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

20 �سنة من العمل امليداين،        
        البحــث واالبـتـــكار

 حماور تدخل دقيقة 

من اأجل بلوغ االأهداف   

مقاربات منهجية لبناء امل�ساريع والربامج

روؤية  خالقة ومتجددة
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30 •	الدعم	املحلي	للربامج	الجتماعية	الوطنية	

33 •	التنمية	الب�رشية	

38 ق�س�س	جناح	
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47 جوائز	وتتويجات	

جريدة	ف�سلية	ت�سدرها	وكالة	التنمية	الجتماعية

	حتت	اإ�رشاف	و	اإدارة	ال�سيد	ي�سني	حمزة

مدير	وكالة	التنمية	الجتماعية

جلنة التحرير والرتجمة

 ال�شيد �شكيب النا�رصي	

مكلف	مبهمة

 ال�شيدة لبنى بنجلون

رئي�سة	م�سلحة	التوا�سل

 ال�شيد اأمني جوطي

م�سلحة	التوا�سل

 ال�شيدة خديجة عبابو�ش

م�سلحة	التوا�سل

اأنفوغرافي�شت

ال�شيدة ب�رصى فنان
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ال�شيد امبارك بوعلي

الت�شوير

ال�شيدة نادية فني�ش

م�سلحة	التوا�سل

بالذكرى  االجتماعية  التنمية  وكالة  حتتفل 

ال  خربة  يذلك  مراكمة  لتاأ�صي�صها،  الع�رشين 

االجتماعي،  بامليدان  العمل  يف  بها  ي�صتهان 

املرونة  وعلى  الناجع  االأداء  على  قدرتها  مثبتة 

للتالوؤم مع امل�صتجدات عرب م�صارها.

رقم  القانون  ملقت�صيات  طبقا  تاأ�صي�صها  فبعد 

12-99 يف 13 جمادى االأوىل 1420 املوافق ل 

مهمة  لنف�صها  الوكالة  1999حددت  غ�صت   25

رئي�صية تتمثل يف خلق ودعم االأن�صطة والربامج 

التي تهدف ب�صكل م�صتدمي اإىل حت�صني الظروف 

وامل�صاهمة  واملهم�صة،  الفقرية  لل�صاكنة  املعي�صية 

والربامج  للم�صاريع  والتقني  املايل  الدعم  يف 

التي تتقدم بها اجلمعيات والتعاونيات، وت�رشف 

�رشكائها  مبعية  اأو  مبا�رشة  بطريقة  اإما  عليها 

اخلا�ص  بالقطاعني  التنمية  حقل  يف  الفاعلني 

والعام.

على  معتمدة  عملها  يف  الوكالة  �رشعت  وقد 

التمويل  على  اعتمدت  بحيث  ال�صباك  مقاربة 

التقني واملايل  املبا�رش للم�صاريع والربامج، وذلك 

اإىل غاية �صنة 2006. بعد هذا التاريخ ومتا�صيا 

مع انطالق املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية من 

ال�صاد�ص  حممد  امللك  اجلاللة  �صاحب  طرف 

الوكالة على مقاربة  �صتعتمد  واأيده،  ن�رشه اهلل 

ليكون عملها اأكرث فعالية وان�صجاما مع  جديدة 

املقاربة  �صتختار  ال�صامية، وهكذا  املبادرة  هذه 

خالل  من  املحليني  الفاعلني  دعم  عرب  الرتابية 

تعزيز قدراتهم وتنمية جمالهم الرتابي.

كلمة ال�سيد املدير

الـتنمويـةالـتنمويـة

و مل تتوقف وكالة التنمية االجتماعية، باملوازاة 

مع  الدائم  التفاعل  على  امليداين،   عملها  مع 

معطيات الواقع االداري ببالدنا، وهكذا �رشعت 

الوكالة منذ �صنة 2017 يف التاأقلم مع التق�صيم 

�صنة  تقريره  الذي مت  للمملكة  االداري اجلديد 

2015، لتمر من 16 جهة اإىل 12 جهة.

الفئات امل�صتهدفة  اأكرث من   ولتقريب خدماتها 

خم�ص  االجتماعية  التنمية  وكالة  خلقت 

الوكالة جمهودا  تبذل  كما  اإقليمية،  من�صقيات 

من  واملواطنني  املواطنات  ولوج  لت�صهيل  كبريا 

املعلومة وذلك جتاوبا مع حتديات الرقمنة ومع  

متطلبات ع�رشنة االإدارة، الذي ا�صبح اأمرا ال 

اأهمية  ملا يكت�صيه من  منا�ص منه يف ع�رشنا 

يف جتويد وحكامة للخدمة العمومية ملا يقدمه 

من �رشعة يف التنفيذ وتخفي�ص يف التكاليف. 

تو�صيات  مع  ومتا�صيا  احلايل،  الوقت  ويف 

ن�رشه  ال�صاد�ص  امللك حممد  اجلاللة  �صاحب 

اهلل واأيده يف خطبه ال�صامية، والتي حتث على 

ي�صتحق،  التي  االأهمية  االجتماعي  البعد  اإيالء 

وكذا حثه ن�رشه اهلل على التفكري اجلماعي من 

اأجل بناء منوذج تنموي جديد، فوكالة التنمية 

كربى  اأ�صئلة  نف�صها  على  تطرح  االجتماعية 

املجتمعية-  امل�صتجدات  حتديات  على  لتجيب 

متو�صعها  اإعادة  راأ�صها  وعلى  االجتماعية، 

املوؤ�ص�صاتي حتى تبقى من بني املوؤ�ص�صات الرائدة 

يف العمل االجتماعي، حيث تكون متميزة يف 

ومتناغمة  متكاملة  الوقت  نف�ص  ويف  عملها 

مع باقي الفاعلني يف حقل التنمية االجتماعية 

ببالدنا.

 ال�صيد ي�صني حمزة

مدير وكالة التنمية االجتماعية
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العاملية  االقت�صادية  االأزمة  اأدت 

كبح  اإىل  الثمانينيات  �صنوات  خالل 

جمال  يف  حتقيقه  مت  الذي  التطور 

مكافحة الفقر يف العديد من الدول 

ومن  النمو.  طريق  يف  ال�صائرة 

املاكرو  توازنها  على  احلفاظ  اأجل 

برامج  الدول  هذه  تبنت  اقت�صادي 

اإطار املفاو�صات  الهيكلي يف  التقومي 

مع املوؤ�ص�صات املالية العاملية.

هدفت هذه الربامج  يف بادئ االأمر 

االقت�صادي  االإقالع  حتقيق  اإىل 

مرحلة  لتليها  ا�صتقراره،  و�صمان 

وبالرغم  اأنه،  غري  الهيكلة.  اإعادة 

ال�صائرة  الدول  وجدت  ذلك،  من 

�صنوات  اأمام  نف�صها  النمو  طريق  يف 

طوال من الركود االقت�صادي نتيجة 

وتنامي  االأولية  املواد  اأ�صعار  تدين 

والكوارث  ال�صيا�صية  ال�صراعات 

�صرامة  ت�صببت  وقد  الطبيعية. 

�صيا�صات التقومي الهيكلي يف ت�صخم 

تفاقم  اإىل  اأدى  مما  امل�صاكل،   هذه 

الو�صعية االجتماعية اله�صة للدول 

ظهر  االأ�صا�س  هذا  وعلى  املعنية. 

مفهوم الكلفة االجتماعية ل�صيا�صات 

من  �صاحبها  وما  الهيكلي  التقومي 

اإجراءات الإعادة الهيكلة ال�صابقة.

 ال�صياق العام

مهمة وكالة التنمية االجتماعيةالإحداث وكالة التنمية االجتماعية

النــــوع

البيئـيـــة

الت�صاركيـــة

احلقوقيـــة

املجاليـــة

مقاربات التدخل

ينبني تدخل الوكالة على احرتام عدة مقاربات اأفقية 

ومرتابطة:

مبادئ التدخل

تبنت وكالة التنمية االجتماعية من اأجل حتقيق اأهدافها، 

املبادئ والقيم التالية:

 الت�صارك

عرب العمل مع الفاعلني االآخرين واعتبارهم كفاعلني 

وفاعالت يف املجال؛

 ال�صراكة

املوؤ�ص�صة على االلتزام املتبادل لكافة ال�رشكاء عرب التعاقد؛

 القرب

وذلك بالعمل مع باقي الفاعلني يف جمالهم؛

 الت�صامن

بالقيام بتدخالت لفائدة ال�صاكنة املهم�صة؛

 امل�صاواة

عرب امل�صاهمة يف تعزيز التكافوؤ يف احلقوق والفر�ص بني 

الن�صاء والرجال من اأجل جمتمع عادل ومن�صف؛

 اال�صتمرارية

عرب العمل يف الوقت احلا�رش دون امل�صا�ص مب�صتقبل 

االأجيال القادمة؛

 ال�صفافية

ت�صيري وا�صح من اأجل حما�صبة اأف�صل.

وكالة التنمية االإجتماعية موؤ�ص�صة عمومية ت�صطلع، طبقا للقانون رقم 99-12 املحدث لها، مبهمة املبادرة والدعم 

فيما يتعلق باالأعمال والربامج الهادفة اإىل التح�صني امل�صتدمي لظروف عي�س ال�صكان االأكرث احتياجا. حيث تعمل 

اأو من خالل اجلمعيات  اإما بطريقة مبا�صرة  التي ت�صرف عليها  للم�صاريع والربامج  املايل  امل�صاهمة يف الدعم  على 

والتعاونيات اأو الفاعلني يف حقل التنمية االإجتماعية.

ترتكز اإ�صرتاتيجية الوكالة على التن�صيط املجايل عن طريق دعم وم�صاحبة الفاعلني املحليني وخا�صة اجلمعيات، 

من اأجل دعمهم للم�صاهمة يف تنمية جماالتهم بطريقة اأكرث جناعة ومالءمة، وذلك وفق روؤية م�صرتكة وبدينامية 

ت�صاركية ي�صاهم فيها اجلميع.

حد  اإىل  املطروح  التحدي  جتلى 

الكفيلة  االإجراءات  ت�صور  يف  االآن، 

يف  االجتماعية  الكلفة  بخف�س 

�صياق يت�صم ب�صعف ن�صبة النمو و�صح 

املوارد دون امل�س باالأ�ص�س التي تقوم 

الهيكلي.  التقومي  �صيا�صات  عليها 

البنك  اقرتح  ال�صدد  هذا  ويف 

اجتماعية  �صناديق  خلق  الدويل 

منا�صب  كحل  باال�صتقاللية  تتمتع 

املاكرو  بالتقومي  التم�صك  ل�صرورة 

اآثاره.  خلف�س  وك�صرورة  اقت�صادي 

من  كبري  عدد  راأى  حيث  وكنتيجة 

عرب  النور،  االجتماعية  ال�صناديق 

العامل، حيث �صكلت بديال مهما على 

الأهميته  واملتو�صط  القريب  املدى 

لالأفراد  االجتماعية  احلماية  يف 

جراء  مبا�صر  ب�صكل  املتاأثرين 

وقد  االقت�صادية.  االإ�صالحات 

بعد  فيما  ال�صناديق  هذه  حتولت 

لتنفيذ  اأداة  لت�صبح  �صريع  وب�صكل 

ال�صيا�صة االجتماعية للدول. ومنذ 

ذاك الوقت تطورت هذه ال�صناديق 

لت�صبح موؤ�ص�صات �صبه دائمة مكلفة 

للفقر  الهيكلية  للثوابت  بالت�صدي 

والتهمي�س االجتماعي.

برنامج  نهاية  تزامنت  املغرب،  ويف 

مع   1993 �صنة  الهيكلي  التقومي 

االأوىل  اال�صرتاتيجية  اإعداد 

حتديد  ومع  االجتماعية  للتنمية 

بربنامج  املعلنة  العامة  التوجهات 

التنمية االقت�صادية واالجتماعية 

اعترب  حيث   ،2000-1996

 17 بتاريخ  احلكومي  الت�صريح 

االجتماعية  التنمية   1998 اأبريل 

 1997 ومنذ  االأولويات.  اأوىل  من 

مهمة  زيادات  املالية  قوانني  عرفت 

تعنى  التي  الوزارات  ميزانيات  يف 

مرت  حيث  االجتماعي.  بالعمل 

للقطاعات  املخ�ص�صة  احل�صة 

االجتماعية يف ميزانية الدولة من 

 44% 98-1997 اإىل  للمو�صم   41%

اإىل  لت�صل   1998-99 املو�صم  يف 

%47 �صنة 2000.

اأ�صفرت  عديدة،  دول  غرار  وعلى 

املفاو�صات التي انطلقت �صنة 1997 

اإىل  الدويل  والبنك  املغرب  بني 

االجتماعية،  التنمية  وكالة  خلق 

اأو�صى بها البنك الدويل بقوة  التي 

ال�صناديق  اإر�صاء  دعم  م�صار  يف 

ال�صائرة  الدول  يف  االجتماعية 

ذلك  اإثر  وعلى  النمو.  طريق  يف 

من  كبري  دعم  على  الوكالة  ح�صلت 

عند  خ�صو�صا  الدويل  البنك   طرف 

انطالق عملها.
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يعتربحمور تقوية القدرات، اأكرث من 

اأي وقت م�صى، كاأولوية حتمية يف 

قدرات  تقوية  تنزيل خطط   مقاربة 

الفاعلني والن�صيج اجلمعوي بالدرجة 

املجالية  املقاربة  يعتمد  الأنه  االوىل، 

املالئمة للم�صار التنموي على ال�صعيد 

املحلي وتفعيل املمار�صات اجليدة.

الرئي�صي يف  الفاعل  اجلمعيات  تعد 

للتنمية  اجلديدة  التوجهات  بلورة 

املحلية يف املغرب بالنظر اإىل قدرتها 

على حتقيق جمموعة من االأن�صطة 

املتعلقة بالقرب وتعبئة ال�صاكنة حول 

امل�صاريع التنموية.

اجلمعوية  الديناميات  من  وبالرغم 

غالًبا  الوطني،  ال�صعيد  على 

املهارات  اإىل  تفتقراجلمعيات  ما 

لت�صكل  الالزمة  املهنية  والكفاءات 

و�صالت  لالقرتاح،  حقيقية  قوى 

املحلية،  التنمية  جمال  يف  موؤثرة 

متنح  اأن  ميكن  التي  واملنظمات 

القراءات، والتحليالت النقدية واقرتاح 

املناهج اال�صرتاتيجية.

منذ اإن�صاء وكالة التنمية االجتماعية، 

	من	مقـاربة	ال�ســباك...	

												اإىل	املــقاربة	املجـالـية		

 حمــاور تــدخل متنــوعـــة  

يف خـدمــة الفئــات االجتـمــــاعيـة

تقوية قدرات الفاعلني

الرتقاء	بالعن�رش	الب�رشي	كرافعة	للتنمية

خلق  من  االأخرية  هذه  متكنت 

الوطنية  ال�صاحة  يف  م�صداقية 

مع  ال�رشاكات  من  العديد  وتطوير 

وكذا  والدوليني  الوطنيني  الفاعلني 

�رشاكات مع  املجتمع املدين.

املعتمد  الب�رشي  الراأ�صمال  وباعتبار 

ال  م�صافة  قيمة  ميثل  والذي  حاليا 

االجتماعي  ال�صاأن  واأن  فيها،  رجعة 

للوكالة  الرئي�صية  االإ�صكالية  ميثل 

واملجتمع بكل تداعياته وم�صاعفاته 

التي ت�صاهم يف ت�صهيل عمل الهياكل 

امل�صوؤولة عن اإر�صاء وتتبع ال�صيا�صات 

قدرات  تقوية  اإطار  ويف  العمومية. 

وكالة  و�صعت  اجلمعويني،  الفاعلني 

 2007 �صنة  االجتماعية،  التنمية 

املتحدة   االأمم  ب�رشاكة مع �صندوق 

الذي  »تقوية«  برنامج  لل�صكان 

الن�صيج  قدرات  تعزيز  اإىل  يهدف 

الب�رشي  الراأ�صمال  وتعزيز  اجلمعوي 

اجلماعية  املبادرات  دعم  خالل  من 

يف جماالت ال�صحة والتعليم وتعزيز 

حقوق ال�صباب والن�صاء. وقد اأدمج 

هذا الربنامج �صنة 2009 مع برنامج 

»تاأهيل« الذي مت اإطالقه من طرف 

وزارة الت�صامن والتنمية االجتماعية 

عنهما  وانبثق  واالأ�رشة  وامل�صاواة 

يتبنى فل�صفة  الذي  تقوية«  »برنامج 

الوطنية  املبادرة  عمل  ومبادئ 

على  النظر  بغ�ص  الب�رشية  للتنمية 

اجلمعيات  تلعبه  الذي  الهام  الدور 

للتنمية  الوطنية  املبادرة  تنفيذ  يف 

الب�رشية و ال�صيا�صات العمومية فيما 

املجتمع  مع  ال�رشاكة  بتعزيز  يتعلق 

اإىل   »تقوية«  برنامج  يهدف  املدين، 

تاأهيل اجلمعيات واإىل دعمها بحيث 

جماالت  ثالثة  يف  قدراتها  يطور 

رئي�صية:

• احلكامة الداخلية؛
• ال�رشاكة والتوا�صل ال�صبكي؛ 

• تخطيط اإجراءات التنمية. 
بخم�ص  الربنامج  هذا  تنفيذ  مير 

مراحل رئي�صية:

للجمعيات  بيانات  قواعد  تطوير   •
االإدارة  على  قدراتها  وت�صخي�ص 

والتخطيط وال�رشاكة والتوا�صل؛ 

• احلالة الراهنة: و�صع قواعد بيانات 
ت�صخي�صات  وحتقيق  اجلمعيات 

التدبري،  التعلم يف جمال  قدرات 

وال�رشاكة  والتخطيط  احلكامة 

والتوا�صل؛

جمال  يف  االحتياجات  حتديد   •
املحلية  اجلمعيات  قدرات  تقوية 

قدرات  لتعزيز  الالزمة  واملواد 

اجلمعيات املحلية ؛

لتقوية  اإقليمية  خطط  و�صع   •
القدرات وتنفيذها؛

خمططات  اإجناز  وتقييم  متابعة   •
التقوية.

للتقييم  ونظرا   2015 �صنة  يف 

الداخلي الذي اأجري منذ �صنة 2013، 

طراأ جتديد  على الربنامج  لت�صبح 

لتاأهيل  ارتقاء«  »برنامج  ت�صميته 

تقدمي  اأجل  من  وذلك  اجلمعيات 

الربنامج  عمل  طريقة  توجه  اإعادة 

اأكرث عقالنية واأكرث تكيفًا  نحو ُبعد 

الن�صيج  �صهدها  التي  التغيريات  مع 

نف�ص  وعلى  باملغرب.  اجلمعوي 

املنوال و بهدف تثمني تراكم التجارب 

واخلربات امليدانية  يف دعم منظمات 

اإجناز  اأجل  من  املدين  املجتمع 

مهمتها ب�صكل كامل ووفقا الأحكام 

مرة  الوكالة  املغربي، عملت  الد�صتور 

جديدة  موا�صيع  تناول  على  اأخرى 

حمددة للغاية على غرار اال�صكاالت 

املتعلقة بامل�صنني مبوؤ�ص�صات  الرعاية 

و�صعية  لالأ�صخا�ص يف  االجتماعية 

فالوكالة  ذلك،  على  زيادة  اإعاقة. 

