رشاكة   ،2018 اأكتوبر   25

اإقليم الرحامنة واملجل�ش اجلماعي البن 

اتفاقية �رشاكة  جرير حفال لتوقيع 23 

خا�سة بني وكالة التنمية االجتماعية 

اإجناز  اأجل  من  الفاعلة  واجلمعيات 

عن  االجتماعي  التن�سيط  م�ساريع 

والرتفيه  والريا�سة  الثقافة  عرب  قرب 

باأحياء مدينة ابن جرير.

وتهدف هذه امل�ساريع اإىل امل�ساهمة يف 

واالندماج  التما�سك  وتعزيز  ت�سجيع 

االندماج  بتعزيز  وذلك  االجتماعي 

واالأطفال  لل�سباب  تربوي  ال�سو�سيو 

واحلد من تنامي �سلوكيات االنحراف، 

وتقوية ال�سلوك املدين وقيم املواطنة،  

تن�سيط  دينامية  خلق  اإىل  اإ�سافة 

ريا�سية وتربوية وثقافية باالأحياء. 

حفل توقيع اتف�قيتي �سراكة 

مع املجل�سني االقليمي والبلدي 

لقلعة ال�سراغنة

مدير  حمزة  ي�سني  ال�سيد  تراأ�ش 

وال�سيد  االجتماعية  التنمية  وكالة 

قلعة  اإقليم  عامل  ال�سماحي  ه�سام 

�رشاكة  اتفاقية  توقيع  حفل  ال�رشاغنة 

والبلدي  االقليمي  املجل�سني  بني 

لقلعة ال�رشاغنة، وذلك يوم االثنني 22 

اأكتوبر 2018. 

التي  االتفاقيتني  هاتني  تندرج 

النائب  بلفا�سي  الطاهر  وقعها 

االقليمي،  املجل�ش  لرئي�ش  االول 

رئي�ش  احلاج  ايت  الدين  ونور 

تفعيل  اإطار  يف  البلدي،  املجل�ش 

يعد  الذي  والتعاون  ال�رشاكة  مبداأ 

ب�رشاكة  الوكالة  عمل  ركائز  اأحد 

االقليمي  واملجل�سني  العمالة  مع 

ال�رشاغنة. لقلعة  واجلماعي 

وتعلق االأمر بـ:

وكالة  بني  ال�رشاكة-االإطار  اتفاقية   •
التنمية االجتماعية واملجل�ش االإقليمي 

مبوجبها  �سيتم  ال�رشاغنة،  لقلعة 

من  والتعاون  لل�رشاكـة  اإطار  حتديـد 

والتن�سيـق  اجلهود  تكثيف  اأجل 

بينهما لتقويـة االلتقائيـة يف االأن�سطة 

املوجهة لدعم الفاعلني املحليني، وكذا 

حلاملي  واملايل  التقني  الدعم  تقدمي 

قلعة  اإقليم  برتاب  القاطنني  امل�ساريع 

ال�رشاغنة؛

برن�مج ارتق�ء توقيع 20 اتف�قية �سراكة بربك�ن

برنامج  اإطار  املمولة يف  املوؤ�س�ساتي  الدعم  مب�ساريع  متعلقة  �رشاكة  اتفاقية   20 على  التوقيع   2018 اأكتوبر   15 يوم  مت 

ارتقاء لتاأهيل جمعيات اإقليم بركان، والتي تندرج �سمن ال�رشاكة املربمة بني وزارة الت�سامن واالأ�رشة وامل�ساواة والتنمية 

االجتماعية واللجنة االإقليمية للتنمية الب�رشية بربكان ووكالة التنمية االجتماعية.

�ستمكن هذه امل�ساريع اجلمعيات من اال�ستفادة من معدات وجتهيزات معلوماتية ومكتبية و�سمعية ب�رشية من اجل 

ت�سهيل مهامهم واإجناز م�ساريعهم يف ظروف مالئمة.