الفقر  جيوب  عن  م�صتمر  بحث  يف 

اأن  عليها  يتعني  التي  واال�صكاليات 

تالئم وتوجه ا�صرتاتيجيتها ون�صاطها 

املجايل من اأجل اتخاذ اإجراءات فعالة 

لتلبية حاجيات ال�صاكنة املعوزة على 

اأر�ص الواقع.
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والتنمية  الت�صامن  وزارة  اأعدت  كما 

واالأ�رشة    وامل�صاواة  االجتماعية 

باأو�صاع  للنهو�ص  وطنيا  برناجما 

التكفل  جودة  وحت�صني  امل�صنني 

الرعاية  موؤ�ص�صات  بهم يف خمتلف 

مت  وقد  لهم،  امل�صتقبلة  االجتماعية 

يف هذا االإطار توقيع اتفاقية �رشاكة 

التنمية  ووكالة  الوزارة  من  كل  بني 

التعاون  وموؤ�ص�صة  االجتماعية 

 2015 يونيو   24 بتاريخ  الوطني 

القطب  جهود  توحيد  اأجل  من 

اأجنع  تفعيل  ل�صمان  االجتماعي 

»برنامج  ا�صم  اأخذ  الذي  للربنامج 

ارتقاء« لدعم قدرات املوارد الب�رشية 

العاملة مبوؤ�ص�صات الرعاية االجتماعية 

هذا  وياأتي  امل�صنني.  لالأ�صخا�ص 

الد�صتور  ملقت�صيات  تفعيال  الربنامج 

وااللتزامات   2011 ل�صنة  املغربي 

احلكومي  الربنامج  يف  الواردة 

االجتماعي  القطب  وا�صرتاتيجية 

ما بني   الفرتة  امتدت يف  التي   4+4

.2016-2012

خالل  من  عليها  احل�صول  مت  التي  النتائج  �صوء  على 

مبكاتب  املتعلقة  تلك  �صيما  وال  ال�صابقة،  التجارب 

خدماتها  وتنفيذ  مهامها  تنفيذ  حيث  من  الدرا�صات 

ح�صب االحتياجات املحددة، توجه حمور تقوية  القدرات 

املوارد  املهارات من خالل  املعارف وتنمية  اكت�صاب  نحو 

الداخلية للوكالة عن طريق اال�صتثمار يف الراأ�صمال الب�رشي 

الذي ا�صتفاد من م�صار التاأطري والتكوين املهني الناجح.

قطب مكوننني الوكالة

يف هدا ال�صدد، مت اإن�صاء قطب املدربني �صنة 2011 بعد 

اأن خ�صع لثالث دورات تاأطريية وتدريبية �صملت هند�صة 

التجريبة  واالختبارات  الرتبوية   والهند�صة  التكوين  

وتقنيات التوا�صل.

/مرافقني،  مدربًا   66 من  حاليًا  املدربني  قطب  ويتاألف 

موزعني على �صعيد 12 جهة من الرتاب الوطني، باعتماد  

6 مدربني/ مرافقني لكل جهة على حدى. 

ح�صيلة برنامج ارتقاء
امل�صتفيدون

احل�صيلة

امل�صتفيدون

الكلفة االجمالية لالأ�صتثمار 81.3 مليون 

درهم مب�صاهمة وكالة التنمية االجتماعية 

بقيمة 34.3 مليون درهم

 الكلفة االجمالية

   8.449.814,00 درهم 

60 برنامج موزع على 42  اإقليم   •
•  4460 جمعية م�صتفيدة 
257  ور�صات  حت�صي�صية  •

965 دورات تكوينية  •
804 دورات تاأطريية  •

42  ت�صخي�ص وخمططات تقوية القدرات  •
408  وحدات التكوين  •

117  منتدى  •
79 زيارات تبادلية  •

187  م�صاريع الدعم املوؤ�ص�صاتي  •

تنظيم خم�ص دورات تكوينية لفائدة قطب املكونني/املكونني 

اخلا�ص بالقطب االجتماعي متحورت حول املوا�صيع التالية:

الهند�صة البيداغوجية وهند�صة التكوين؛  •   

تقنيات التن�صيط والتوا�صل؛  •   

التوا�صل الداخلي واملوؤ�ص�صاتي؛  • 
التقنيات احلديثة يف التخطيط والربجمة؛  •   

مفهوم وم�صمون مبادرة امل�صاعدة االجتماعية.  •   

امل�صرية  اجلمعيات  لفائدة  تكوينية  دورات  خم�ص  تنظيم 

بهذه  العاملة  الب�رشية  واملوارد  االجتماعية  الرعاية  ملوؤ�ص�صات 

املوؤ�ص�صات، متحورت حول املوا�صيع التالية:

التقنيات احلديثة يف التخطيط والربجمة؛  •   

امل�صاريع املندجمة يف امليدان االجتماعي؛  •   

اعداد م�رشوع املوؤ�ص�صة؛  •   

التوا�صل الداخلي واملوؤ�ص�صاتي؛  •   

تقنيات اال�صتقبال والتوجيه والتوا�صل.  •   

جمعيات و�صركاء القطب االجتماعي 

واملبادرة الوطنية للتنمية الب�صرية

• القيادات واالأطر االإ�صرتاتيجية القطاعية واجلمعوية؛
؛ • االأطر االإدارية 
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جتارب تقوية القدرات يف جمال ال�صراكات الدولية

التكوين		حول	تقنيات	تركيب	امل�ساريع	يف	اإطار	الربنامج	العاملي	للمنظمة	الدولية	

للهجرة	وبرنامج	الأمم	املتحدة	الإمنائي	والتعاون	ال�سوي�رشي

اإدماج	الهجرة	يف	ال�سرتاتيجيات	التنموية

تكوين اجلمعيات ال�صريكة يف اإطار برنامج »اإرتقاء«

)GAR( حول التدبري املبني على النتائج 

)GIZ(الدويل	للتعاون	الأملانية	والوكالة	الجتماعية	التنمية	وكالة	بني	ال�رشاكة	اإطار	يف

الريادة الن�صائية لفائدة رئي�صة اجلمعيات الن�صائية االفريقية

 »وكالة التنمية االجتماعية/ االحتاد الوطني لن�صاء املغرب« 

يف اإطار الربنامج العاملي امل�صرتك بني 

املنظمة الدولية للهجرة وبرنامج االأمم 

املتحدة االإمنائي »اإدماج الهجرة يف 

اال�صرتاتيجيات التنموية« بتمويل من 

املغاربة  ووزارة  ال�صوي�رشي  التعاون 

الهجرة  و�صوؤون  باخلارج  املقيمني 

وب�رشاكة  للهجرة  الدولية  واملنظمة 

التي  االجتماعية  التنمية  وكالة  مع 

نظمت دورة تكوينية من طرف قطب 

 12 اأيام  للوكالة  الداخلي   املكونني 

و13 و 14 اأبريل 2016 بالرباط، لفائدة 

27 م�صتفيدا من جمعيات املهاجرين 

من جنوب ال�صحراء الكربى العاملني 

مبختلف مدن املغرب.

وركز مو�صوع التكوين على تقنيات 

مطلب  باعتبارها  امل�صاريع  تركيب 

تقوية  حمور  �صمن  يندرج  اأ�صا�صي 

قدرات اجلمعيات  امل�صاركة من اأجل 

اإر�صاء امل�صاريع الناجعة وامل�صتدامة.

على  التكوين  اأهداف  �صممت  وقد 

النحو التايل:

للفاعلني  التقنية  القدرات  تعزيز   •
جنوب  من  املنحدرين  اجلمعويني 

ال�صحراء الكربى يف جمال تدبري 

امل�صاريع االإمنائية؛

•  تزويد هذه اجلهات الفاعلة بالو�صائل 
الالزمة لتنفيذ م�صاريعها؛

امل�صاركة  للجمعيات  ال�صماح   •
ومهارات  املعرفة  على  باحل�صول 

وثيقة  كتابة  طريق  عن  التكوين 

م�رشوع ملمو�صة يف نهاية التكوين..

حمتوى التكوين

من  امل�صتفيدة  االأطراف  تو�صلت 

اأن  اإىل  االأول،  املقام  يف  التكوين 

نقطة  يعد  اإمنائي  م�رشوع  تعريف 

انطالق لفهم وا�صتيعاب اأف�صل لهذا 

املفهوم وجميع العنا�رش االأ�صا�صية. 

ركز على  التكوين  الثاين من  املحور 

مراحل دورة حياة امل�رشوع مبا فيها: 

والتنفيذ  والتخطيط  الت�صخي�ص 

اجلزء  ثم خ�ص�ص  والتقييم.  والتتبع 

املنطقي  االإطار  لتطوير  الثالث 

وامل�صفوفة املالية وكذلك خطة العمل 

واأخريا،  لالأن�صطة(.  زمني  )خمطط 

ركز اجلزء االأخري على مراحل �صياغة 

وحترير  وثيقة امل�رشوع.

واأجريت الدورة التكوينية با�صتخدام 

مقاربة ت�صاركية وتفاعلية بني امل�صري 

املنهجية  تنوعت  وقد  وامل�صاركني. 

فيما  التكوين  تن�صيط  يف  املعتمدة 

يتعلق مبختلف التقنيات امل�صتخدمة 

ولعبة  اجلمود،  ك�رش  اأن�صطة  مثل 

ودرا�صات  اجلماعي،  والعمل  املعرفة، 

والع�صف  االأدوار  لعب  احلالة، 

بناء  املمكن  الذي جعل من  الذهني 

املعرفة بطريقة جماعية وم�صرتكة من 

خالل �صمان اإ�رشاك جميع االأطراف.

خ�ص�صت الدورة التكوينية ملجموعة 

الواقعة  البلدان  من  امل�صاركني  من 

ب�صاأن  الكربى  ال�صحراء  جنوب 

اإعداد  هو  حمدد  تقني  مو�صوع 

امل�رشوع، الذي ميثل النقطة العقدية 

دونه  من  جمعوي  تدبري  الأي 

قادرة على  �صت�صبح اجلمعية  غري 

تنمية جمالها  وتلبية  امل�صاهمة يف 

احتياجات ال�صكان امل�صتهدفني.

االجتماعية  التنمية  وكالة  نظمت 

والوكالة االأملانية للتعاون الدويل  من 

يف  للت�صاور  املرن  ال�صندوق  خالل 

 )SOF( ال�صيا�صة الهيكلية والتنظيمية

يف اأبريل 2018 دورة تدريبية وطنية 

النتائج«  على  املبني  »التدبري  حول 

لـفائدة 150 جمعية من جميع مناطق 

وجهات اململكة مبركب موالي ر�صيد 

لل�صباب والطفولة يف بوزنيقة.

التكوينية،  الدورة  هذه  هدفت  وقد 

يف اإطار التعاون بني بلدان اجلنوب 

االحتاد  مع  ال�رشاكة  اإطار  ويف 

 ،»UNFM« املغرب  لن�صاء  الوطني 

امللكي  ال�صمو  �صاحبة  برئا�صة 

املغربية  والوكالة  لالمرمي  االأمرية 

قامت   ،»AMCI« الدويل  للتعاون 

 »ADS« االجتماعية  التنمية  وكالة 

اأيام يف مقر   4 بعدة تكوينات ملدة 

لال مرمي بحي  املهني  التكوين  مركز 

الريا�ص الرباط.

اجنازه  مت  الذي  التكوين  متحور 

مرة اأخرى من طرف قطب املكونني 

الداخليني على حمورين:

• هند�صة م�صاريع التنمية االجتماعية

طرف  من  اأي�صا  تن�صيطها  مت  التي 

قطب املكونني الداخليني للوكالة، اإىل 

تعزيز قدرات اجلمعيات  يف تخطيط 

احلكامة  يف  التنموية  امل�صاريع 

تاأهيل  اأجل  من  والتنظيم  والتدبري 

تدخالتهم، باعتماد اأ�صاليب »التدبري 

املبني على النتائج«. وقد ا�صتطاعت 

والوكالة  االجتماعية  التنمية  وكالة 

تعبئة عدد  الدويل  للتعاون  االأملانية 

على  وال�رشكاء  الفاعلني  من  مهم 

املدرة  امل�صاريع  وتدبري  تركيب   •
للدخل.

الربنامج  لهذا  العام  الهدف  ويتمثل 

يف تعزيز قدرة امل�صتفيدين من حيث 

املنهجية واالأدوات والتقنيات الالزمة 

ل�صياغة امل�صاريع وذلك للتمكني من 

وتدبري  وتقدمي   وتركيب  ت�صخي�ص 

م�صاريع التنمية املحلية. 

البيداغوجية  باالأهداف  يتعلق  فيما 

للتكوين والتي �صملت:

واأ�صاليب  تقنيات  من  التمكن   •
الهند�صة االأ�صا�صية لتدبريامل�صاريع؛

التوفرعلى منهجية تركيب امل�صاريع(   •
وتوفري اليات ال�رشورية لنجاحها؛

باالأن�صطة  تعريف م�رشوع متعلق   •
حياة  دورة  مرحلة  للدخل:  املدرة 

امل�رشوع

•  اإتقان مراحل دورة حياة امل�رشوع؛
تعريف مراحل دورة حياة امل�رشوع  •

لتنظيم  واجلهوي  املركزي  امل�صتويني 

هده  لفائدة  حت�صي�صية  دورات 

اجلمعيات.
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حياة  دورة  مراحل  من  التمكن   •
امل�رشوع؛

�صياغة االإطار املنطقي للم�رشوع؛  •

اإ�صفاء الطابع الر�صمي على م�رشوع   •
الوثيقة.

�رشكة  مع  ال�رشاكة  مو�صوع  مدين«  و�صلوك  »مواطنة  »ارتقاء«  برنامج 

والرواد  اجلمعيات  كفاءة  رفع  يف  امل�صاهمة  اإىل  يهدف  زناتة،  التهيئة 

والربامج  العمومية  ال�صيا�صات  وتقييم  وتنفيذ  ت�صميم  يف  للم�صاهمة 

زناتة. ملدينة  االيكلوجي/البيئي  امل�رشوع  بالذكر  ونخ�ص   االجتماعية، 

.Eco-Cité ZENATA 

وتكوين  مهامهم  حتديد  الإعادة  اجلمعيات  مواكبة  التكوين  وي�صمل 

والتخطيط  احلكامة  الالزمة يف جمال  باملهارات  وتزويدهم  م�صتقبلهم 

والتوا�صل، وحت�صني النوعية واالأداء، وتدخالت اجلمعيات من اأجل القيام 

اأجل  من  بينهم  والتبادل  الت�صاور  وتعزيز  االأكمل  الوجه  على  باأدوارها 

امل�صاهمة الفعالة يف امل�صار التنموي؛ وتوطيد املمار�صات اجليدة يف جمال 

احلكامة، ال�صفافية وامل�صاءلة، ومواكبة رواد املجال ل�صمان تعزيز دينامية 

اجتماعية جديدة للحياة اجلمعوية. 

وي�صتهدف امل�رشوع 40 جمعية و20 رائد من عمالة املحمدية، زناتة /

 اجلماعة احل�رشية عني حرودة ملدة 4 �صنوات، وميزانية اإجمالية قدرها

 3.975.850،00 درهم.

يتم اإجناز هذا الربنامج ب�رشاكة مع وزارة الت�صامن والتنمية االجتماعية وامل�صاواة واالأ�رشة و الذي يهدف 

اإىل �صمان الولوج املن�صف اإىل التمويل الذي يقدمه القطب االجتماعي من خالل  ال�رشاكة مع اجلمعيات.

وات�صمت هذه الدورة التكوينية بجو 

التعلم  على  جيدة  وقدرة  خا�ص 

اإىل  باالإ�صافة  امل�صاركات،  لدى 

التكوين  نتائج  بني  ملحوظ  ت�صافر 

للمجموعة.    العملية  واملمار�صات 

التقرير بتو�صيات تتعلق  وقد اختتم 

الهجرة ظاهرة متنامية على ال�صعيد 

الدويل؛ واملغرب ال ي�صتثنى من هذا 

املهاجرة،  ال�صاكنة  بني  ومن  الت�صور، 

هناك عدد من الفئات اله�صة ال �صيما 

امل�صحوبني واملنف�صلني  االطفال غري 

عن ذويهم. وكثريا ما يتعر�ص هوؤالء 

االأطفال، بحثا عن م�صتقبل اأف�صل، 

وخماطر  ال�صعبة  املعي�صية  لظروفهم 

االجتار  مثل  النظامية  الغري  الهجرة 

باالأ�صخا�ص واالجتار بالب�رش والعنف.

الظاهرة،  هذه  حدة  من  وللتخفيف 

االجتماعية  التنمية  وكالة  قامت 

ال�صوؤون  وزير  لدى  املنتدبة  والوزارة 

املكلفة  الدويل  والتعاون  اخلارجية 

و�صوؤون  باخلارج  املقيمني  باملغاربة 

الهجرة بتنظيم �صل�صلة من التكوينات، 

املجتمع  فاعلني  من  جمموعة  بدعم 

م�صاعدة  الن�صطاء يف جمال  املدين 

يف  وذلك  باملغرب،  االأطفال  وحماية 

وحماية  »م�صاعدة  م�رشوع  اإطار 

واملنف�صلني  عنهم  املتخلى  االأطفال 

عن ذويهم يف املغرب« والذي تدعمه 

الربامج  هذه  موا�صلة  باأهمية 

التكوينية يف اإطار التعاون بني بلدان 

تبادل  ت�صجيع  خالل  من  اجلنوب 

وبلدان  املغرب  بني  اخلربات  وتقا�صم 

من  الكربى  ال�صحراء  جنوب  اأفريقيا 

اأجل »النموذج الناجح«.

 تكوين لفائدة منظمات املجتمع املدين 

حول تركيب وتدبري  امل�صاريع التنموية -ميزانية امل�صروع  

وكالة التنمية االجتماعية/  املنظمة العاملية للهجرة/ الوزارة املنتدبة لدى 

وزير ال�صوؤون اخلارجية  والتعاون الدويل املكلف باملغاربة املقيمني باخلارج و�صوؤون 

الهجرة/ وزارةال�صوؤون اخلارجية للدامنارك

 برنامج »ارتقاء« »مواطنة و�صلوك مدين« 

من اأجل تاأهيل اجلمعيات يف مدينة زنــاتـة

برنامج ال�صراكة مع اجلمعيات

وزارة خارجية الدامنرك والذي يهدف 

وحماية  رعاية  خدمات  حت�صني  اإىل 

الطفولة  باملغرب.

اجلمعيات  هذه  متكني  هو  والهدف 

جماالت  يف  خربة  اكت�صاب  من 

تطوير امل�صاريع، بحيث اأن دورة تدبري 

الكفاءات  تطوير  من  متكن  امل�صاريع 

م�صتقلة  تنمية  ل�صمان  الالزمة 

واجلمعيات  للم�صاريع  وم�صتدامة 

امل�صرية لها. وقد مت اإجراء اجلزء االأول 

من التكوين اأيام 16 و17 و18 اأكتوبر 

2018 وتلخ�ص مو�صوع التكوين يف 

املنطقي.  واالإطار  امل�رشوع  تعريف 

نظمت  االوىل،  املرحلة  هذه  ولتتمة 

ور�صات تكوينية ب�صاأن مو�صوع تدبري 

امليزانية ور�صد تتبع وتقييم امل�صاريع 

وتعميق  حت�صيل  بغية  املنظمة 

الدورة  من  االوىل  املرحلة  منجزات 

املتعلقة  املراحل  �صيما  وال  التدريبية، 

واحل�صول  املنطقي،  االإطار  ب�صياغة 

�صبط  امل�صاريع،  تتبع  اليات   على 

ميزانية  لر�صد  االأ�صا�صية  املكونات 

التدبري  اأ�صاليب  واكت�صاب  امل�رشوع، 

املايل للم�رشوع.