التنمية  وكالة  بني  �رشاكة  اتفاقية   •
االجتماعية واملجل�ش اجلماعي لقلعة 

برنامج  اإجناز  اأجل  من  ال�رشاغنة 

عرب  قرب  عن  االجتماعي  »التن�سيط 

باأحياء  والرتفيه  والريا�سة  الثقافة 

اإىل  اجلماعة« .ويهدف هذا الربنامج 

امل�ساهمة يف ت�سجيع وتعزيز التما�سك 

واالندماج االجتماعي عن طريق دعم 

ومواكبة م�ساريع ومبادرات التن�سيط 

االجتماعي عن قرب باالأحياء.

 

توقيع اتفاقية �رشاكة بني ال�سيد ي�سني حمزة مدير وكالة 

التنمية االجتماعية وال�سيد ه�سام ال�سماحي عامل اإقليم 

قلعة ال�رشاغنة،

 توقيع اتفاقية �رشاكة بني ال�سيد ي�سني حمزة مدير وكالة 

التنمية االجتماعية وال�سيد نور الدين ايت احلاج  رئي�ش 

املجل�ش البلدي
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بــرنامــج

 املن�سقية اجلهوية لوك�لة التنمية االجتم�عية ب�أك�دير تطلق 

برن�مج جديد لدعم املق�والت اخل�سراء �سنة 2019. 

تقدر التكلفة االإجم�لية لهذا الربن�مج 

بـحوايل  مليونني و ثم�من�ئة األف درهم 

اأطلقت  ما�سة،  �سو�ش  بجهة  الن�سائية  االأعمال  ريادة  برنامج دعم  نهاية  بعد 

املن�سقية اجلهوية لوكالة التنمية االإجتماعية باأكادير ب�رشاكة مع جمعية مبادرة 

�سو�ش ما�سة برنامج جديد خم�س�ش هذه املرة  لدعم م�ساريع االقت�ساد االأخ�رش 

لفائدة املقاوالت ال�سغرى. تقدر التكلفة االإجمالية للربنامج بـ 2.8 مليون درهم 

من خالل تقدمي دعم تقني و مايل على �سكل قر�ش �رشف بدون فائدة و بدون 

�سمانة حلاملي امل�ساريع. اإنطالقة الربنامج حددت  يف يناير 2019.

 بلغ ر�سيد اإجن�زات برن�مج دعم 

ري�دة االأعم�ل الن�س�ئية 

بجهة �سو�ض م��سة  متويل 46 م�سروع� ن�س�ئي�

املايل  امل�ستوى  على  للن�ساء.  مقاولة �سغرية   40 اإن�ساء  هو  الهدف  كان  بينما 

بلغت قيمة الدعم املوجه اإىل املقاوالت املمولة حوايل 3 مليون درهم مع تعبئة 

ميزانية تكميلية بعد اإطالق الربنامج مع العلم اأنه مت حتديد امليزانية االأولية 

يف 2.5 مليون درهم .

جميع امل�س�ريع املمولة والتي متت مواكبته� متكنت

  من خلق اأكرث من 152 من�سب �سغل، مبعدل 2 اإىل 3 

من��سب لكل مق�ولة �سغرية مت اإن�س�ئه�

 تتوزع القط�ع�ت املمولة 

بني قط�ع :

ال�سن�عـة التقليديـة

التعــليـــم 

ال�سـحــــة 

اخلــدمـــ�ت 

 املطعــمـــة 

التدبريية  القدرات  دعم  اأجل  ومن 

امل�ساريع يف  حامالت  تلقت  والتقنية 

اإطار الربنامج تكوينا يتكون من 10 

وحدات تكوينية ركزت باالأ�سا�ش على 

املحا�سبة، وامل�ساطر القانونية اخلا�سة 

الت�سويق  وتقنيات  املقاوالت،  باإن�ساء 

التجاري،  والقانون  والتوا�سل، 

والعالقات البنكية. 