�صمل التكوين 40 م�صارك وم�صاركة 

معتمدا يف ذلك مقاربة  تن�ص على 

مدى  على  متوازيتني  دورتني  عقد 

على  امل�صاركني  لتحفيز  اأيام  ثالثة 

تبادل  على  وت�صجيعهم  التفاعل 

خرباتهم اخلا�صة وبهده الطريقة �صيتم 

امل�صاركني  بني  واملعرفة  املهارات  نقل 

املنتمني ملختلف مناطق املغرب.

بلغتني  الدورات  هذه  قدمت  وقد 

وفقا  والفرن�صية  العامية  )العربية 

لالإجراء التايل:

امل�صاهمات النظرية: 

مقدمة من خمتلف املكونني.

العمل التطبيقي:

طرف  من  ت�صاركية  بطريقة  موؤطر 

جماعية  عمل  ور�صات  على  املكونني 

ودرا�صة احلاالت االفرادية.

الدورات التكوينية

خمتلفة،  موا�صيع  من  جمموعة  غطت 

واالطار  املنطقي  واإطار  »احلي  مثل 

»الية  امل�رشوع«،  و»تركيب  احلياة«، 

و»التدبري  امل�صاريع«  وتطوير  التخطيط 

و»التبادل  للجمعيات«،  واملايل  االإداري 

و»تدبري  االحياء«،  وزيارة  اجلمعيات  بني 

امل�صاريع«، و»تتبع وتقييم امل�صاريع«.

 متويل 198م�صروعا

 بدعم بلغ 34 مليون درهم

 متويل 200 م�صروعا بدعم

 .بلغ 21,3 مليون درهم

 متويل 153  م�صروعا بدعم

بلغ 29,6 مليون درهم
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الن�صاط االقت�صادي  يعد حمور االإدماج االجتماعي عرب 

االجتماعية،  بلتنمية  لوكالة  اال�صرتاتيجية  املحاور  اأهم  من 

يتم  حيث  واله�صا�صة.  الفقر  حماربة  يف  مل�صاهمته  نظرا 

اإدماج الفئات امل�صتهدفة يف الن�صيج االقت�صادي عرب دعم 

وتعزيز اأن�صطتهم االقت�صادية. 

للدخل  املدرة  االأن�صطة  تطوير  فاإن  ال�صياق،  نف�ص  ويف 

ال�صبل  فردية، يعترب من  اأو  �صواء كانت جماعية  وال�صغل، 

اإذ  بالدنا.  القروية واحل�رشية يف  املناطق  باإنعا�ص  الكفيلة 

متكن هذه االأن�صطة من اإطالق دينامية وتنمية اقت�صادية 

ال�صاكنة  لتحفيز  و�صيلة  وت�صكل  املحلي،  امل�صتوى  على 

املحلية واإدماجها يف عملية التنمية. ويف هذا ال�صدد، فاإن 

امل�صتغلني،  )�صغار  املبا�رشين  امل�صتفيدين  واإ�رشاك  انخراط 

للدخل  املدرة  االأن�صطة  تنفيذ  اإلخ( يف  ال�صغار،  املنتجني 

وال�صغل ت�صكل �صمانة لنجاح م�صاريعها. 

وال�صغل  للدخل  مدر  اقت�صادي  ن�صاط  اأي  من  الغاية  اإن 

االقت�صادية  املعي�صية  الظروف  حت�صني  طابعني:  تاأخذ 

واأي�صا  املبا�رشين،  للم�صتفيدين  والبيئية  واالجتماعية 

امل�صاهمة يف التنمية املحلية امل�صتدامة. 

ومن اأجل امل�صاهمة يف تعزيز اجلهود التي تبذلها ال�صاكنة 

االإدماج االجتماعي عرب الن�صاط االقت�صادي

	اآلية	لال�ستقاللية	املادية	للفئات	اله�سة:

تعاونيات	واأفراد

برنامج تثمني

برنامج	دعم	ال�سال�سل	الإنتاجية	املحلية	ال�سغرية		

     

اأ�صحاب  بتنظيم  االأمر  يتعلق 

واملنتجني  ال�صغرية  اال�صتغالليات 

ال�صغار يف اإطار تعاونيات وجمعيات 

مهنية ومقاوالت �صغرى وجمموعات 

واحتادات  االقت�صادي  النفع  ذات 

منها  ت�صجيعا  وذلك  التعاونيات، 

والت�صامني  االجتماعي  لالقت�صاد 

عرب دعم هذه الفئات املهيكلة لتطوير 

ولتح�صني  للدخل  املدرة  م�صاريعها 

الظروف املعي�صية ل�صغار املنتجني. 

و�صعت  قد  الوكالة  تكون  وبذلك 

بال�صال�صل  امل�صتغل  الب�رشي  العن�رش 

يف  املحلية  واخلدماتية  االإنتاجية 

يف  واأولوية  اهتماماتها،  �صلب 

اال�صتفادة  من  لتمكينه  تدخالتها 

لهذه  الهامة  االقت�صادية  القيمة  من 

ال�صال�صل. 

الوكالة  و�صعت  الهدف،  هذا  ولبلوغ 

برنامج »تثمني« الذي يروم دعم حاملي 

امل�صاريع املندرجة اأو القابلة لالإدراج يف 

ال�صال�صل االقت�صادية وذلك ل�صمان: 

احلياة  يف  املعوزة  الفئات  اإدماج   •
االقت�صادية؛

خمتلف  اأن�صطة  بني  التكامل   •
املوؤ�ص�صات احلكومية؛ 

الديناميكيات  بني  الدائم  التن�صيق   •
اجلهوية والوطنية؛

• احلفاظ على الوظائف القائمة ودعم 
الت�صغيل.

هذا  خالل  من  اأي�صا  الوكالة  وتهدف 

التنظيم  دعم  اإىل  اإ�صافة  الربنامج، 

املهني للعاملني ال�صغار يف التعاونيات 

النفع  ذات  واملجموعات  واحتاداتها 

االقت�صادي، اإىل تعزيز املهارات االإدارية 

واملجموعات  للتعاونيات  والتقنية 

ودعم حت�صني عمليات االإنتاج وتثمني 

املنتوج وت�صجيع ت�صويق املنتجات.

الوكالة  قامت  اليوم  حدود  اإىل   2002 مند 

االجناز؛  طور  11 يف  منها  برنامج   33 بدعم 

التقني  املجالني  تكوينية يف  اإىل دورات  اإ�صافة 

حت�صي�صية  حمالت  تنظيم  وكذلك  والتدبريي 

يف اإطار الربنامج ق�صد تقوية التنظيم الداخلي 

للتعاونيات واحتاداتها.

بتعزيز  الوكالة  قامت  الربنامج  اإطار  يف  كذلك 

من  التي  املبادرات  الت�صويق عرب دعم خمتلف 

التعاونيات:  ت�صجيع ت�رشيف منتوجات  �صاأنها 

يف  والت�صامني  االجتماعي  االقت�صاد  معر�ص 

الفالحة  معر�ص  واجلهوية،  الوطنية  ن�صخته 

وخمتلف املعار�ص التجارية واالأ�صواق املتنقلة.

وال�صيد  الفالحة  املعنية:  الوزارية  القطاعات   •
واالقت�صاد  التقليدية  ال�صناعة  البحري؛ 

للمياه  ال�صامية  املندوبية  ال�صياحة  االجتماعي؛ 

والغابات وحماربة الت�صحر؛ البيئة ...؛

• اللجان االإقليمية للتنمية الب�رشية؛
• اجلماعات الرتابية؛

• مكتب تنمية التعاون؛
• وكاالت التنمية؛

• اجلامعات.

الفئات امل�صتهدفة:

التعاونيات، واحتاداتها، جمموعات ذات النفع 

االقت�صادي، اجلمعيات املهنية

احل�صيــلــة

ال�صـركــاء

املحلية لتطوير اآليات االدخار وهيكليتها كاأداة م�صتدامة، 

تقوم وكالة التنمية االجتماعية بت�صجع ودعم هذه االآليات، 

وذالك يف اإطار امل�صاريع االقت�صادية املدرة للدخل وال�صغل 

دات الطابع اجلماعي. اإذ ت�صاعد هذه املجموعات، املتكتلة 

من  اأف�صل  ب�صكل  اال�صتفادة  من  التعاونيات،  اإطار  يف 

الدعم املايل املقدم لها ومواكبتها على تعبئة االدخار واإعادة 

ا�صتخدامه بغية تطوير اأن�صطتها.

ا�صرتاتيجيتها،  مراجعة  خالل  من  فاإنه  ذلك،  اإىل  اأ�صف 

برامج  وتعزيز  تطوير  يف  اأ�صا�صي  ب�صكل  الوكالة  تعمل 

الت�صغيل الذاتي وخلق املقاولة، ودعم االقت�صاد االجتماعي 

والت�صامني والتنمية امل�صتدامة.

ولكون الوكالة، ال تعد فقط جمرد جهة ممولة، فاإنها تويل 

اأهمية كربى لتاأطري ومواكبة حاملي امل�صاريع، خدمات ت�صكل 

من العوامل ال�رشورية لنجاح م�صاريعها وبراجمها التنموية 

والت�صامني  االجتماعي  االقت�صاد  قيم  ن�رش  عرب  وذلك 

ويف هذا ال�صياق، عمدت الوكالة حتديد ا�صرتاتيجيتها ب 

خالل  من  االقت�صادي  الن�صاط  عرب  االجتماعي  االإدماج 

العايل  االجتماعي  االثر  ذات  االبتكارية  امل�صاريع  دعم 

وبن�رش برامج اجتماعية - اقت�صادية منذ البداية.
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مراك�س اأ�صفي

 العيون ال�صاقية
 احلمراء

كلميم  واد نون

طنجة تطوان
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احل�صيلة االإجمالية لربنامج تثمني التي مت متويلها عرب الرتاب الوطني مند اإحداث الوكالة
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املجــــمــــوع بالــدرهــــم

�صل�صلة اإنتاج الع�صل

�صل�صلة تربية االإبل

�صل�صلة الكمون

�صل�صلة االزير

�صل�صلة اإنتاج احلليب

�صل�صلة انتاج الك�صك�ص

�صل�صلة ال�صياحة الت�صامنية

 �صل�صلة نثمني املنتوجات املجالية: اللوز 

والنباتات الطبية و العطرية

�صل�صلة تثمني اجلالبة البزيوية

�صل�صلة الزعرت

�صل�صلة اخلزامة

�صل�صلة الين�صون )النافع(

�صل�صلة الزربية و احلياكة

�صل�صلة اخلروب

�صل�صلة احلناء

�صل�صلة الزعفران

�صل�صلة ال�صخور امل�صتحاتية

�صل�صلة )باحة البلدي( للمنتوجات املجالية

�صل�صلة املطعمة

�صل�صلة الفخار

ال�صندوق اجلهوي الإنعا�ص ال�صغل

 

التمكني االقت�صادي للن�صاء �صل�صلة الب�صتنة

برنامج دعم تثمني اخليمة ال�صحراوية 

اإنعا�ص املقاوالت القروية ال�صغرى ب�صمال اململكة 

عرب القرو�ص ال�صغرى 

�صل�صلة حليب االبل

�صل�صلة ال�صيد البحري

�صل�صلة الع�صل

�صندوق التنمية املحلية: تنمية ال�صيد التقليدي 

ال�صياحة القروية 

�صل�صلة تنظيم و تطوير ال�صياحة

�صل�صلة الزربية التقليدية

�صل�صلة النباتات الطبية والعطرية

�صل�صلة الفخار

�صندوق التنمية املحلية

برنامج االأركان 

جهة ال�رشق

جماعة عني ال�صواطر اإقليم فكيك

جماعتي بني كيل و عني ال�صعري فكيك

جهة ال�رشق

جماعتي كفايت و البخاتة

جماعة الق�صيبة

ازيالل

ازيالل

جماعة بزو

عمالة خنيفرة

افران

احلاجب

احلاجب

مكنا�ص

زاكورة

تنغري

ارفود

اجلديدة

الدار البي�صاء

ا�صفي

مراك�ص

العيون

اأ�صا زاك

تطوان �صف�صاون العرائ�ص امل�صيق 

الفنيدق وزان  

واد الذهب الكويرة

واد الذهب الكويرة

اكادير ادوتنان

�صيدي افني

ترودانت، احلوز، ورززات، تيزنيت، 

�صتوكة ايت باها،طاطا، الرا�صيدية

تفراوت

طاطا

ترودانت

تزنيت

تزنيت

امليــزانــيــةمـكـــان تنفـيــد امل�صـــروعالبــرنـامــج

امليزانية االإجماليةم�صاهمة الوكالة

مغرب مبادرات

يف	خدمة	روح	املقاولة	لدى	ال�سباب	

اعتمدت وكالة التنمية االجتماعية منذ 

بالتوازي  املقاربة االقت�صادية  اإن�صائها، 

مع املقاربة االجتماعية وذلك عرب دعم 

بغية  وال�صغل  للدخل  املدرة  االأن�صطة 

وظروف  اله�صة  الفئات  دخل  حت�صني 

عي�صها. واإميانا منها باأن دعم واإحداث 

الت�صغيل  وت�صجيع  ال�صغرى  املقاولة 

الإدماج  فعالة  و�صيلة  ي�صكل  الذاتي 

منذ  الوكالة  اأطلقت  الفئات،  هذه 

لدعم  مبادرات  مغرب  برنامج   2008

حاملي  وال�صابات  ال�صباب  وت�صجيع 

املقاوالت  وتطوير  اإحداث  م�صاريع 

ف�صاءات  خلق  عرب  وذلك  ال�صغرى 

لدعم املبادرات الفردية.

ت�صجيع  اإىل  الربنامج  هذا  ويهدف 

املقاوالت  باإحداث  املتعلقة  املبادرات 

دعم  طريق  عن  جدا  ال�صغرية 

العام  القطاع  ت�صم  جمعيات  اإن�صاء 

وتوفر  متطوعني.  خوا�ص  ومقاولني 

والتقني  املايل  الدعم  اجلمعيات  هته 

للم�صاريع املقدمة لها عن طريق قرو�ص 

�رشف بدون فائدة وبدون �صمان. 

ف�صاءات  اإحداث  عرب  ذلك  ويتم 

لفائدة  والتوجيه  واالإعالم  اال�صتقبال 

حاملي امل�صاريع الفردية، املواكبة القبلية 

وتوفري  املقاولة  الإحداث  والبعدية 

التتبع الناجع ذو اجودة عالية ل�صالح 

تقدمي  اإىل  اإ�صافة  ال�صغار،  املقاولني 

�رشف  قر�ص  �صكل  على  املايل  الدعم 

�صمانة  بدون  اال�صرتجاع  م�صتحق 

وبدون فائدة ل�صالح حاملي امل�صاريع، 

تعزيز  اإغفال  عدم  على  الرتكيز  مع 

والن�صاء  الرجال  بني  املتكافئ  الولوج 

اإىل خدمات الف�صاء: التمويل واملواكبة 

االأ�صخا�ص  االعتبار  بعني  االأخذ  مع 

يف و�صعية اإعاقة.

اإطالق ومواكبة الوكالة 39 برناجمًا 

واإحدات 19ف�صاء مبادرة على �صعيد 

تلك  بينها  من  واإقليم،  عمالة   34

املتواجدة بجهات �صو�ص ما�صة، واد 

ال�رشقية  اجلهة  الكويرة،   – الذهب 

احلمراء،  ال�صاقية  العيون  وجهة 

واأقاليم:  عماالت  اإىل  باالإ�صافة 

مراك�ص،  �صال،  مكنا�ص،  الرباط، 

-اأ�صيلة،  طنجة  احلاجب،  خنيفرة، 

اآ�صفي،  ميدلت،  العرائ�ص،  احلوز، 

الرحامنة، احل�صيمة، الر�صيدية، قلعة 

ال�رشاغنة و كلميم- واد نون

وكالة التنمية االجتماعية

اللجن االإقليمية للتنمية الب�صرية

اجلماعات الرتابية

املوؤ�ص�صات العمومية

القطاع اخلا�س

التمويل املبا�صر من طرف جمعيات مبادرة

امليزانية االجمالية املخ�ص�صة للربنامج

احل�صيــلــة

39.070.259,00

13.400.000,00

32.510.000,00

3.500.000,00

800.000,00

61.853.934,00

163.234.193,00

�صركاء برنامج مبادرة
التكلفة االجمالية 

)بالدرهم(     
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منها،  الن�صيطة  اجلمعيات  قامت   •
�صغرى  مقاولة   977 اإن�صاء  بتمويل 

م�صتحقة  �رشف  قرو�ص  تقدمي  عرب 

اال�صرتداد يف مدة اأق�صاها 36 �صهرا. 

االإجمايل  املايل  الغالف  بلغ  حيث 

للم�صتفيدين  املمنوحة  للقرو�ص 

ا�صتفاد  كما  درهم.   54.819.972،61

ح�ص�ص  من  امل�صاريع  اأ�صحاب 

التح�صي�ص والتكوين والتدريب ومن 

متابعة عن قرب خالل وبعد اإطالق 

م�صاريعهم؛

من  امل�صتفيدة  املقاوالت  �صاهمت   •

دعم الف�صاءات يف اإحداث اأو تعزيز 

2738 من�صب �صغل؛

من  اأكرث  مبادرة  جمعيات  واكبت   •
13.615 حامل م�رشوع؛

نظرا للمنهجية املتبعة والنتائج الهامة، 

بجائزة  مبادرات  مغرب  برنامج  توج 

يف  للمواكبــة،  برنامج  اأف�صل  ثانــي 

وهي   ،Hub Africa نظمتها  م�صابقة 

ت�صتغل  الوظائف  متعددة  من�صة 

ح�رشيًا  خم�ص�صة  حلول  بلورة  على 

يف  وامل�صتثمرين  امل�صاريع  الأ�صحاب 

القارة ال�صمراء؛

ديناميكية  مبادرة  ف�صاءات  خلقت 

ريادة  حملية خا�صة يف جمال دعم 

من  ببع�صها  االت�صال  ومت  االأعمال، 

قبل اللجان االإقليمية للتنمية الب�رشية، 

للم�صاركة يف تن�صيط اأو اإدارة من�صات 

خالل  اإن�صاوؤها  املزمع  ال�صباب  دعم 

الوطنية  املبادرة  من  الثالثة  املرحلة 

للتنمية الب�رشية؛

لدعمها  ونتيجة  الوكالة  من  مببادرة 

جمعيات  اأغلبية  احتدت  املتوا�صل، 

اإطار �صبكة وطنية اأطلق  مبادرة يف 

عليها اإ�صم �صبكة مغرب مبادرات.

     

• القطاع اخلا�ص؛
• اللجان اجلهوية واالإقليمية للتنمية الب�رشية؛

• اجلماعات الرتابية؛
• املوؤ�ص�صات العمومية؛

• املراكز اجلهوية لال�صتثمار؛
• مكتب التكوين املهني واإنعا�ص ال�صغل؛

• الوكالة الوطنية الإنعا�ص الت�صغيل والكفاءات؛
• غرف التجارة وال�صناعة واخلدمات؛

• �صبكة »مبادرة فرن�صا«؛
• اجلمعيات املهنية؛ 

ال�صركاء

الفئة امل�صتهدفة

حاملو اأفكار امل�صاريع الراغبون يف 

تاأ�صي�ص اأو تطوير مقاوالت �صغرى 

واملنحدرون من الفئات اله�صة.

م�صاهمة الوكالة

 ما بني مليون 

وثالثة ماليني درهم لكل مبادرة 

مكنا�س

ال�صرق

ال�صيد اأ�صرف بوجيدة    اإ�صم حامل امل�صروع  

اإيكي-ليرب   اإ�صم املقاولة  

�صخ�ص طبيعي      الو�صع القانوين  

فاحت مار�ص 2017    تاريخ تاأ�صي�ص املقاولة  

العالج الطبيعي    طبيعة الن�صاط  

املهن ال�صبه طبية  القطاع   

العالج الطبيعي والرتبية البدنية   املنتوجات  

كلفة انطالق امل�رشوع  313461،00 درهم  

قر�ص ال�رشف املطلوب     68855 درهم   

  % 22 ن�صبته من كلفة انطالقة امل�رشوع  

    3 عدد منا�صب  ال�صغل 

اإ�صم حامل امل�صروع         ال�صيدان عبد اهلل زكري  وعبد ال�صمد مريي 

اأ�صغال اك�صيليوم   اإ�صم امل�رشوع 

�رشكة ذات امل�صوؤولية املحدودة  الو�صع القانوين  

فاحت اأبريل 2017  تاريخ تاأ�صي�ص املقاولة  

الزخرفة طبيعة الن�صاط  

ال�صناعة التقليدية  القطاع 

الزخرفة على اخل�صب، الزخرفة    املنتوجات 

على املواد املركبة، على الفوالذ  

 كلفة انطالق امل�رشوع  135300 درهم

80.000 درهم    قر�ص ال�رشف املطلوب 

  %59 ن�صبته من كلفة انطالق امل�رشوع  

 02 عدد منا�صب ال�صغل 

بورتريهات مقاولني

ثمار	مغرب	مبادرات

اإدماج االأفراد الباحثني عن عمل وخلق فر�س لل�صغل
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ال�صيد  حممد اخلطابي     اإ�صم حامل امل�صروع  

ب�صاتني كوم    اإ�صم املقاولة  

�رشكة ذات امل�صوؤولية املحدودة        الو�صع القانوين  

يناير 2018    تاريخ تاأ�صي�ص املقاولة  

الب�صتنة    طبيعة الن�صاط  

�صيانة امل�صاحات اخل�رشاء  القطاع   

• درا�صة وت�صميم وتخطيط   املنتوجات  

   و�صيانة  امل�صاحات اخل�رشاء؛

• توريد النباتات الداخلية واخلارجية،     

   وتركيب اأنظمة الري،

• دعم العمالء يف جميع مراحل اإن�صاء     

     و�صيانة امل�صاحات اخل�رشاء.

كلفة انطالق امل�رشوع  220000،00 درهم  

قر�ص ال�رشف املطلوب     القيمة 65.000 درهم    

  %  30 ن�صبته من كلفة انطالق امل�رشوع 

    5 عدد منا�صب  ال�صغل 

ال�صيدة �صلمى حومايدي     اإ�صم حامل امل�صروع  

بلدي بلدي     اإ�صم املقاولة  

�صخ�ص طبيعي          الو�صع القانوين  

يونيو 2015    تاريخ تاأ�صي�ص املقاولة  

املنتجات الفالحية والزراعية    طبيعة الن�صاط  

املنتوجات املجالية  القطاع   

• املنتوجات البيولوجية، التوابل املنتوجات  

امل�صربات، الفواكه اجلافة ........  

كلفة انطالق امل�رشوع  120.000 درهم  

قر�ص ال�رشف املطلوب     القيمة 65.000 درهم    

  % 54 ن�صبته من كلفة انطالق امل�رشوع 

    5 عدد منا�صب  ال�صغل 

نورة ال�صعيدي     اإ�صم حامل امل�صروع  

ن.�ص بيب      اإ�صم املقاولة  

فاحت يونيو 2015          الو�صع القانوين  

يونيو 2015    تاريخ تاأ�صي�ص املقاولة  

الطباعة واالإعالن    طبيعة الن�صاط  

اخلدمات  القطاع   

ت�صميم وطبع املطبوعات االإ�صهارية  املنتوجات  

كلفة انطالق امل�رشوع  200.000 درهم  

قر�ص ال�رشف املطلوب     القيمة 80.000 درهم    

  % 40 ن�صبته من كلفة انطالقة امل�رشوع 

     2 عدد منا�صب  ال�صغل 

ال�صيدة فاطمة حجي      اإ�صم حامل امل�صروع  

�صخ�ص طبيعي         الو�صع القانوين  

21 يناير 2014    تاريخ تاأ�صي�ص املقاولة  

اخلياطة والتطريز    طبيعة الن�صاط  

ال�صناعة التقليدية   القطاع   

املالب�ص اجلاهزة  املنتوجات  

110.440،00 درهم   كلفة انطالق امل�رشوع 

القيمة 60.000 درهم     قر�ص ال�رشف املطلوب    

  % 54 ن�صبته من كلفة انطالق امل�رشوع 

  15 عدد منا�صب  ال�صغل 

مراك�سطنجة

اكادير
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م�صاريع وبرامج رائدة ممولة من طرف الوكالة 

و �صركائها الوطنيني و الدوليني

 برنامج دعم حت�شني ظروف عمل املراأة القروية والتدبري 

امل�شتدام ملجال الأركان باجلنوب الغربي للمغرب– م�رصوع اأركان

وكالة التنمية الجتماعية والحتاد الوربي 

يعترب م�رشوع االأركان ثمرة �رشاكة بني وكالة 

االأوروبي.  واالحتاد  االجتماعية  التنمية 

بلغت  اإجمالية  ميزانية  له  ر�صدت  حيث 

امل�صاهمة  بهدف  وذالك  اأورو  مليون   12

الن�صاء  عي�ص  وظروف  دخل  حت�صني  يف 

االأركان  �صجر  ا�صتغالل  على  العامالت 

ال�صيء  ال�صتخراج وت�صويق زيت معتمدة 

وامل�صاركة  االندماج  لهن  يتيح  الذي 

االقت�صادية  احلياة  يف  اأف�صل  ب�صكل 

هذا  غطى  وقد  الأركان.  احليوي  باملجال 

املتواجدة  والعماالت  االأقاليم  امل�رشوع 

ادا  اأكادير  وهي׃  الأركان  احليوي  باملجال 

اأوتنان وانزكان اأيت ملول و�صتوكة اأيت باها 

وتزنيت وتارودانت وال�صويرة.

اال�صتغالل  على  امل�رشوع  هذا  ركز  حيث 

االأمثل لـ�صجر االأركان من اأجل اإنتاج زيت 

ذات جودة عالية، حممية ومراقبة قانونًيا 

متكن من ا�صتفادة ن�صاء املنطقة من القيمة 

مداخيل  توفري  عرب  املنتوج  لهدا  امل�صافة 

التي  بالقيمة  الوعي  لديهن  تخلق  حمفزة 

البيئي الأركان ويثري لديهن  ميثلها املجال 

با�صتدامة  وتدبريه  عليه  احلفاظ  اأهمية 

مببادرة منهن.

وقد اندرج م�رشوع اأركان يف االإطار العام 

االأوروبي  واالحتاد  املغرب  عمل  خلطة 

جماالت:  يف  باالإ�صالحات  املتعلقة 

الفالحة، التنمية اجلهوية واملحلية، التنمية 

العلمي.  والبحث  البيئة  حماية  امل�صتدامة، 

حيث، اأتى باإجابات على التحٍديات الكبرية 

التي تواجهها الدولة املغربية من منطلق اأنه 

كان يهدف، من جهة، اإىل تعزيز دور املراأة يف 

�صياق �صعب نوع ما ومن جهة اأخرى اإىل 

امل�صاهمة يف حماية غابة فريدة من نوعها 

متعددة  من �صغوطات  تعاين  العامل  يف 

ومن تدهور متقدم.كما يعد هذا امل�رشوع 

املعتمدة  املنهجية  حيث  من  جيًدا  مثااًل 

متعددة  الت�صاركية،  التنمية  على  املبنية 

القطاعات والتخ�ص�صات، والتي تندرج يف 

للن�صاء  االقت�صادي  التمكني  ا�صرتاتيجية 

املقدم  الدعم  من  اال�صتفادة  مع  القرويات 

من ال�صلطات املحلية واملجتمع املدين.

عرف م�رشوع اأركان انطالقته عام 2003، ومت 

اال�صتثمار  مرحلة  مرحلتني:  على  تنفيذه 

طرف  من  كليا  مولت  �صنوات   3 ومدتها 

االحتاد االأوروبي ثم مرحلة التعزيز دامت 

4 �صنوات مت متويلها من امل�صاهمة الوطنية. 

خالل مرحلتي تنفيذ امل�رشوع، دعمت وكالة 

التنمية االجتماعية اإجناز 117 م�رشوًعا من 

بينها:

• 66 م�رشوع لتاأهيل التعاونيات. 
• 18 م�رشوع لفائدة االحتادات وجمموعات 
للتعاونيات  االقت�صادي  النفع  ذات 

واجلمعية الوطنية لتعاونيات االأركان.

والت�صيري  املحافظة  لدعم  م�رشوع   24  •
امل�صتدام ملجال االأركان.

• 9 م�صاريع البحث العملي املتعلقة بتثمني 
منتجات زيت االأركان وم�صتقاته، الزراعة 

واالإن�صاين  الطبيعي  واملجال  الغابوية 

ملحيط االأركان.

اأداء  تنمية  مبخطط  يتعلق  ففيما 

برناجمني  اإجناز  مت  فقد  التعاونيات، 

والتدبريي  التقني  التكوين  يهمان  اأفقيني 

من  اأكرث  لفائدة  الوظيفية  االأمية  وحمو 

2800 امراأة متعاونة. باالإ�صافة اإىل اإعداد 

كتابني خا�صني ب�صياق ا�صتغال تعاونيات 

     

مكونة   66 لفائدة  املكونة  ودليل  االأركان 

معاجلة  اأي�صا  مت  وقد  توظيفها.  مت 

م�صكل املادة االأولية عرب اإحداث �صندوق 

ت�صامني خ�ص�ص لتمويل التعاونيات التي 

االأولية  املواد  توريد  يف  �صعوبة  تواجه 

اأنيط ت�صيريه للجمعية الوطنية لتعاونيات 

م�صكلة  على  اال�صتغال  مت  كما  االأركان. 

التغطية ال�صحية التي تعاين منها الن�صاء 

العامالت يف القطاع، حيث مت اإن�صاء تاأمني 

�صندوق  من  بدعم  للمتعاونات  �صحي 

االأمم املتحدة لل�صكان.

لتعزيز  قوية  دفعة  االأركان  م�رشوع  �صكل 

للغاية ، كما  املراأة يف �صياق �صعب  دور 

اأ�صهم يف حماية غابة االأركان من ال�صغوط 

العديدة. 

من حيث اجلدوى، فقد قدم م�رشوع االأركان 

اإجابات للتحديات واالإكراهات الرئي�صية التي 

يواجهها �صكان املنطقة مبا فيها اله�صا�صة، 

البيئي  والتدهور  املداخيل  �صعف  الفقر، 

القطاعية  ال�صيا�صات  اإطار  يف  وامل�صطرة 

الداعمني. ففي  ال�رشكاء  واأولويات  الوطنية 

دعم  الواعد،  االقت�صادي  ال�صياق  اإطار 

امل�رشوع ا�صرتاتيجية متكني الن�صاء القرويات 

وا�صتهدف متلك القيمة امل�صافة من طرف 

كاأداة  التعاوين  النموذج  باعتماد  الن�صاء 

وال�صيا�صي  اقت�صادي  ال�صو�صيو  للتمكني 

هذه جد  التدخل  اأ�صاليب  وتعترب  للمراأة. 

مالئمة، مبا فيها اال�صرتاتيجية القائمة على 

يهدفان  زمني  وت�صل�صل  ممنهجة  مقاربة 

واملحافظة  املداخيل من جهة  اإىل حت�صني 

على املجال احليوي الأركان من جهة اأخرى.

ح�رش  مت  ال�صل�صلة،  ا�صتدامة  حيث  ومن 

جمموعة من النقاط القوية  اأهمها:

ملنتجات  املالئم  االقت�صادي  ال�صياق   •
االأركان.

• ال�صياق ال�صيا�صي الوطني لتحقيق منا�صب 
لتمكني املراأة وال�صياق اجلهوي مواتي من 

حيث االهتمام باملنتجات املجالية.

• النظام التعاوين منظم ومهيكل لتح�صني 
القيمة امل�صافة على م�صتوى القاعدة.

• االإطار القانوين املالئم للموؤ�رش اجلغرايف 
املحمي.

• دعم من ال�صلطات اجلماعاتية واجلهوية.
• توفر املادة االأولية.

ويف االأخري ميكن القول، اأن م�رشوع االأركان 

�صمح باإعادة تركيز االهتمام على �صل�صلة 

التعاونيات  على  ال�صوء  و�صلط  االأركان  

بعد تاأهيلها. ومت �صمان م�صاهمة اجلهة 

يف تطوير ال�صل�صلة والقطاع التعاوين.

كموؤ�رش  االأركان  زيت  لرتميز  بالن�صبة  اأما 

التنمية  وكالة  اأجنزت  حممي،  جغرايف 

الرت�صانة  حول  ت�صخي�صا  االجتماعية، 

املن�صاأ  بـت�صمية  الوطنية اخلا�صة  القانونية 

واملوؤ�رش اجلغرايف وحماية امللكية ال�صناعية 

والتجارية �صنة 2004 مت قامت بعدها بطبع 

ون�رش دليل املمار�صات اجليدة الإنتاج زيت 

الزيوت  ا�صتخراج  عملية  بني  مييز  اأركان 

بطريقة تقليدية و�صبه ع�رشية. حيث يقدم 

الزيوت  اإنتاج  مراحل  جميع  الدليل،  هذا 

غاية  اإىل  االأركان  ثمار  جتميع  من  بداية 

من  املرجع  هذا  ويتكون  النهائي.  املنتوج 

ثالثة اأجزاء: االأول يتناول تقنيات االإنتاج 

اجلودة  �صمان  لعملية  يتطرق  والثاين 

مرفق بوثائق داعمة تو�صح طريقة احرتام 

ميثل  الدليل،  هذا  فاإن  وبهذا،  اجلودة. 

االإنتاج  جودة  ل�صبط  حقيقية  عمل  اأداة 

من طرف جميع اجلهات الفاعلة بال�صل�صلة 

خا�صة منها التعاونيات الن�صائية. كما ميثل 

هذا الدليل اأول وثيقة مرجعية الإنتاج زيت 

االأركان والتي كانت مبثابة االأ�صا�ص الإعداد 

دفرت التحمالت.

التنمية  وكالة  اعتدت  املنوال،  نف�ص  ويف 

اللجنة  يف  ن�صيًطا  ع�صًوا  االجتماعية 

لزيت  اجلغرايف  املوؤ�رش  لو�صع  اجلهوية 

االأركان وواكبت اللجنة التح�صريية الإن�صاء 

لزيت  اجلغرافية  للبيانات  املغربية  اجلمعية 

الوكالة،  دعم  اإىل  االإ�صارة  مع  االأركان. 

الع�صو املوؤ�ص�ص للمنظمة الدولية للبيانات 

اجلغرافية )ORIGIN(، للجمعية الوطنية 

للتعاونيات االأركان لالنخراط بهاته املنظمة.
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ال�صياحـة القـرويـة  

م�صروع التنمية امل�صرتكة الفرن�صية-املغربية

	رافعة	للتنمية	املحلية	مب�ساهمة	املغاربة	املقيمني	باخلارج 

وكالة التنمية الجتماعية  والوكالة الفرن�شية للتنمية

على  االجتماعية  التنمية  وكالة  عمدت 

االقت�صادية،  االأن�صطة  ودعم  ت�صجيع 

تعزز  اإذ  القروية،  املناطق  يف  �صيما  ال 

قطاع ال�صياحة كبديل لالنفتاح الثقايف 

باملناطق  واالجتماعي  واالقت�صادي 

التنمية  وكالة  ت�صعى  وعليه  النائية. 

االجتماعية للم�صاهمة يف:

لل�صاكنة  االجتماعي  الو�صع  حت�صني   •
اله�صة والفقرية؛

• و�صع �صيا�صة تنموية �صاملة ومتكاملة 
الإبقاء ال�صاكنة املحلية يف موطنها عرب 

خلق اأن�صطة مدرة للدخل وال�صغل؛

املحلية  ال�صياحية  االأن�صطة  تعزيز   •
والتوعية  والتكوين  الدعم  خالل  من 

والرتويج ...

امل�صاعدة على اإن�صاء اآليات اال�صتدامة   •
تطوير  مثل  الوطني  امل�صتوى  على 

دعم  هياكل  واإن�صاء  اجلودة،  عالمة 

الت�صويق والرتويج.

التنمية  وكالة  ا�صرتاتيجية  تنفيذ  اعتمد 

التي  العملية  ال�رشاكة  على  االجتماعية 

ال�صياحة  م�رشوع  اإطار  تطويرها يف  مت 

القروية الت�صامنية. هذه ال�رشاكة غالبا ما 

امل�رشوع،  اإىل حامل  باالإ�صافة  تت�صمن، 

املوؤ�ص�صات  ال�صياحة، والعديد من  قطاع 

حملية،  �صلطات  املجال:  يف  العامة 

االأ�صفار،  وكاالت  ترابية،  جماعات 

جمعيات  ال�صياحية،  الرحالت  ومنظمي 

التنمية، واجلمعيات املهنية ... اإلخ. 

باملجال  ال�صياحية  امل�صاريع  اأن جناح  اإذ 

القروي يتيح اإمكانية تعبئة املوارد الب�رشية 

واملالية القادرة على اإن�صاء اأقطاب م�صغرة 

)وح�رشية(  قروية  مناطق  يف  للتنمية 

مهمة  �صياحية  واإمكانيات  جاذبية  ذات 

)طبيعية وثقافية وتاريخية ...(.

ثمرة  القروية  ال�صياحة  م�رشوع  وي�صكل 

االجتماعية  التنمية  وكالة  بني  تعاون 

يعترب  حيث  للتنمية.  الفرن�صية  والوكالة 

االحتاد  اأطلقه  منوذجيا  م�رشوعا 

التنمية  وكالة  تكليف  ومت  االأوروبي 

االجتماعية بت�صيريه حتت اإ�رشاف الوكالة 

الفرن�صية للتنمية. اإذ يهدف امل�رشوع اإىل 

للمناطق  املحلية  التنمية  يف  امل�صاهمة 

بفرن�صا،  املقيمني  للمغاربة  االأ�صلية 

املغاربة  وت�صجيع  الهجرة  من  واحلد 

املقيمني باخلارج على العودة واال�صتثمار 

يف وطنهم.

جمال التدخل

اأقاليم تارودانت ، طاطا ، احلوز ، تزنيت، 

�صتوكة اآيت باها، ورزازات، زكورة.

القروية من  ال�صياحة  وقد مّكن م�رشوع 

تقدر  قروي  �صياحي  ماأوى   21 اإن�صاء 

 2.095.700 مببلغ  االإجمالية  تكلفته 

يورو. �صاهمت الوكالة الفرن�صية للتنمية، 

من خالل متويل االحتاد االأوروبي، ب: 

ذلك  يف  مبا  امل�رشوع،  مبلغ  من   %  40

الدعم املمنوح للم�صتثمرين الذين �صاهموا 

بن�صبة 60 % من مبلغ اال�صتثمار.