 م�س�همــة وكــ�لة التنمـيــة االإجتمــ�عية 

 يف اإنعـــ��ض و تنميــة ريـــ�دة االأعمــ�ل الن�س�ئـية 

بجهـــة �ســـو�ض مـــ��ســـة
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ق�سة جناح

هل  الزوين  خديجة  ال�سيدة  �سوؤال: 

فكرتن  ومل�ذا  متى  اإخب�رن�  ب�إمك�نك 

بخلق تع�ونيتكن ؟

جواب: اأ�س�سنا التعاونية �سنة 2016، 

امراأة  كل  كانت  التاريخ  هذا  قبل 

جد  باإمكانيات  مبفردها،  تعمل  منا 

ال�سما�رشة  رحمة  وحتت  ب�سيطة 

بثمن  منتجاتنا  منا  ياأخذون  الذين 

الن�ساء  قدرة  عدم  م�ستغلني  بخ�ش 

على الت�سويق. لهذا فكرنا يف توحيد 

اإطار  يف  �سويا  والعمل  اجلهود 

تعاونية ؟

يف  االلتئ�م  اإي�ه  منحكم  م�ذا   : �سوؤال 

تع�ونية ؟

الطريق  قطع  اإىل  باالإ�سافة  جواب: 

للن�ساء،  ال�سما�رشة  ا�ستغالل  على 

فر�ش  توفري  من  التعاونية  مكنتنا 

عدد  بلغ  حيث  للن�ساء،  ال�سغل 

كما  منخرطة،   20 حاليا  املنخرطات 

اإمكانيات   اأمامنا  التعاونية  فتحت 

االإ�سم: خديجة الزوين

رئي�سة تع�ونية موالي اح�س�ين 

جم�ل العمل: ن�سج اجلالبة البزيوية  

اإقليم اأزيالل / جم�عة بزو

تويل وك�لة التنمية االجتم�عية اهتم�م� خ��س� لالأن�سطة املدرة للدخل، نظرا لت�أثريه� على تقلي�ض حدة الفقر 

وم�س�همته� يف االإدم�ج االقت�س�دي واالجتم�عي للم�ستفيدين من ال�س�كنة امل�ستهدفة.

 يف هذا االجت�ه تقوم وك�لة التنمية االجتم�عية بدعم عدة م�س�ريع يف ك�فة ربوع اململكة، من بينه� جهة 

بني مالل - خنيفرة، حيث تقوم املن�سقية اجلهوية للوك�لة بدعم عدة برامج ب�جلهة، نخ�ض منه� برن�مج خنيفرة 

مب�درة و برن�مج ال�سي�حة اجلبلية الت�س�منية و برن�مج تثمني اجلالبة البزيوية.

ا�ستف�د من هذه الربامج اأكرث من 500 م�ستفيد، من بينهن اأزيد من 300 امراأة. تبلغ التكلفة االإجم�لية املخ�س�سة 

لهذه الربامج 000,00 493 5  درهم، �س�همت الوك�لة فيه� مببلغ 000,00 760 2 درهم.

ومن بني التع�وني�ت التي ا�ستف�دت من دعم وك�لة التنمية االجتم�عية يف اإط�ر برن�مج اجلالبة البزيوية،تع�ونية 

موالي اح�س�ين، والتي متثل ق�سة جن�ح للن�س�ء اللواتي اأ�س�سن هذه التع�ونية.

ولت�سليط ال�سوء على ظروف ت�أ�سي�ض واأهداف التع�ونية، ك�ن لن� مع رئي�سته� ال�سيدة خديجة الزوين احلوار الت�يل:

ت�سويق منتوجنا. وكذا اال�ستفادة من 

دعم املوؤ�س�سات والهيئات املانحة.

دعم  عن  حديثكن  مبن��سبة   : �سوؤال 

دعم  م�ل  العمومية،  املوؤ�س�س�ت 

التنمية  لكن وك�لة  املوؤ�س�س�تي قدمته 

االجتم�عية ؟ 

بجزيل  اأتقدم  اأن  هنا  اأود  جواب: 

�سكري نيابة عن كل اأع�ساء تعاونية 

التنمية  لوكالة  اح�ساين  موالي 

الذين عملوا  اأطرها  االجتماعية وكل 

اإلينا  ياأتون  حيث  قرب  عن  معنا 

مواكبتنا.  على  ليعملوا  منازلنا  يف 

ا�ستفدنا من عدة تكوينات:  وهكذا 

التعريف بالتعاونية، التوا�سل، التثمني 

والت�سويق والتخطيط اال�سرتاتيجي.