وبالرغم من كون هذه  املاآوي ال�صياحية 

�رشيراً،   564 االإجمالية  �صعتها  تبلغ 

تكن  مل  وا�صتدامتها  تطورها  اأن  اإال 

ممكنة اإال بتوفري املواكبة واإجناز اأن�صطة 

ت�صمح بت�صهيل الو�صول اإليها، وربطها 

االأ�صا�صية  االجتماعية  بالتجهيزات 

ال�رشف  لل�رشب،  ال�صالح  باملاء  )التزويد 

التعريف  اإلخ( ق�صد  الكهرباء،  ال�صحي، 

بها حمليا ودوليا، بدءاً من اإدماجها يف 

للمنتوجات  املن�صوبة  ال�صياحية  املدارات 

مت  ذلك  اإىل  اإ�صافة  الرئي�صية:  املجالية 

اخلا�صة  االأن�صطة  من  مبجموعة  القيام 

امل�رشوع:  طرف  من  املمولة  باملواكبة 

واإعداد  ت�صميم  خالل  من  التوا�صل 

الرتويجية  االأدوات  من  جمموعة 

واملن�صورات  والكتيبات  العمل  وبطاقات 

والالفتات االإ�صهارية على طول الطرق، 

ال�صياحي  التوجيه  مكاتب  اإحداث 

االإجراءات  اأهم  من  تعترب  التي   )BOT(

املبتكرة واملنجزة يف اإطار امل�رشوع. حيث 

بتزنيت.  واآخر  بتالوين  اجناز مكتب  مت 

للت�صبيك، ودعم  ف�صاءات  وذلك خللق 

امل�صتثمرين امل�صتفيدين  لتنظيم االإقامة 

واإدارة االأن�صطة ال�صياحية.  وكذا القيام 

ال�صياحية.  للماآوي  الرتويج  بعمليات 

امل�صاريع  حاملي  تكوين  واأخريا، 

ال�صياحيني واالأطر  ال�صياحية واملر�صدين 

بع�ص  وكذلك  املواكبة  يف  املخت�صة 

التي مت  ال�صياحي  التوجيه  اأطر مكاتب 

خلقها.

طرف  من  املمولة  املاآوي  عرفت  وقد 

لالإقبال  نظراً  كبرياً،  تطوراً  امل�رشوع 

من  القروية  ال�صياحة  على  للزوار  املتزايد 

القطاع  هذا  يف  للم�صتثمرين  و  جهة، 

الواعد من جهة اأخرى. فمن بني 49 رحلة 

من  اأكرث  ت�صجيل  مت  منظمة،  �صياحية 

والتي  ليلة   3426 اأم�صوا  ا  �صخ�صً  1038

دخل  على  خ�صو�صا  هام  وقع  عرفت 

ال�صكان املحليني وظروف عي�صهم وذلك 

من خالل �رشاء النزالء للمنتجات املحلية 

)الزربية، املنتوجات املجالية وخا�صة زيت 

االأركان وماء الورد والزعفران...(.

يكن ممكنا  مل  امل�رشوع  هذا  اإن جناح 

للمغاربة  فعلي  انخراط  بف�صل  اإال 

اجلمعيات  وم�صاركة  باخلارج،  املقيمني 

املحلية والتزام كل من ال�صاكنة وال�صياح 

ميثاق  على  التوقيع  والزائرين. حيث مت 

البيئة  )احرتام  الت�صامنية  ال�صياحة 

من   )... والرتاثية،  والطبيعية  الثقافية 

تتو�صل  والذي مبوجبه،  امل�صتثمر  طرف 

اجلمعية »بر�صوم« تتيح لها امل�صاهمة يف 

مل�صاريع  الذاتي  التمويل  تغطية جزء من 

املجال  يف  اجلماعية  اخلدمات  حت�صني 

ال�رشب،  مياه  الطرق،  )املدر�صة،  القروي 

ال�رشف ال�صحي، اإدارة النفايات...(.

جتدر االإ�صارة اإىل اأن هذه التجربة قد مت 

نقلها اإىل مناطق اأخرى مع االأخذ بعني 

االعتبار العنا�رش االأ�صا�صية:

 مقاربة جمالية لل�صياحة القروية؛

مقاربة ت�صاركية عر�صانية؛

 التبادل الفعال للمعلومات؛

 اإدارة مبنية على ال�صراكة؛

 اأن�صطة الرتويج وبناء قدرات الفاعلني.

   
  

   
  

   
  

   
  

اأرقام مهمة

21 ماأوى �صياحي قروي ي�صغل 68 

م�صتخدم ؛

103 من�صب �صغل مبا�صر مبا يف 

ذلك 45 عامل مو�صمي ؛

300 من�صب �صغل غري مبا�صر : 

مر�صدين �صياحيني، طباخني، ...

املهاجرين امل�صتثمرين قام اأغلبهم 

بتوظيف حرفيني حمليني ورجال 

اأعمال ميثلون حوايل %70 من 

التكاليف؛

167 384  يوم عمل.
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منذ  االجتماعية  التنمية  كالة  و  �رشعت 

وطنية  اورا�ص  مواكبة  اإىل  تاأ�صي�صها 

املبادئ  و  اإليها  املوكولة  للمهمة  وفقا  

اآلياتها  بتطوير  توؤطرها. كما قامت  التي 

لتتكيف مع الدينامية التي تعرفها البالد 

وبالتقائية مع باقي الفاعلني. اإذ يف هذا 

ال�صياق، قامت وكالة التنمية االجتماعية 

وركزت  مهمتها  تعريف  باإعادة 

اإ�صرتاتيجيتها على التن�صيط املجايل.

العمل  الوكالة  عمدت  مبهمتها  وللقيام 

مبقاربة قائمة على مبادئ وقيم امل�صاركة 

وامل�صاواة  والت�صامن  القرب  و  وال�رشاكة 

وال�صفافية ثم اال�صتدامة.

وتعترب اال�صتدامة مبدءا مهما تعتمد عليه 

وم�صاريعها.  براجمها  تنفيذ  يف  الوكالة 

ويف هذا ال�صدد، مت دمج البيئة كمقاربة 

�صاملة، يف جميع االأن�صطة التي تدعمها 

منذ  االأخرية  هذه  واعتربت  الوكالة. 

انطالقها اأن االأن�صطة املتكاملة واملدرو�صة 

بدياًل  ت�صكل  ،اأنها  البيئة  تراعي  والتي 

مالئما ل�صمان التنمية امل�صتدامة.

عالقة  فهناك  التذكري  باب  ومن 

واالإق�صاء  واله�صا�صة  البيئة  بني  وطيدة 

الو�صط  يف  ال�صيما  الفقر  و  االجتماعي 

القروي حيث ي�صتمد ال�صكان جزًءا كبرًيا 

�صاركت الوكالة �صمن فعاليات دولية لتقدمي خربتها يف جمال 

التنمية امل�صتدامة ، من بينها:

وهو   ،)rencontres du Mont Blanc( بالن  مونت  لقاءات   •
 )ESS( منتدى دويل لقادة االقت�صاد االجتماعي والت�صامني

التعا�صديات،  املتعاونة،  املقاوالت   - العامل  اأنحاء  جميع  من 

للتفكري  ف�صاء  املنتدى  هذا  يعترب  واملوؤ�ص�صات.  اجلمعيات 

والت�صاور وبناء عالقات ت�صاركية ؛

• قمة ريوديجانريو +Summit 20 + Rio( 20( لقاء عاملي حول 
التنمية امل�صتدامة مت عقده يف الفرتة املمتدة ما بني 20 و 22 

يونيو 2012 بالربازيل. يف نهاية هذه القمة، اعتمد ممثلوا 193 

دولة اإعالًنا نهائًيا بعنوان »امل�صتقبل الذي نريده«؛

• موؤمتر االأطراف COP22( 22(، وهو حدث مت تنظيمه يف املغرب 
�صنة 2016 بهدف االإ�رشاف وتتبع جهود البلدان يف مواجهة 

وكالة  نظمت  التظاهرة،  هذه  هام�ص  على  املناخية.  التغريات 

التنمية االجتماعية ور�صة حول »املمار�صات اجليدة من زاوية 

االأن�صطة وامل�صاريع ذات الطابع االجتماعي واالقت�صادي وذات 

التجارب  تقدمي  من  الور�صة  هذه  البيئي«.ومكنت  االهتمام 

م�صاريع  يف  البيئة  باإدماج  يتعلق  فيما  اجليدة  واملمار�صات 

ا مناق�صة الفر�ص املتاحة فيما يتعلق  التنمية االجتماعية واأي�صً

بدعم وتعزيز القدرات يف هذا ال�صياق.

وكالة التنمية االجتماعية:   

 عمل متنا�صق وروؤية �صاملة 

من اأجل التنمية امل�صتدامة وحماية البيئة

م�صاركة وكالة التنمية االجتماعية يف التظاهرات 

الدولية حول التنمية امل�صتدامة

   
  

   
  

Congrès  
mondial du 

tourisme  
social

Le tourisme social :  
une vision au bénéfice de tous les citoyens

Essaouira, Maroc 

16-19 octobre 2012

من م�صادر رزقهم من املوارد الطبيعية. 

لها  والت�صحر  املناخية  التغريات  اأن  كما 

تاأثري مبا�رش على الدخل الفردي وال�صحة 

فان  ولهذا  العي�ص.  و�صبل   والتعليم 

  ،2010 �صنة  و�صعت،  الوكالة 

البيئة  اإ�صرتاتيجيتها للتدخل يف جمال 

اإىل  تهدف  والتي  امل�صتدامة  والتنمية 

�صيا�صات  مع  تدخالتها  توافق  �صمان 

وكذا  باملغرب  امل�صتدامة  والتنمية  البيئة 

خالل  من  الدولية  املغرب  التزامات 

الفقر  وم�صاهمتها يف مكافحة  تدخلها 

واله�صا�صة واالإق�صاء االجتماعي املرتبطة 

مبا�رشة بالعوامل البيئية.

التنمية  اأ�صبحت  ال�صياق،  نف�ص  ويف 

امل�صتدامة منذ �صنة  2010، من اأولويات 

�صيما مع و�صع  الوطنية، وال  ال�صيا�صة 

امليثاق الوطني للبيئة والتنمية امل�صتدامة 

جميع  فيه  �صاهم  والذي   )CNEDD(

الفاعلني املعنيني على ال�صعيد الوطني. 

ويف �صنة 2011، اأدرج املغرب بعد البيئة 

الد�صتورعلى  يف  امل�صتدامة  والتنمية 

واالجتماعية.  االقت�صادية  التنمية  غرار 

ويف �صنة 2016 مت تطوير االإ�صرتاتيجية 

 )SNDD( امل�صتدامة  للتنمية  الوطنية 

اتخذها  التي  ال�صيا�صات  على  املبنية 

املغرب بهدف تعزيز االلتقائية والتكامل 

ال�صياقات  خمتلف  بني  والتنا�صق 

وا�صرتاتيجيات التخطيط.

�صنة  ويف  الديناميكية،  هذه  اإطار  يف 

االجتماعية   التنمية  وكالة  قامت   2010

للتدخل يف جمال  اإ�صرتاتيجية  بتطوير 

البيئة والتنمية امل�صتدامة التي  مكنتها 

من حت�صني تدخلها وتعزيز �رشاكاتها مع 

الفاعلني املحليني وال�صلطات واجلماعات 

التعاونيات  عن  ف�صاًل   ، املحلية 

يف  العاملة  احلكومية  غري  واملنظمات 

البيئة. كما ت�صاهم وكالة  جمال حماية 

الرهان  تنفيذ  يف  االجتماعية  التنمية 

رقم 6 من االإ�صرتاتيجية الوطنية للبيئة 

يتمثل  والذي  امل�صتدامة  التنمية  و 

من  واحلد  الب�رشية  التنمية  »تعزيز  يف 

الفوارق االجتماعية واملجالية« من خالل 

املحور اال�صرتاتيجي رقم 1 الذي يتمثل 

يف اال�صتفادة من برامج مكافحة الفقر 

من خالل االأهداف امل�صطرة: 

للدخل  املدرة  االأن�صطة  توجيه   •
بني  تربط  م�صاريع  نحو  املنجزة 

امل�صتدامة؛ للتنمية  الثالث   الدعامات 

يف  واله�صا�صة  الفقر  من  احلد   •
الو�صط القروي.
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م�صاريع وبرامج اأخرى الإنعا�س وتقييم روح املقاولة والبعد البيئي

برنامج اإنعا�س املقاولة على م�صتوى 

الوحدات ال�صغرية الإنتاج ال�صلع واخلدمات 

يف والية تطوان

تنمية ال�صياحة الت�صامنية يف اإقليم احلوز: 

الرحلة الت�صامنية املغرب

 ور�س الت�صامن الدويل لل�صباب: 

تثمني ال�صوف وتدوير العجالت  

منوذج دوار اخلربة

حامل امل�صروع : :جمعية اأوالد ميمون للتنمية والتعاون 

م�صروع تثمني خملفات زيت الزيتون

 دعم امل�صاريع لفائدة عنا�صر املجتمع

 املدين يف عدة قطاعات

   
  

   
  

خالل  من  التمويل  اإىل  الولوج  ت�صهيل  اإىل  الربنامج  هدف 

اإجناز هذا  املالئمة، وقد مت  املواكبة  وتاأمني  ال�صغرى  القرو�ص 

الربنامج بال�رشاكة مع التعاون التقني البلجيكي. 

م�رشوع املركز املتو�صطي للبيئة مبراك�ص يتبنى مقاربة توا�صلية / 

ت�صويقية �صياحية والتي متكن من امل�صاهمة يف اإنعا�ص ال�صياحة 

اإقليم احلوز وذلك عن  االجتماعية والت�صامنية على م�صتوى 

اعتمادا  االأطل�ص  مبرتفعات  الت�صامنية  الرحالت  تنمية  طريق 

وبالتايل  الت�صامنية.  الرحالت  تنظيم  املحلية يف  اخلربة  على 

زيادة القدرة على الت�صويق املبا�رش ملثل هذه االأن�صطة ب�صكل 

االأ�صفار  وكاالت  طرف  من  املعتمدة  املنهجية  عن  خمالف 

ال�صياحية.

حامل امل�صروع : املركز املتو�صطي للبيئة مبراك�س

ال�صركاء

•  وكالة التنمية االجتماعية
• املركز املتو�صطي للبيئة فرن�صا

اإىل  لل�صباب  الدويل  بالت�صامن  املتعلق  امل�رشوع  ور�ص  يهدف 

حت�صني  وكذلك  ال�صيارات  عجالت  وتدوير  ال�صوف  تثمني 

مداخيل الن�صاء احلرفيات. وترتكز االأن�صطة املقرتحة يف هذا 

تثمني  من  انطالقا  التقليدية  املنتوجات  �صناعة  على  امل�رشوع 

ال�صوف والزربية املحلية وكذا تدوير العجالت.  

حامل امل�صروع : :جمعية بالتان احلاجب 

ال�صركاء

•  اقليم احلاجب
•  املديرية االإقليمية للرتبية الوطنية 

•  املديرية االإقليمية للفالحة 
•  املديرية االإقليمية لل�صباب و الريا�صة 

•  جمعية الوان العامل الفرن�صية
• القطاع اخلا�ص 

ي�صعى هذا امل�رشوع اإىل حماية البيئة اإذ يهدف اإىل اإن�صاء حمطة 

لت�صفية املياه العادمة، �صبكة للتطهري وقنوات للربط الفردي. كما 

يروم امل�رشوع حتديد وت�صميم نظام جلمع املياه العادمة باأوالد 

ميمون، معاجلتها وتثمينها وذلك من اأجل:

• حماية الفر�صة املائية،

• ا�صتغالل املياه املعاجلة يف ال�صقي،

• خلق حزام اأخ�رش للحد من اآفة الت�صحر.

ال�صركاء

• وزارة الداخلية
• املكتب الوطني للكهرباء واملاء ال�صالح لل�رشب

• املجل�ص االقليمي ل�صتوكة اأيت باها
• وكالة احلو�ص املائي �صو�ص ما�صة درعة

• الوكالة االأمريكية للتعاون الدويل
• منظمة اأوك�صفام

• جمعية اأنوار لربايج

يهدف امل�رشوع اإىل تثمني خملفات زيت الزيتون وحت�صني دخل 

اأع�صاء التعاونيات املكونة للمجموعة. وترتكز االأن�صطة املقرتحة 

يف هذا امل�رشوع على اإنتاج قوالب الوقود انطالقا من تثمني 

متكني  على  تاأثري  من  لها  ملا  ونواته،  الزيتون  زيت  خملفات 

التدفئة مدة طويلة وكذا امل�صاهمة يف حماية البيئة.

حامل امل�صروع : جمموعة ذات النفع االقت�صادي زيت �صفرو 

ال�صركاء :

• وكالة التنمية االجتماعية  
• املديرية االإقليمية للفالحة ب�صفرو

ويتجلى ذلك يف دعم القطاعات التالية: اخلدمات - الفالحة - 

ال�صناعة التقليدية- تربية املوا�صي- ال�صيد التقليدي- اخلدمات 

املالية عن قرب- ال�صياحة القروية.

مت عرب هذا الربنامج دعم 30 م�صروعا بكلفة 

اإجمالية  بلغت 7,9  مليون درهم، �صاهمت فيها 

الوكالة بـــ 4,2 مليون درهم لفائدة  11953 

م�صتفيد وم�صتفيدة )% 53 منهم  ن�صاء( 

دعم هذا الربنامج 1046 م�صروعا مبيزانية 

اإجمالية 387,7 مليون درهم، و�صاهمت الوكالة 

مببلغ 194.2 مليون درهم، وخلقت 4928 من�صب 

 �صغل 162992لفائدة م�صتفيدا و م�صتفيدة 

)%49 منهم من الن�صاء(

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

امليزانية االإجمالية 512620,00  درهم

امليزانية االإجمالية 150000,00  درهم

امليزانية االإجمالية 503400,00 درهم

م�صاهمة الوكالة   226400,00  درهم
امليزانية االإجمالية 6.497.102.00  درهم

م�صاهمة الوكالة 2.000.000.00  درهم
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برامج  عدة  دعم  في  شركائها   من  عدد  مع  االجتماعية  التنمية  وكالة  تساهم 
اجتماعية، ومن بني هذه البرامج تلك التي تساهم في حتسني احملددات االجتماعية، 
وعلى رأس تلكم البرامج جند ثالث برامج رائدة هي: برنامج التنشيط االجتماعي عن 
قرب عبر الرياضة، الثقافة والترفيه باألحياء الفقيرة، والبرنامج املندمج للمواكبة 
والتنمية االجتماعية لعمليات إعادة إسكان قاطني األحياء الصفيحية، وبرنامج 

التنــــميــة االجتـــماعية لألحياء احلضرية.