الدي ح�سلنا  التكوين  اإىل  باالإ�سافة 

مل�رشوع  مايل  دعم  هناك  عليه، 

الوكالة  من  بدعم  التعاونية  �ستنجزه 

وهو قيد امل�سادقة. 
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القطب االجتماعي

ملحقة من�سقية وك�لة التنمية 

االجتم�عية  ب�حل�سيمة 

مع  ب�رشاكة  احل�سيمة،  ملحقة  نظمت 

الوطني  للتعاون  االإقليمية  املندوبية 

 ،2018 اأكتوبر   24 االأربعاء  يوم  باحل�سيمة، 

»الرعاية  مو�سوعها  م�ستديرة  مائدة 

االجتماعية لكبار ال�سن«. وقد ت�سمن هذا 

اللقاء التح�سي�سي مداخالت كل من ممثلي 

املدين  املجتمع  وممثلي  اخلارجية  امل�سالح 

مع رفع تو�سيات من اأجل جتويد اخلدمات 

اخلا�سة بهذه الفئة.

ملحقة من�سقية وك�لة التنمية 

االجتم�عيةب�لقنيطرة  

فكل  كنز  الكبار  »النا�ش  �سعار:  حتت 

التنمية  دار »نظمت كل من ملحقة وكالة 

االقليمية  واملندوبية  بالقنيطرة  االجتماعية 

 ،2018 اأكتوبر   29 يوم  الوطني،  للتعاون 

»رعاية  مو�سوع:  حول  م�ستديرة  مائدة 

بحقوقهم:  والنهو�ش  امل�سنني  اال�سخا�ش 

اإىل  اللقاء  هذا  »هدف  للفاعني؟  دور  اأي 

حول  الفاعلني  خمتلف  وتعبئة  حت�سي�ش 

بفئة  اخلا�سة  وامل�ستقبلية  االنية  الق�سايا 

اجلماعات  روؤ�ساء  اإ�رشاك  عرب  امل�سنني، 

بلورة  يف  املدين  املجتمع  وفاعلي  الرتابية 

وتدابري  برامج  واعتماد  ملمو�سة  اإجراءات 

اال�سخا�ش  حياة  على  مبا�رشة  اآثار  ذات 

ال�سلوك  تغيري  على  احلر�ش  مع  امل�سنني، 

العام جتاههم مبا ي�سمن كرامتهم واأمنهم.

املن�سقية اجلهوية لوك�لة التنمية 

االجتم�عية بوجدة 

الوطني،  التعاون  موؤ�س�سة  مع  بتعاون 

التنمية  لوكالة  اجلهوية  املن�سقية  نظمت 

االجتماعية بوجدة، يوم 25 اأكتوبر 2018، 

الدرا�سات  مبركز  جهويا  حت�سي�سيا  لقاءا 

والبحوث االإن�سانية واالجتماعية. يف اإطار 

امل�سننني. حيث  لالأ�سخا�ش  الرابعة  احلملة 

هدف هذا اللقاء اجلهوي التح�سي�سي اإىل 

تعبئة جميع الفاعلني من �سلطات حملية، 

خارجية،  م�سالح  عمومية،  موؤ�س�سات 

املدين،  املجتمع  جمعيات  ترابية،  جماعات 

اأجل  من  االإعالم  وو�سائل  خا�ش  قطاع 

من  وذلك  احلملة  هذه  يف  االنخراط 

ب�رشورة  املجتمع  وتوعية  حت�سي�ش  اأجل 

وتقديرهم،  امل�سنني،  باالأ�سخا�ش  االعتناء 

ومعرفتهم  جتاربهم  من  واال�ستفادة 

بني  والت�سامن  التكافل  ثقافة  وتر�سيخ 

االأجيال  مبجهودات  واالعرتاف  االأجيال، 

ال�سالفة.

املن�سقية اجلهوية لوك�لة التنمية 

االجتم�عية بكلميم واد نون

مت  الوطني،  التعاون  من�سقية  مع  ب�رشاكة 

تنظيم ندوة جهوية بتاريخ 24 اأكتوبر 2018، 

للتح�سي�ش مبكانة االأ�سخا�ش امل�سنني.