الدعم املحلي للربامج االجتماعية الوطنية

مواكبة	يومية	ل�ساكنة	الأحياء	ال�سفيحية	يف	اإعادة	

الإيواء	و	خلق	جمال	للتن�سيط		ال�سو�سيو	ثقايف	

برنامج التن�صيط االجتماعي عن قرب 

عرب	الريا�سة،	الثقافة	والرتفيه	بالأحياء	الفقرية

   
  

   
  

تقوية  نحو  الدفع  يف  للربنامج  االأ�صا�ص  الهدف  ويتجلى 

التما�صك واالندماج االجتماعي داخل االأحياء احل�رشية الفقرية 

مبادرات  ودعم  االجتماعي  االإبداع  حتفيز  عرب  والهام�صية، 

وم�صاريع التن�صيط االجتماعي عن قرب، ويتم ذلك عرب حت�صني 

فر�ص االندماج االجتماعي وتعزيز ال�صلوك املدين وقيم املواطنة 

داخل االأحياء الفقرية والهام�صية، وتاأهيل ف�صاءات التن�صيط 

االجتماعي عن قرب وتي�صري ولوج الفئات االجتماعية اله�صة 

اإليها )االأطفال، املعاقون، املراأة، وامل�صنون(، وكذا تقوية ال�رشاكة 

املحلية وتعزيز االلتقائية الفاعلني املحليني  يف جمال التن�صيط 

االجتماعي، باالإ�صافة اإىل مواكبة ومتكني اجلمعيات الن�صيطة 

واخلربات  واملهارات  املعارف  من  والهام�صية  الفقرية  باالأحياء 

االأ�صا�صية يف جمال التن�صيط االجتماعي عن قرب و الرفع من 

جودة م�صاريع ومبادرات التن�صيط االجتماعي عن قرب داخل 

االأحياء الفقرية.

احل�صيلة

20 برنامج وطنيا بتكلفة ناهزت   

26.460.480.00 درهما

الربنامج املندمج للمواكبة والتنمية 

االجتماعيةلعمليات اإعادة اإ�صكان قاطني 

االأحياء ال�صفيحية

يكمن هدف الربنامج االأ�صا�صي يف دعم ومواكبة جمهودات 

دور  قاطني  متكني  اإىل  الرامية  املحليني  والفاعلني  الدولة 

ظروف  وحت�صني  الالئق،  ال�صكن  اإىل  الولوج  من  ال�صفيح 

باالأحياء  ال�صو�صيو-اقت�صادي  اندماجهم  و�رشوط  عي�صهم 

اجلديدة.

اأهداف  ت�صطري جمموعة  الكبري عرب  الهدف  بلوغ هذا  ويتم 

حمددة، وهي:  

• تي�صري ولوج قاطني دور ال�صفيح اإىل ال�صكن الالئق وال�صيما 
وامل�صنني  واالأرامل  الن�صاء  من  اله�صة  االجتماعية  الفئات 

واالأ�صخا�ص يف و�صعية اإعاقة؛

�صمان املواكبة االجتماعية للمواطنني و املواطنات و تقدمي   •
االإجراءات  ت�صهيل  عرب  الوحيد  بال�صباك  القرب  خدمات 

االإدارية و املالية و القانونية؛

اإعادة  لعمليات  االجتماعي  والتتبع  واالإدارة  التدبري  تاأمني   •
الغري  ال�صكن  وقاطنات  قاطني  لفائدة  اإيواء  اإ�صكان/اإعادة 

الالئق؛

• دعم ومواكبة اإجناز م�صاريع التنمية االجتماعية واالقت�صادية 
ومبادرات التن�صيط االجتماعي عن القرب باحلي امل�صتقبل.

     

   
  

ال�صركاء

احل�صيلة

 11 برناجما بتكـلفة مالية ناهزت  60.817.490,00 درهما

الفئة امل�صتهدفة:

االأ�صر القاطنة اأحياء ال�صكن الغري الالئق

الكلفة االإجمالية

تقدر تكلفة الربنامج مبليون درهم وميكن اأن تكون 

امل�صاهمة اأكرث بح�صب حجم االأن�صطة والفئات 

االجتماعية واملجاالت الرتابية امل�صتهدفة، تبلغ 

م�صاهمة الوكالة فيها اإىل حدود 50% . 

• وزارة الداخلية؛
الوطني والتعمري واالإ�صكان  الرتاب  اإعداد  وزارة   •

و�صيا�صة املدينة؛

• مديرية اجلماعات الرتابية؛
• املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية؛

• املقاوالت العمومية التي تهتم بال�صكن الغري الالئق 
ال�صيما جمموعة العمران و �رشكة اإدماج ال�صكن؛

• وزارة الرتبية الوطنية؛
وزارة الثقافة ال�صباب والريا�صة؛  • 

• مندوبية وزارة ال�صحة؛
• اجلمعيات املحلية.
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الفئة امل�صتهدفة:

االأطفال وال�صباب يف �صن التمدر�س 

وخا�صة االإناث الذين ينتمون اإىل 

االأحياء الفقرية والهام�صية

م�صاهمة منها يف الرفع من جودة حياة املواطنات واملواطنني،      

واالقت�صادي  االجتماعي  اندماجهم  ل�رشوط  وتي�صريا 

واملجايل داخل احلي، بو�صفه اإطارا للعي�ص امل�صرتك وجماال 

لروابط وعالقات جديدة، �صطرت وكالة التنمية االجتماعية 

برناجما يهتم بالتنمية االجتماعية لالأحياء احل�رشية وذلك 

عرب بلورة وتفعيل جملة من االأعمال التنموية والتن�صيطية. 

وليت�صنى لها ذلك �صطرت للربنامج عدة اأهداف، منها: 

للعي�ص  كف�صاء  جاذبيته  وتعزيز  احلي  �صورة  حت�صني   •
امل�صرتك: االنتماء، التملك؛

التدبري  لل�صكان يف  امل�صاركة االجتماعية  دعم ومواكبة   •
االجتماعي واحل�رشي للحي؛

• تعزيز م�صاركة املراأة يف احلياة االجتماعية للحي،
داخل  االجتماعية  والروابط  االجتماعي  التما�صك  تقوية   •

احلي؛

• تر�صيخ ثقافة املواطنة وتقوية عالقات ح�صن اجلوار؛
القرب  خلدمات  واملواطنني  املواطنات  ولوج  حت�صني   •

االجتماعي باحلي؛ 

احلي  داخل  -ثقايف  ال�صو�صيو  للتن�صيط  �صريورة  بلورة   •
كاأداة لالإدماج االجتماعي؛

• دعم ومواكبة مبادرات الت�صغيل الذاتي؛ 
• دعم ومواكبة العمل اجلمعوي

• تعزيز اإلتقائية مبادرات اجلمعيات داخل احلي؛

برنامج التنــــميــة االجتـــماعية لالأحياء احل�صرية

ال�صــركــاء

• املجل�س البلدي، اجلماعة احل�صرية واملركز احل�صري؛
• اللجنة االإقليمية للمبادرة الوطنية؛

• وكالة التنمية االجتماعية؛
• مندوبية التعاون الوطني؛

• املنع�صون العقاريون؛
• مندوبية وزارة الثقافة ال�صباب والريا�صة؛

• نيابة وزارة الرتبية الوطنية؛
• مندوبية وزارة ال�صحة؛

• مندوبية وزارة االأوقاف وال�صوؤون االإ�صالمية؛
• اجلمعيات املحلية؛

الكلفة االإجمالية

تقدر تكلفة الربنامج مبليون درهم وميكن اأن تكون 

امل�صاهمة اأكرث بح�صب حجم االأن�صطة والفئات 

االجتماعية واملجاالت الرتابية امل�صتهدفة، وت�صل 

ن�صبة م�صاهمة الوكالة اإىل حدود 50% . 

التنمية الب�صرية

	من	اأجل	رفع	كل	اأ�سكال	امليز	والإق�ساء	

عن	الفئات	الجتماعية	

م�صروع اأق�صام الرتبية املندجمة

اأ�صاليب  يعتمد  تعليم دامج  اإعاقة اىل  االأطفال يف و�صعية  ولوج  تعزيز  اإىل  امل�رشوع  يهدف هذا 

امل�صاهمة يف  بغية  االأطفال،  من  الفئة  لهذه  الرتبوية  واالحتياجات  تتالءم  عملية  واأدوات  وتقنيات 

تعميم الرتبية املندجمة على م�صتوى جهة الدار البي�صاء �صطات و ت�صهيل ولوج 180 طفال وطفلة 

يف و�صعية اإعاقة حركية وذهنية اإىل خدمات التعليم والتاأهيل والتدريب والرعاية الوظيفية لتعزيز 

التمدر�ص، وذلك باإحداث وجتهيز 12 ق�صما للرتبية املندجمة املالئمة للمعايري البيداغوجية.

الفئات امل�صتهدفة :

180 طفال وطفلة

20 مربيا ومربية

8 م�صاعدات

• وكالة التنمية االجتماعية 
• الع�صبة املغربية لالأطفال 

املعاقني  ذهنيا وحركيا

ال�صــركــاء

تبلغ الكلفة االإجمالية 

لهذا امل�صروع:    

2.284.000,00  درهما
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تعزيز االإن�صاف وامل�صاواة بني الن�صاء والرجال

تنفيذ	اخلطة	احلكومية	للم�ساواة	

 م�صروع اإحداث مركزين ال�صتقبال االأطفال 

يف و�صعية �صعبة بدون رعاية اأ�صرية 

باأكادير	وفا�س	
جاء هذا امل�رشوع ثمرة التفاقية �رشاكة بني االحتاد االأوروبي 

واململكة املغربية حول برنامج دعم ن�رش امل�صاواة بني الن�صاء 

والرجال، تنفيذا للخطة احلكومية للم�صاواة، ُتفو�ص وزارة 

مبوجب  واالأ�رشة  وامل�صاواة  االجتماعية  والتنمية  الت�صامن 

هذه االتفاقية تدبري متويل »الفاعلني غري احلكوميني« لوكالة 

التنمية االجتماعية، التي �صتتكلف بت�صيري امل�رشوع عرب تتبع 

وقد �صاهم هذا الربنامج يف:

• ن�رش ثقافة امل�صاواة بني الن�صاء والرجال يف البيئة االجتماعية والثقافية للم�صاريع 
املمولة من قبل الربنامج،  

• حت�صني اخلدمات التي قدمتها اجلمعيات امل�صتفيدة من الربنامج للن�صاء �صحايا 
العنف يف جمال حماربة العنف �صدهن ون�رش املمار�صات الف�صلى، 

• تعزيز ظروف واإمكانات امل�صاركة املت�صاوية للن�صاء والرجال يف احلكامة ال�صيا�صية 
وتدبري ال�صاأن العام بالن�صبة للجمعيات الفاعلة يف هذا املجال،

للن�صاء  القانونية  باحلماية  املتعلقة  املوا�صيع  يف  الدعامات  من  جمموعة  اإنتاج 

وم�صاركتهن يف احلكامة املحلية وحماربة العنف �صدهن ونبذ ال�صور النمطية التي 

تعيق تفعيل ادوارهن يف احلياة االجتماعية، واالقت�صادية، وال�صيا�صية والثقافية.

التدبري املايل واالإداري واملواكبة التقنية لل�رشكاء.

امل�صاواة  وتعزيز  امل�صاهمة يف حت�صني  اإىل  امل�رشوع  ويهدف 

غري  الفاعلني  متكني  عرب  والرجال  الن�صاء  بني  واالإن�صاف 

احلكوميني من امل�صاهمة يف ن�رش ثقافة امل�صاواة واالإن�صاف 

وحمايتهن  الن�صاء  حقوق  وتكري�ص  والرجال،  الن�صاء  بني 

القانونية وتعزيز قدراتهن يف امل�صاركة يف احلكامة ال�صيا�صية 

وتدبري ال�صاأن العام.  

جاء هذا امل�رشوع لي�صاهم يف تكري�ص احلقوق االأ�صا�صية لالأطفال يف و�صعية 

�صعبة وبدون رعاية اأ�رشية، عرب الرفع من جودة اخلدمات املقدمة  لهذه الفئة من 

االأطفال ،  مبركزي اأكادير وفا�ص، وت�صمل اخلدمات: االإقامة والتغدية والتمدر�ص 

والرعاية الطبية واالأن�صطة ال�صو�صيو تربوية والرتفيهية.

وقد ا�صتند اإعداد هذا امل�رشوع اإىل الدرا�صة التي اأعدتها الع�صبة املغربية حلماية 

هذه  مكنت  اإذ  باملغرب،  عنهم  املتخلى  االأطفال  باإ�صكالية  واخلا�صة  الطفولة 

الدرا�صة من ت�صخي�ص الواقع االجتماعي واملوؤ�ص�صاتي لظاهرة االأطفال يف و�صعية 

�صعبة بدون رعاية اأ�رشية، واملتمثلة يف:

التي ت�صتهدف  باملبادرات  للتاأطري والتكوين فيما يتعلق  الالزمة  الو�صائل  قلة   •
االأطفال يف و�صعية �صعبة بدون رعاية اأ�رشية.

• �صعف دور الفاعلني املحليني يف التكفل بهذه الفئة من االأطفال.

• خ�صا�ص يف املوؤ�ص�صات التي تتكفل باالأطفال يف و�صعية �صعبة بدون رعاية 
اأ�رشية )مراكز اال�صتقبال، واخلدمات ال�صحية، والدعم االجتماعي واملهني واإدماج 

االأطفال بدون رعاية اأ�رشية(.

• التعريف باأ�صكال التمييز القائمة على النوع االجتماعي وعلى االإعاقة فيما يخ�ص 
عملية التكفل باالأطفال بدون رعاية اأ�رشية.

الفئات امل�صتهدفة

• الن�صاء، والرجال واالأطفال
• اجلمعيات املحلية 

• الهيئات املنتخبة
• املوؤ�ص�صات التعليمية

الفئة  امل�صتهدفة

200 طفال وطفلة يف و�صعية 

�صعبة بدون رعاية اأ�صرية

• وزارة الت�صامن والتنمية 
االجتماعية وامل�صاواة 

واالأ�صرة

• االحتاد االأوروبي

ال�صــركــاء حماور تدخل امل�صروع

• حماربة ال�صور النمطية التمييزية 
�صد الن�صاء

• حماربة العنف �صد الن�صاء
• تقوية امل�صاركة ال�صيا�صية للن�صاء
• تقوية احلماية القانونية للن�صاء

حاملو امل�صاريع 

 15 جمعية ن�صيطة يف جمال 

حقوق الن�صاء

تبلغ الكلفة االإجمالية للم�صروع  22.288000,00 درهما

     

• وكالة التنمية االجتماعية 
• الع�صبة املغربية حلماية 

الطفولة

• املبادرة الوطنية للتنمية 
الب�صرية

ال�صــركــاء

 الكلفة االإجمالية للم�صروع

  20.255.000,00  درهما
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برنــامج اأمــلي   

برنامج	احلد	من	الأثر	ال�سو�سيو	-	القت�سادي	لفريو�س	نق�س	املناعة	املكت�سبة/

الإيدز	على	ال�ساكنة	اله�سة	والأ�سخا�س	امل�سابني	واملتاأثرين	بفريو�س	الإيدز

موؤ�صرات االآثار االإيجابية على امل�صتفيدين

�صهادات امل�صتفيدين

امل�صاهمة يف  اإىل  الربنامج  هدف هذا 

الق�صاء  ال�صيدا من خالل  حماربة داء 

االجتماعي  واالإق�صاء  الفقر  على 

االقت�صادي  الوقع  تخفيف  عرب 

واالجتماعي، على االأ�صخا�ص املعوزين 

امل�صابني بفريو�ص ال�صيدا واالأ�صخا�ص 

وذلك  بالفريو�ص،  باالإ�صابة  املهددين 

للدخل  اأن�صطة مدرة  عن طريق خلق 

هذا  اإجناز  مت  وقد  مهاراتهم.  وتقوية 

حماربة  جمعية  مع  ب�رشاكة  الربنامج 

ال�صيدا. 

�صياق الربنامج

اخلطط  من  جزءاً  الربنامج  ي�صكل 

اال�صرتاتيجية الوطنية ملكافحة فريو�ص 

-2007 الب�رشية/االإيدز  املناعة  نق�ص 

2011 و2016-2012.

ويج�صد الربنامج مبداأ  الرعاية ال�صاملة 

االأ�صخا�ص  متكن  التي  واملتكاملة 

بفريو�ص  لالإ�صابة  واملعر�صني  امل�صابني 

املايل  اال�صتقالل  اكت�صاب  ال�صيدا، من 

يعززان  اللذين  االجتماعي  وو�صع  

الرعاية الطبية من خالل الق�صاء  على 

اله�صا�صة  ووقع الو�صمة واأثرها.

منهجية  �صمن  الربنامج  وبندرج 

)الن�صاء  امل�صتهدفة  لل�صاكنة  حقوقية 

عن  العدالة  حتقيق  بهدف  والرجال( 

طريق احلد من اأوجه عدم امل�صاواة يف 

)حق  ال�صحية  الرعاية  على  احل�صول 

اأ�صا�صي من حقوق االإن�صان( والتعوي�ص 

عن ال�رشر االجتماعي - الثقايف )عدم 

االإبالغ عن املر�ص والو�صم من جانب 

البيئة االجتماعية وما اإىل ذلك(.

امل�صابني  بتمكني  الربنامج  ويعد 

العودة  من  االإ�صابة  واملعر�صني خلطر 

يي�رش  الذي  االعتيادي  الو�صع  اإىل 

اندماجهم االجتماعي، ويعزز �صحتهم 

قدرتهم  من  ويزيد  العقلية،  وحالتهم 

انتقال  خماطر  من  للحد  التفاو�صية 

وباء  احلد من  وامل�صاعدة يف  العدوى 

فريو�ص نق�ص املناعة املكت�صبة/االإيدز.

التغطية اجلغرافية

اأكادير  هي:  مواقع   7 الربنامج  �صمل 

 - فا�ص   - مراك�ص   - البي�صاء  الدار   -

طنجة الرباط - تارودانت – 

النتائج املحققة

• اإن�صاء اآلية لتمويل امل�صاريع االقت�صادية 
اأو  لالإ�صابة  املعر�صني  لالأ�صخا�ص 

نق�ص  بفريو�ص  املتاأثرين  اأو  امل�صابني 

والعمل  )االإيدز(  املكت�صبة  املناعة 

بها؛

االأن�صطة  لر�صد  نظام  و�صع   •
بها  ي�صطلع  التي  االقت�صادية 

لالإ�صابة  املعر�صون  االأ�صخا�ص 

بفريو�ص نق�ص املناعة الب�رشية/االإيدز 

اأو املتاأثرين بها، وما بعد اإن�صائها؛

• تنفيذ برنامج لبناء القدرات والتمكني 
م�صمم خ�صي�صا ملختلف االأ�صخا�ص 

نق�ص  بفريو�ص  املتاأثرين  اأو  امل�صابني 

املناعة املكت�صبة/االإيدز، وامل�صتفيدين 

من الربنامج؛

• تثمني ومتويل كافة املمار�صات اجليدة 
بالربنامج.

مرحلة تعميم الربامج: 2013-2010

ا�صتفاد 226 �صخ�صا  من 

دعم مايل لتنفيذ امل�صاريع 

 املدرة للدخل، منهم

 136 امراأة و90 رجال.

امليزانية العامة للربنامج: 

542 755 5 درهم

م�صاهمة وكالة 

التنمية االجتماعية: 

3.658.191,97 درهم

هناك حت�صن كبري على امل�صتوى املادي

مادية  ا�صتقاللية  لنا  اأ�صبح   حيث 

وو�صع اجتماعي حمرتم

هناك تطورات. من قبل كنت مع عائلتي ، ثم يف مكان 

املنزل مع  اأنا يف   ، اأ�صتاأجرت منزال  االآن  غري �صحي. 

بناتي. انا اأح�ص باأنني اأف�صل يف منزيل

ينظر اإىل التغيريات معنويا وماليا اأي�صا. هناك من يفكر يف الزواج. )...( املظهر اجل�صدي 

، الطريقة التي يرتدي بها املالب�ص. قبل اأن يهمل نف�صه متاما ، كان جمرد خمول. االآن 

اأ�صبح ن�صيطا، لديه م�صكن. لديه طريقة اأخرى اأكرث اإيجابية يف التفكري. يعو�ص هذا 

امل�رشوع عن �صعف املر�ص ، فهو اأقوى اجتماعًيا ونف�صًيا. مل يعد مدانا اجتماعيا.

هنا، اأنا يف ن�صاط حقيقي. اأذهب 

اإىل ال�صوق ، اأجيد احل�صاب، ولدي 

زبائن. واأمتنى فتح متجر.

كنت ال اأفعل �صيئا. )…( اأ�صعر اأنه اأ�صبحت 

ا مهمة. اأنا اأقوم  لدي قيمة، لقد اأ�صبحت اأي�صً

مب�صاريع واأفكر يف امل�صتقبل

 

ثالث  حوايل  منذ  املجال  هذا  تركت  لقد  باغية،  كنت 

�صنوات، واأنا االن اأعمل كعاملة منزل.

). . ( بعد مرور اأربعة اأ�صهر تغريت نظرة اأمي اجتاهي.. 

اأ�صبحت حترتمني ... واأ�صبح لدي دخل قار.

التاأثريات على الو�صع االجتماعي واالقت�صادي: اال�صتقالل املايل

االآثار التي يت�صورها ال�صركاء امل�صوؤولون عن مواكبة امل�صتفيدين
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ق�ص�س جنـاح   

حوار مع من�صق برنامج بوجدور مبادرة

ال�صيد حلميد بوحمادي

ق�صة جناح من احل�صيمة 

تعاونية �صقر الريف

اأ�صباب  عن  اإخبارنا  باإمكانك  هل  �س: 

وظروف تاأ�صي�س جمعيتكم ؟

مبادرة  بوجدور  جمعية  تاأ�ص�صت  ج: 

للحد من ن�صب الفقر واله�صا�صة باإقليم 

ال�صغل  منا�صب  خلق  عرب  بوجدور، 

واإعادة هيكلة القطاع غري املهيكل يف 

الن�صيج االقت�صادي املحلي، وقد كان 

تاريخ اجلمع  تاريخ 9 فرباير2018 هو 

العام التاأ�صي�صي للجمعية.

الأ�صكر  هنا  الفر�صة  اأغتنم  اأن  واأود 

اإقليم  عامل  بنرباهيم،  ابراهيم  ال�صيد 

بوجدور، وكذا �رشكاء بوجدور مبادرة 

بالقطاعني العام واخلا�ص خا�صة وكالة 

التنمية االجتماعية باعتبارها احلا�صنة 

للربنامج.

�س: ما هل باإمكانكم اإعطاءنا  ملحة عن 

طريقة ا�صتغالكم؟

اقرتاح  باإعالن طلب  العمل  بداأنا  ج: 

 30 غاية  اإىل   12 من  ابتداء  م�صاريع 

�س: كيف جاءت فكرة تاأ�صي�س تعاونية 

�صقر الريف؟

وكالة  اأ�صكر  اأن  اأود  البداية  يف  ج: 

اختارت  التي  االجتماعية  التنمية 

تعاونية �صقر الريف لتكون �صيفة عدد 

جملتها التنموية .

تاأ�صي�ص  ظروف  بخ�صو�ص  اأما 

تعاونيتنا، فبعد ح�صويل على �صهادة 

موا�صلة  ا�صتطاعتي  وعدم  البكالوريا 

الظروف  ب�صبب  اجلامعية  الدرا�صة 

املادية وكذا ب�صبب اإعاقتي املتمثلة يف 

برفقة جمموعة  فكرت  الب�رش،  �صعف 

م�رشوع  تاأ�صي�ص  يف  االأ�صدقاء  من 

ب�صمان  كفيال  يكون  للدخل  مدر 

�رشوط عي�ص كرمي.

وهكذا كانت اخلطوة االأوىل بالتجائنا 

اإىل عمالة احل�صيمة لل�رشوع يف عملية 

ال�صيد  اأ�صكر  اأن  اأود  وهنا  التاأ�صي�ص، 

لنا  قدم  الذي  اليعقوبي  الوايل حممد 

بالتكوين،  بداأ  كبريين،  ودعما  عونا 

الوطنية  املبادرة  عرب  املايل  بالدعم  ثم 

للتنمية الب�رشية.

 2017 �صنة  من  ماي  �صهر  كان  وقد 

تاريخ اجلمع العام التاأ�صي�صي للتعاونية 

با�صم �صقر الريف.

عليها  ركزت  التي  املجاالت  هي  ما  �س: 

تعاونيتكم؟

ج: اأ�ص�صنا تعاونية فالحية، كان الهدف 

عرب  املحلية  املنتوجات  تثمني  منها 

ت�صويق  على  اأ�صا�صا  وركزنا  ت�صويقها، 

اأن  على  عملنا  وقد  اجلافة.  الفواكه 

نونرب 2018 بالدوائر وامللحقات االإدارية 

وقمنا  بوجدور،  اإقليم  لعمالة  التابعة 

اخلا�صة  الرت�صيح  ملفات  با�صتقبال 

بالربنامج، ليتم بعد ذلك انتقاء امللفات 

التتبع  جلنة  طرف  من  اأوليا  انتقاء 

التقني.

عقد  يف  �رشعنا  املرحلة  هذه   بعد 

 جل�صات عمل مع حاملي امل�صاريع النتقاء

جلنة  طرف  من  نهائيا  انتقاء  امللفات 

امل�صادقة. ليتم يف ختام املرحلة متويل 

اال�صتفادة  �صواهد  وتوزيع  امل�صاريع 

على املتوجني. 

فكرمت  هل  التاأ�صي�س  مرحلة  بعد  �س: 

دعم  من  لال�صتفادة  ال�صراكة  بنهج 

املوؤ�ص�صات العمومية، وهل ا�صتفدمت من 

دعم وكالة التنمية االجتماعية؟

مرحلة  بعد  فكرنا  �صحيح  ج: 

التاأ�صي�ص يف نهج �رشاكات لال�صتفادة 

عدة  ابرمنا  وقد  العمومي،  الدعم  من 

�رشاكات مع القطاعني العام واخلا�ص، 

واالآن ب�صدد �رشاكات جديدة. 

التنمية  وكالة  دعم  يخ�ص  فيما 

اأ�صا�صيا  �رشيكا  تعد  التي  االجتماعية 

ا�صتطاع  مبادرة  بوجدور  لربنامج 

الربنامج تو�صيع قاعدة امل�صتفيدين منه 

كما وكيفا، كما �صاعدتنا وكالة التنمية 

جانبنا  اإىل  العمل  عرب  االجتماعية 

حلاملي  والبعدية  القبلية  املواكبة  يف 

الوكالة  م�صاركة  اىل  اإ�صافة  امل�صاريع، 

يف اللجان امل�رشفة على االنتقاء االويل 

والنهائي حلاملي امل�صاريع.

من  امل�صتفيدين  عدد  يبلغ  كم  �س: 

املحدثة  املقاوالت  وعدد  الربنامج 

ووقعها على جهة بوجدور؟

ج:  ا�صتفاد من امل�رشوع منذ اإن�صائه 

62 �صخ�صا �صواء ب�صكل مبا�رش اأو غري 

مبا�رش، كما اأن هناك 16 م�رشوعا يف 

طور االن�صاء.

   
  

   
  

تكون منتجاتنا ذات جودة عالية. وهو 

�صهادة  على  احل�صول  من  مكننا  ما 

لنا  �صمح  ما  وهو  ال�صحية،  ال�صالمة 

عرب  منتجاتنا  ت�صويق  من  بالتايل 

التالية:  باملدن  ت�صامنية  متاجر  عدة 

الرباط،  مراك�ص، الدار البي�صاء، متارة، 

املمتازة  االأ�صواق  واأحد  طنجة  �صال، 

باحل�صيمة. 

�صراكات  عقد  يف  �صرعتم  هل  �س: 

لال�صتفادة من دعم املوؤ�ص�صات العمومية، 

وهل ا�صتفدمت من دعم وكالة التنمية 

االجتماعية؟

اأ�رشت  واأن  �صبق  فكما  طبعا،  ج: 

الوطنية  املبادرة  دعم  من  ا�صتفدنا 

للتنمية الب�رشية ووزارة الفالحة، حيث 

على  ال�رشاكة  هذه  بف�صل  ح�صلنا 

جمموعة من االآالت وو�صائل االإنتاج 

مقر  كراء  من  ذلك  جراء  متكنا  كما 

للتعاونية وتهيئته وجتهيزه. 

على  الطلب  تزايد  ومع  ذلك،  بعد 

البحث  يف  فكرنا  تعاونيتنا  منتجات 

عن متويالت جديدة لتو�صيع امل�رشوع، 

ولتحقيق ذلك طرقنا باب وكالة التنمية 

مب�رشوعنا  اآمنت  التي  االجتماعية، 

هذه  واأغتنم  الالزم،  الدعم  ومنحتنا 

حمزة  ي�صني  ال�صيد  الأ�صكر  الفر�صة 

مدير وكالة التنمية االجتماعية وال�صيد 

دعمهما  على  للوكالة  اجلهوي  املن�صق 

لنا.

�س: ما هو االأثر االيجابي الذي تركه 

دعم الوكالة على م�صار جناح عملكم؟

بلغت  التي  الوكالة  منحة  بف�صل  ج: 

120.000 درهم، متكنت تعاونيتنا من 

تعزيز قدراتها االنتاجية وذلك بعد �رشاء 

اأربع اآالت لتغليف وقارورات املنتوجات، 

مما رفع رقم معامالتنا ب ـ%70. 

هذا دون اإغفال املواكبة والتاأطري الذي 

اإذ  امل�رشوع  تنفيذ  منه طيلة  ا�صتفدنا 

تتبنى  الوكالة  باأن  �صعور  لدينا  تولد 

بحر�صها  م�رشوعها  وكاأنه  امل�رشوع 

على جناحه.  

�س: ما هي الربامج التي ت�صتغلون عليها 

حاليا ؟

اإنتاجية  وحدة  بناء  يف  حاليا  نفكر 

جديدة، لكننا ن�صري نحو حتقيق هذا 

الهدف بدون ت�رشع حتى تكون خطانا 

واثقة.
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ق�صة جناح من بني مالل 

جمعية اوال د الزاير للماء ال�صا لح لل�صرب
جماعة حد بومو�صى اإقليم الفقيه بن �صالح

ال�صيد بو�صعيب بنعبادا

تعاونية الغزل و الن�صيج
دوار باحي جماعة بزو اإقليم اأزيالل

   
  

اأ�صباب  عن  اإخبارنا  باإمكانك  هل  �س: 

وظروف تاأ�صي�س جمعيتكم ؟

من  اجلماعة  تعانيه  كانت  ملا  نظرا  ج: 

ال�صالح  باملاء  التزويد  ومنها  م�صاكل، 

لل�رشب، ارتاأينا تاأ�صي�ص جمعية لن�صاهم 

حل  يف  الدولة  موؤ�ص�صات  جانب  اإىل 

م�صاكل اجلماعة املتعلقة بالبنى التحتية. 

ركزمت  التي  العمل  حماور  هي  ما   �س: 

عليها ؟

دوار  �صاكنة  ربط  على  جمعيتنا  تعمل 

اوالد الزاير باملاء ال�صالح لل�رشب كم�رشوع 

نرمي من ورائه اإىل امل�صاهمة يف التنمية 

اأ�صباب  عن  اإخبارنا  باإمكانك  هل  �س: 

وظروف تاأ�صي�س تعاونيتكم؟

ج: كانت كل امراأة من الن�صاء املاهرات 

يف �صناعة اجلالبة البزيوية حتاول العمل 

بهدف توفري دخل مادي مل�صاعدة نف�صها 

واأ�رشتها، وكنا نعمل ب�صكل منفرد وغري 

منظم وباإمكانيات جد ب�صيطة. 

من جهة اأخرى كان ال�صما�رشة ياأخذون 

منا منتجاتنا بثمن هزيل الأننا مل نكن 

انبثقت   هنا  من  ت�صويقها،  ن�صتطيع 

اجلهود  لتوحيد  تعاونية  تاأ�صي�ص  فكرة 

وتطوير العمل.

ركزمت  التي  العمل  حماور  هي  ما  �س: 

عليها؟

ج: كان عملنا يهدف اإىل  تطوير انتاجنا 

وكذا  اجلودة،  مراعاة  مع  منه  والرفع 

الكفيلة  الت�صويقية  املهارات  اكت�صاب 

بالرفع من مبيعاتنا والتعريف مبنتجاتنا 

املعار�ص  امل�صاركة  من  اال�صتفادة  عرب 

وتطوير  تاأهيل  برنامج  اإطار  يف 

جهة  م�صتوى  على  املطعمة  تعاونيات 

الكربى، قامت من�صقية  البي�صاء  الدار 

بتحفيز  االجتماعية  التنمية  وكالة 

االأطراف  ملختلف  جماعي  تفكري 

)مكتب  اجلهة  يف  الفاعلة  املوؤ�ص�صية 

البي�صاء  الدار  والية  التعاون،  تنمية 

لتحديد   )... التجارة  غرفة  الكربى، 

اله�صة  الفئات  مل�صاعدة  طريقة  اأف�صل 

والفقرية من ال�صكان.

عدة  تنظيم  مت  الغاية،  لهذه  حتقيقا 

اإ�رشاك  مع  والتخطيط  للتوعية  اأيام 

امل�صتوى اجلهوي  املدين على  املجتمع 

حتديد  ومت  واجلمعيات(  )التعاونيات 

عدة اأفكار مل�صاريع هدفها الرئي�صي هو 

يف  التعاونيات  وتنمية  تاأهيل  �صمان 

وخا�صة  الكربى،  البي�صاء  الدار  جهة 

تعاونيات اخلدمات.

يف هذا االجتاه اختارت جملة التنموية 

التي  الناجحة  التعاونيات  من  واحدة 

واأجرت  الربنامج،  هذا  من  ا�صتفادت 

معها احلوار التايل:

اأ�صباب  عن  اإخبارنا  باإمكانك  هل  �س: 

وظروف تاأ�صي�س تعاونيتكم ؟

ج: مت تاأ�صي�ص تعاونية �صهيوات بالدي 

املنبثقة من اجلمعية االأم جمعية خطوة 

تكوين  بعد  وذلك  الب�رشية  للتنمية 

الن�صاء  من  ملجموعة  مهمني  وتاأطري 

و�صعية  يف  كانوا  اللذين  وال�صباب 

�صعبة حيث كان خلق التعاونية هيكلة 

مل�رشوع مدر للدخل.

القروية واالجتماعية للجماعة. 

�صراكة  �س: هل فكرت جمعيتكم يف عقد 

مع وكالة التنمية االجتماعية ؟

ج: حينما راودتنا فكرة م�رشوع تزويد 

لل�رشب  ال�صالح  باملاء  الزاير  اأوالد  دوار 

االجتماعية  التنمية  وكالة  اإىل  التجاأنا 

وكان  مل�رشوعنا،  الدعم  تقدمي  مت  حيث 

ذلك مو�صوع �رشاكة ناجحة بكل املعايري 

مكنت من توفري دعم مهم مكننا من 

لفائدة  �صغرى  م�صاريع  بعدة  القيام 

لالأطفال  رو�ص  جتهيز  منها:  ال�صاكنة 

بني  الرابطة  امل�صالك  تعبيد  وت�صيريه، 

�صور  بناء  الرئي�صية،  والطريق  الدوار 

للمدر�صة بالدوار، النقل املدر�صي، �صيارة 

ا�صعاف. 

�س: ما هو الوقع االيجابي ل�صراكتكم مع 

وكالة التنمية االجتماعية ؟

بلوغ  من  �رشاكتنا  عرب  ا�صتطعنا  ج: 

ولوج  ت�صهيل  يف  املتجلي  هدفنا 

حيث  لل�رشب،  ال�صالح  للماء  ال�صاكنة 

امل�رشوع  من  امل�صتفيدين  عدد  بلغ 

ميثلون  وم�صتفيدة،  م�صتفيدا   6000

قدرت  اإجمالية  بكلفة  اأ�رشة.   400 

بــ 1.260.685.00 درهم، بلغت م�صاهمة 

الوكالة 000.00 754 درهم.

   
  

ق�صة جناح من الدار البي�صاء 

تعاونية �صهيوات بالدي 

   
  

ركزمت  التي  العمل  حماور  هي  ما  �س: 

عليها؟

املطعمة  على  التعاونية  ركزت  ج: 

احللويات  و  الطبخ  اأنواعها:  بجميع 

والفطائر وكذلك متويل احلفالت و على 

التكوين امل�صتمر يف جماالت متعددة: 

الت�صويق،  الت�صيري  االإدارة،  التوا�صل 

اأي�صا  التعاونية  وركزت  املناف�صة... 

االجتماعي  باالقت�صاد  العمل  على 

كبري  تاأثري  له  كان  والذي  الت�صامني 

من اأجل خلق �صغل الئق وحياة كرمية 

التعاونية  ركزت  كما  املتعاونني  جلميع 

على رفع امليز االجتماعي وذلك لتمكني 

املتعاونني من احلماية االجتماعية

فكرمت  هل  التاأ�صي�س  مرحلة  بعد  �س: 

دعم  من  لال�صتفادة  ال�صراكة  بنهج 

املوؤ�ص�صات العمومية، وهل ا�صتفدمت من 

دعم وكالة التنمية االجتماعية؟

ومواكبة  التعاونية  تاأ�صي�ص  بعد  ج: 

فكرت  لها،  والتعاون  التنمية  مكتب 

مع  �رشاكات  خلق  يف  التعاونية 

ا�صتفادت  وقد  العمومية  املوؤ�ص�صات 

تعاونيات  دعم  برنامج  من  التعاونية 

الدار  عمالة  طرف  من  املمول  املطعمة 

االجتماعية  التنمية  ووكالة  البي�صاء 

درهم،   90000 الدعم  مبلغ  بلغ  وقد 

 5 منهم  �صخ�صا   15 حاليا  ويوظف 

منخرطني و20 م�صتفيدا.

�س: ما هو االأثر االيجابي الذي تركه 

دعم الوكالة على م�صار جناح عملكم؟

ج: قد كان لهذا الدعم اأثر كبري على 

م�صار جناح التعاونية حيث: حت�صنت 

طريقة العمل ب�رشوط ال�صالمة ال�صحية 

التعاونية  ا�صتفادت  اأن  بعد  وذلك 

مب�صاركة  الوكالة  نظمتها  ور�صة  من 

l’ONSSA، وكذلك مكننا الدعم املايل 
ومتقدمة  جديدة  اأجهزة  اقتناء  من 

ح�صنت املردودية وح�صنت الواجهة كما 

حددت لنا الوكالة اأجندة للعمل عليها 

لال�صتفادة من خربات متعددة.

�س: ما هي الربامج التي ت�صتغلون عليها 

حاليا ؟

تاأ�صي�ص  على  حاليا  ن�صتغل  ج: 

اأول  احتادات للتعاونيات، وقد تاأ�ص�ص 

املوائد  تعاونيات  احتاد  وهو  احتاد 

ال�صهية، كما ن�صتغل على م�رشوع كبري 

التنمية  يف  ب�صمتنا  و�صع  اأجل  من 

اأجل خلق  من  وكذلك  االأحياء  و�صط 

الن�صاء  لبع�ص  جديدة  �صغل  فر�ص 

وال�صباب وكذلك من اأجل حتقيق حياة 

كرمية وعمل �رشيف.

الوطنية واجلهوية لت�صويق املنتوج. 