الإثراء  منا�سبة  الندوة  هته  �سكلت  وقد 

االأ�سخا�ش  واقع  حول  والنقا�ش  احلوار 

امل�سنني وتعزيز ثقافة الت�سامن بني االأجيال 

العلمي  والبحث  الدرا�سات  وت�سجيع 

وفر�سة  امل�سنني،  باالأ�سخا�ش  املتعلق 

جتعل  التي  واملمار�سات  التجارب  لتبادل 

من النهو�ش اأو�ساعهم وجتويد اخلدمات 

املقدمة لفائدتهم غايتها املحورية. 

املن�سقية اجلهوية لوك�لة التنمية 

االجتم�عية بجهة بني مالل خنيفرة 

بتعاون  للوكالة  اجلهوية  املن�سقية  نظمت 

الوطني،  للتعاون  اجلهوية  املن�سقية  مع 

ندوة حت�سي�سية، يوم 24 و25 اأكتوبر 2018، 

�سكل  وقد  وخريبكة.  بني مالل  من  بكل 

اإطار  يف  نقا�ش  لفتح  فر�سة  اللقاء  هذا 

الفاعلني  خمتلف  مع  ت�ساركية  مقاربة 

احلكومية  القطاعات  ممثلي  من  املحلني 

العاملة  املدين  املجتمع  وجمعيات  املعنية، 

من  وذلك  املنتخبة،  والهيئات  املجال،  يف 

اأجل  امل�ساهمة يف التعبئة املجتمعية حلماية 

والنهو�ش  امل�سنني،  االأ�سخا�ش  ورعاية 

بكافة حقوقهم، وحت�سي�ش وتوعية املجتمع 

امل�سنني،  باالأ�سخا�ش  االعتناء  ب�رشورة 

جتاربهم  من  واال�ستفادة  وتقديرهم، 

ومعارفهم.

احلملة الوطنية ال�س�د�سة ع�سر 

 لوقف العنف �سد الن�س�ء 

حتت اإ�سراف وزارة االأ�سرة، 

والت�س�من، وامل�س�واة والتنمية 

االجتم�عية حول مو�سوع » التعبئة 

اجلم�عية واملجتمعية ملن�ه�سة 

العنف �سد الن�س�ء«

انخرطت وكالة التنمية االجتماعية ابتداء 

الوطنية  احلملة  يف   2018 نونرب   26 من 

لقاءات  تنظيم  عرب  ع�رش  ال�ساد�سة 

االثنتي ع�رش  باجلهات  حت�سي�سية جهوية 

طيلة  اأن�سطتها  �ستوا�سل  كما  للمملكة، 

امتدت  التي  للحملة  املخ�س�سة  املدة 

عرفت  والتي   ،2018 دجنرب   10 غاية  اإىل 

وتوعوية  توا�سلية  ولقاءات  اأورا�ش  تنظيم 

املعنيني  املحليني  الفاعلني  خمتلف  مع 

الن�ساء. العنف �سد  بظاهرة 

 الدورة الرابعة جل�ئزة

»متيز املراأة املغربية« 

التنمية االجتماعية - ككل  �ساركت وكالة 

التنظيمية جلائزة »متيز  اللجنة  �سنة - يف 

اإ�رشاف  حتت  اأقيمت  والتي  املغربية«  املراأة 

وزارة االأ�رشة والت�سامن وامل�ساواة والتنمية 

االجتماعية يوم 28 نونرب 2018. 

املتميزة،  لالإ�سهامات  تقديرا  اجلائزة  ومتنح 

�سواء لالأفراد اأو الهيئات املدنية اأو املوؤ�س�سات 

املغربية.  املراأة  باأو�ساع  للنهو�ش  الوطنية، 

وقد خ�س�ست اجلائزة هذه ال�سنة لت�سجيع 

املبادرات وامل�ساريع الن�سوية مل�ساعدة الن�ساء 

القرويات وحت�سني ظروف معي�ستهن.

احلفل  بح�سور  ال�سنة  هذه  حفل  ومتيز 

ال�سيد رئي�ش احلكومة باالإ�سافة اإىل عدد 

من الوزراء وال�سخ�سيات املرموقة.

 حمالت حت�سي�سية لف�ئدة االأ�سخ��ض امل�سنني  

 يف جل املن�سقي�ت اجلهوية وامللحق�ت 

الت�بعة لوك�لة التنمية االجتم�عية