�رشورة  اأعيننا  ن�صب  و�صعنا  كما 

من  الرفع  عرب  التنمية  يف  املراأة  اإدماج 

والعامالت  املنخرطات  امل�صتفيدات  عدد 

بالتعاونية. 

�س: بعد مرحلة التاأ�صي�س هل فكرمت بنهج 

املوؤ�ص�صات  دعم  من  لال�صتفادة  ال�صراكة 

وكالة  دعم  من  ا�صتفدمت  وهل  العمومية، 

التنمية االجتماعية؟

ج: نعم، فمن حما�صن العمل يف اإطار 

تعاونية اأنها متنح اإمكانية عقد �رشاكات 

للح�صول على الدعم املايل والتقني.

اأم�ص  يف  كنا  للتعاونية  تاأ�صي�صنا  بعد 

احلاجة للتكوين، وبعد اأن علمنا باأن وكالة 

التنمية االجتماعية اأطلقت م�رشوعا يهم 

»اإنتاج وت�صويق اجلالبة البزيوية«، اأردنا 

اال�صتفادة منه الأنه كان يتما�صى متاما 

مع حاجياتنا، وقد تاأّتـى لنا ذلك بالفعل 

فكانت اأول �رشاكة لنا مع وكالة التنمية 

ور�صة  من  اال�صتفادة  حول  االجتماعية 

يف دار اجلالبة ببزو.

والدعم  التاأطري  من  اأي�صا  ا�صتفدنا  كما 

البزيوية،  اجلالبة  ثتمني  برنامج  بف�صل 

حيث وفر لنا اأطر الوكالة عدة تكوينات 

يف جمال: املهارات التوا�صلية، التثمني 

والت�صويق والتخطيط اال�صرتاتيجي.

عليها  ت�صتغلون  التي  الربامج  هي  ما  �س: 

حاليا ؟

ج: تعلمون باأننا نعي�ص حاليا يف زمن 

يتطور يف كل �صيء، ومن بني املجاالت 

جمال  هناك  مهما  تطورا  تعرف  التي 

لعمل  تقييمنا  وبعد  الرقمي،  الت�صويق 

الرقمي  الت�صويق  باأن  الحظنا  تعاونيتنا 

وهو  لدينا،  ال�صعف  نقاط  اأحد  يعد 

ما خلق لدينا دافعا لرفع هذا التحدي 

وجتاوز العوائق التي تواجهنا اإزاءه.
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اأ�صباب  عن  اإخبارنا  باإمكانك  هل  �س: 

وظروف تاأ�صي�س جمعيتكم ؟

ج: ا�صباب وظروف تاأ�صي�ص جمعيتنا 

الرتبوي  للتاطري  احلاد  للنق�ص  راجع 

والفني و الثقايف مبدينة اكوراي و كذا 

هذا  يف  متخ�ص�صة  جمعيات  غياب 

الت�صخي�ص  هذا  من  وانطالقا  امليدان، 

التئم جمموعة من ال�صباب ين�صط يف 

اطار برامج التخييم التن�صيط الرتبوي 

 2015 دجنرب  يف  جمعية  لتا�صي�ص 

جمعية  االنفتاح  ا�صم:  عليها  اطلق 

والريا�صة  والثقافة  للرتبية  االنفتاح 

اىل  تهدف  جمعية  وهي  والبيئة، 

لالطفال  التاأطريالرتبوي  يف  امل�صاهمة 

القني  املجال  يف  وتوجيهم  وال�صباب 

والثقايف وذلك ق�صد اكت�صاف العديد 

من املواهب يف جميع املجاالت والعمل 

وتطوير  لديهم  االيجابية  القيم  زرع 

قدراتهم الذاتية.

ركزمت  التي  العمل  حماور  هي  ما  �س: 

عليها  وملاذا؟

الذي  الت�صخي�ص  من  انطالقا  ج: 

اأجنزته اجلمعية مبدينة اكوراي والذي 

والفني  الرتبوي  التاطري  جماالت  هم 

ال�صباب  باهتمامات  وعالقته  والثقايف 

غياب  اإىل  خل�ص  والذي  واالأطفال 

التحتية  البنيات  و�صعف  التاطري 

فكرة  عن  اإخبارنا  باإمكانكم  هل  �س: 

واأهداف جمعية »هدف« ؟

اجلمعية  تاأ�صي�ص  فكرة  جاءت  ج: 

الذين  واالأمهات  االآباء  من  مببادرة 

ذوي  اأطفالهم  مب�صتقبل  يهتمون 

العناية  اأجل  من  العقلية،  االإعاقات 

وخلق  املجتمع  يف  واإدماجهم  بهم 

بيئة مواتية للتنمية ال�صخ�صية واملهنية 

البالغة  العقلية  االإعاقة  ذوي  لل�صباب 

مت  وقد  فوق،  فما  �صنة   17 اأعمارهم 

التاأ�صي�ص يف عام 1997.

يف  بها  مررمت  التي  املراحل  ماهي  �س: 

عامة  ب�صفة  هدف  جمعية  اإحداث 

ومركز هدف ب�صفة خا�صة؟

نا�صلنا  اجلمعية  تاأ�صي�ص  بعد  ج: 

املنفعة  �صفة  على  احل�صول  اأجل  من 

العامة، وقد تاأتى لنا ذلك �صنة 2002.

كان  ر�صمي  ملقر  افتقارنا  وب�صبب 

للقيام  مقرا  ن�صتاأجر  اأن  علينا  لزاما 

باأن�صطتنا حيث اأ�ص�صنا ف�صاء ال�صتقبال 

وور�صات  االآباء،  لفائدة  واال�صتماع 

عمل تكوينية لل�صباب. 

مركز  افتتاح  مت   ،2005 �صنة  ويف 

احلايل  االجتماعي-املهني  االندماج 

عمل  ور�ص  ويت�صمن   HADAF
للتدريب والتعلم والدعم، مطعم ، بهو، 

املركز  اعتماد  مت  وقد  مكتبة.  حديقة، 

االجتماعية  احلماية  موؤ�ص�صة  قبل  من 

منذ 22 فرباير 2010.

عن  قليال  التحدث  ميكنكم  هل  �س: 

اأهمية ال�صراكة مع املوؤ�ص�صات العمومية 

وماهي اأثار ال�صراكة مع وكالة التنمية 

االجتماعية؟ 

ق�صة جناح من مكنا�س 

جمعية االنفتاح للرتبية و الثقافةوالريا�صة و البيئة 

ق�صة جناح من الرباط  

جمعية  هدف  

وغياب  االأن�صطة  مثل  ملزاولة  املالئمة 

امليادين  يف  املتخ�ص�صني  الفاعلني 

اال�صتغال  اجلمعية  اختارت  املذكورة، 

على اأربعة حماور هي: 

الرتبوي  التن�صيط  هو  االول  املحور 

لالطفال و اليافعني.

الفني  التن�صيط  هو  الثاين  املحور 

والثقايف لل�صباب.

الريا�صي  التن�صيط  هو  الثالث  املحور 

خا�صة الريا�صة القاعدية. 

والتنمية  البيئة  هو  الرابع  املحور 

امل�صتدامة. 

هذه  تفعيل  على  اجلمعية  وتعمل 

املحاور عرب اطالق مبادرات و ان�صطة 

التعليمية  باملوؤ�ص�صات  وم�صاريع 

اكوراي  مبدينة  وذلك  ال�صباب،  ودار 

وباجلماعات القروية  املجاورة.  

فكرمت  هل  التاأ�صي�س  مرحلة  بعد  �س: 

دعم  من  لال�صتفادة  ال�صراكة  بنهج 

املوؤ�ص�صات العمومية، وهل ا�صتفدمت من 

دعم وكالة التنمية االجتماعية؟

ج: نعم واحلمد هلل وقد وقعنا �رشاكة 

مع املجل�ص البلدي الكوراي م�صمونها 

ا�صتفادة اطفال اجلمعية وكدلك اطفال 

جميع  يف  واملتفوقني  املعوزة  الطبقة 

�صتنظمها  التي  املخيمات  من  املدار�ص 

اجلمعية جمانا.

التنمية  وكالة  دعم  من  ا�صتفدنا  كما 

التكوين  جمال  يف  االجتماعية 

دار  احداث م�رشوع  ثم دعم  واملواكبة 

الفنون باأكوراي وذلك يف اطار م�رشوع 

التن�صيط االجتماعي للقرب �صنة 2018 

بتنظيم   ال�رشاكة  هذه  تتويج  مت  وقد 

والبيئي  والريا�صي  الثقايف  اال�صبوع 

الذي يقام باأكوراي كل �صنة عرب تعبئة 

املبادرة  برنامج  منهم  اخرين  �رشكاء 

واملديرية  الب�رشية  للتنمية  الوطنية 

االقليمي  واملديرية  للتعليم  االإقليمية 

لل�صباب والريا�صة.

�س: ما هو االأثر االيجابي الذي تركه 

دعم الوكالة على م�صار جناح عملكم؟

ج: لقد ترك امل�رشوع اثر ايجابي �صواء 

امل�صتفيدين  وال�صباب  االطفال  لدى 

الرتبوية  واجلمعيات  االأ�رش  لدى  وكذا 

فتح  اعادة  متت  حيث  والثقافية 

ال�صباب  الرتبوية بكل من دار  االندية 

ان  كما  املن�صور،  يعقوب  وباعدادية 

الدوارات التكوينية التي ا�صتفادت منها 

اجلمعية �صاهمت يف تاهيلها وتنظيم 

عملها وكذا الرفع من جودة خدماتها. 

�س: ما هي الربامج التي ت�صتغلون عليها 

حاليا ؟

ج: برنامج اجلمعية يتمثل يف احداث 

فرقة مو�صيقية تربوية ان�صاء اهلل وكذلك 

وكذا  مو�صوعاتي  ربيعي  اقامة خميم 

متابعة تنفيذ املخطط ال�صنوي لالن�صطة 

حيث  لالأطفال  املوجه  والفنية  الرتبوية 

 70 ال�صنة  هذه  الت�صجيالت  عدد  بلع 

الرتبوية  امليادين  خمتلف  يف  طلبا 

والقنية والثقافية.

   
  

ال�رشاكات كانت  باأن  القول  ج: ميكن 

ال�صبب وراء ا�صتمرارية واإنتاجية مركزنا، 

حيث متكنت جمعية هدف من متويل 

احتياجات املركز وتطوير اأداء عملها.

وبخ�صو�ص وكالة التنمية االجتماعية، 

معها  ال�رشاكة  باأن  القول  فيمكنني 

جلمعية  االأ�صا�ص  احلجر  هي  كانت 

ب�صكل  هدف  ومركز  عامة  هدف 

االأر�ص  على  خ�صولنا  فبعد  خا�ص، 

االإ�صكان  يف  الدولة  كتابة  لدن  من 

اآنذاك، ح�صلنا بف�صل الروح التطوعية 

للمغاربة على درا�صة هند�صية جمانية، 

لكن بعذ ذلك وقفنا اأمام حتدي بناء 

الذي �صكل  االأمر  املقر وجتهيزه، وهو 

تكن  مل  التي  للجمعية  كبريا  حتديا 

متتلك االإمكانات املادية لذلك، اإال اأن 

من  رفعت  االجتماعية  التنمية  وكالة 

�صنة  ودعمتنا  االإكراهات  كافة  اأمامنا 

املبلغ  وهو  درهم،  مليون   2 بــ   2004

يرى  اأن  احللم  املركز  لهذا  �صمح  الذي 

النور �صنة 2005.

تنظيمنا  ومبنا�صبة   ،2011 �صنة  ويف 

االأطفال  حول  هام  درا�صي  للقاء 

املعاقني، كانت وكالة التنمية االجتماعية 

مكنتنا  ب�رشاكة  جانبنا،  اإىل  حا�رشة 

اإ�صافة  التوا�صلية  الدعامات  كافة  من 

اإىل اإن�صاء موقعنا االلكرتوين، وقد بلغ 

الدعم اخلا�ص بذلك 417 األف درهم.

لنا  قدمت  املايل،  الدعم  اإىل  اإ�صافة 

اأهم،  دعما  االجتماعية  التنمية  وكالة 

اأ�صبحت  حيث  التقني،  الدعم  وهو 

امل�صاريع  تركيب  على  القدرة  لدينا 

املتعلقة  االإدارية  امل�صاطر  بكل  والقيام 

بطلب امل�صاريع مما مكننا اإ�صافة اإىل 

املركز من احل�صول على �رشاكات  بناء 

عديدة.

 100 حوايل  بتعليم  املركز  يقوم  واليوم 

والب�صتنة  واخلياطة  الطبخ  �صاب 

االأخرى  املهن  من  والعديد  والنجارة 

الزهور  وترتيبات  القالدات  ك�صناعة 

والبطاقات الربيدية وال�صواين اخل�صبية 

مبهارة احلرفيني مما يجعلهم منتجني 

وبالتايل مندجمني يف جمتمعاتهم.

التي  امل�صتقبلية  الربامج  هي  ما  �س: 

ت�صتغل عليها جمعية هدف؟

ج: نود اأن منكن ال�صباب املكون مبركز 

كاملة  وحقوقه  حظوظه  من  هدف 

ال�صغل،  �صوق  اإىل  العادل  الولوج  يف 

اإىل  املوؤدية  التداريب  من  وا�صتفادته 

�صوق ال�صغل يف كافة املجاالت التي مت 

تكوينهم فيها.

من  الفئة  هذه  منكن  اأن  نحاول  كما 

ال�صباب من القدرات الالزمة ال�صتقاللهم 

الت�صغيل  اإمكانيات  املادي عرب درا�صة 

املدرة  االأن�صطة  خالل  من  الذاتي 

للدخل.
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اأهم اأحداث �صنة 2019

دجنرب 2019

العربي  امللتقى  اأ�صغال  خالل  يربز  حمزة،  ي�صني  االجتماعية،  التنمية  وكالة  مدير 

للعالقات العامة بالقاهرة جتربة وكالة التنمية االجتماعية يف جمال التحول الرقمي 

دجنرب 2019

التنمية االجتماعية،  ال�صيد مدير وكالة  اإعطاء انطالقة برامج وم�صاريع من طرف 

والتوقيع على عدة اتفاقيات على م�صتوى اإقليمي اأ�صا الزاك وكلميم 

دجنرب 2019

حفل توزيع اجلوائز على التعاونيات الفائزة يف اإطار فعاليات املعر�ص الوطني لالقت�صاد 

االجتماعي والت�صامني بوجدة

دجنرب 2019

التوقيع على جمموعة من االتفاقيات تخ�ص م�صاريع الدعم املوؤ�ص�صاتي حتت اإ�رشاف 

ال�صيد عامل اإقليم جر�صيف وال�صيد مدير وكالة التنمية االجتماعية

نونرب 2019 

تو�صيح ال�صيد ي�صني حمزة، مدير وكالة التنمية االجتماعية، بو�صام فيلق ال�رشف من 

طرف االحتاد العربى للمحاربني القدامى و�صحايا احلرب املن�صوي  حتت لواء جامعة 

الدول العربية يف القاهرة.  

نونرب 2019

الثامن  الوطني  املعر�ص  الثامنة  الن�صخة  يف  االجتماعية  التنمية  وكالة  م�صاركة 

لالقت�صاد االجتماعي والت�صامن بوجدة

اأكتوبر 2019

اأول زيارة ر�صمية، لل�صيدة جميلة امل�صلي، وزبرة الت�صامن والتنمية االجتماعية وامل�صاواة 

واالأ�رشة، ملقر وكالة التنمية االجتماعية لالطالع على خمتلف حماور التدخل

اأكتوبر 2019 

م�صاركة مدير وكالة التنمية االجتماعية، ال�صيد ي�صني حمزة يف املنتدى الدويل للمقاولة 

اأبيبا،  اأدي�ص  االإثيوبية  العا�صمة  املتحدة يف  االأمم  الذي عقد يف مقر  االجتماعية، 

املنظم من طرف املجل�ص الثقايف الربيطاين.

غ�صت 2019

وكالة التنمية االجتماعية ع�صو يف جلنة التحكيم بهاكاثون املبادرة الوطنية للتنمية 

الب�رشية بتافياللت

يوليوز 2019

االفتتاح الر�صمي ملقر ملحقة الوكالة باآ�صفي وخلق ف�صاء التنمية االجتماعية ومواكبة 

ال�صباب حتت اإ�رشاف ال�صيد عامل اإقليم ا�صفي وال�صيد مدير وكالة التنمية االجتماعية

يوليوز 2019 

ميالد �صبكة مغرب مبادرات وانتخاب رئي�صها ال�صيد عبد العزيز اأقلحي.

اأبريل 2019 

م�صاركة وكالة التنمية االجتماعية يف اجلمع العام للمكتب الدائم لالحتاد الن�صائي 

العربي العام مبراك�ص

اأبريل 2019

باملعر�ص  االإجتماعية  واالأن�صطة  االندماج  بجائزة  االإجتماعية  التنمية  وكالة  تتويج 

الدويل للفالحة مبكنا�ص

اأبريل 2019

 توقيع اتفاقية للتعاون وال�رشاكة من اأجل اجناز برنامج وادنون مبادرة بجهة 

 كلميم وادنون بح�صور وزير ال�صناعة واال�صتثمار والتجارة واالقت�صاد الرقمي 

وال�صيد مدير وكالة التنمية االجتماعية. 
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اأبريل 2019 

ور�صة اإعطاء االنطالقة لربامج وكالة التنمية االإجتماعية باإقليم احل�صيمة 

مار�س 2019

توقيع اتفاقية �رشاكة بني جمموعة SOS فرن�صا ووكالة التنمية االجتماعية 

بباري�ص.

فرباير 2019

معر�ص  من  اخلام�صة  الن�صخة  يف  ت�صارك  االجتماعية  التنمية  وكالة 

هاليوتي�ص يف اأكادير

فرباير 2019

م�صاركة وكالة التنمية االجتماعية يف حفل توزيع جائزة اأف�صل تعاونية 

الأبناء قدماء املقاومني واأع�صاء جي�ص التحرير بر�صم �صنة 2018.

فرباير 2019 

توقيع اتفاقية �رشاكة بني وكالة التنمية االجتماعية و�رشكة تهيئة زناتة 

يناير 2019

ا�صتقبال وفد افريقي اجنلوفوين باملقر الرئي�صي لوكالة التنمية االجتماعية 

يناير 2019 

حفل تقدمي �صهادات التدريب لروؤ�صاء جمعيات اإفريقيا جنوب ال�صحراء 

الناطقة بالفرن�صية

جوائز و تتويجات

بف�صل العمل الذي مت اإجنازه من طرف الوكالة، مت االعرتاف 

مبجهوداتها من طرف خمتلف ال�رشكاء والتي تكللت بعدة 

 Alm Ecology جائزة  منها  بالذكر  نخ�ص  وجوائز  اأو�صمة 

للبيئة؛ جائزة HUB Africa، وجائزة �صبكة مغرب مبادرة 

يف اإطار برنامج مغرب مبادرات، وجائزة ال�صياحة القروية. 

وقد منحت اجلوائز يف اإطار معار�ص االقت�صاد االجتماعي 

والت�صامني )يف كل ن�صخه( واأخريا جائزة »اأف�صل موؤ�ص�صة 

تعمل يف املجال االجتماعي« والتي منحت من طرف رئي�ص 

احلكومة بالنيابة عن �صمو االمري موالي احل�صن يف املعر�ص 

الدويل للفالحة باملغرب، 

 وكالــة التنـميــة االجتمــاعيـة: 

فاعل عمومي ومرجع وطني يف االندماج ال�صو�صيو اقت�صادي للفئات االجتماعية اله�صة  




