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بدعم مالي من
 قبل اإلحتاد األوروبي

بشراكة مع :

نلتازموا... نشاركوا! 
#كلنا_مشاركين  #كلنا_مشاركات



� والد�مقراط�ة ال�شارك�ة.
وع المجتمع المد�� � إطار م��

ة إخ�ار�ة نصف سن��ة تصدر �� ���

ل�س ثمة شك أن االنخراط الوا�� للجمع�ات 
 �

وع "المجتمع المد�� � دينام�ة م��
�كة �� ال��

والد�مقراط�ة ال�شارك�ة...." لهو دل�ل ع� إرادة 
لممارسة  للتأس�س  المشاركة   �

�� جماع�ة 
د�مقراط�ة مدن�ة تؤدي فيها جمع�ات المجتمع 
وعيتها  � دورها �امال. هذە اإلرادة تمتح م��

المد��
الفاعلة  المواطنة  �أهم�ة  التامة  قناعتها  من 
من  واالستفادة  الرا�د  لخلخلة  ورة  ك��
المك�س�ات الد�مقراط�ة وتع��زها ع� مستوى 
جهة سوس ماسة. وال �سعنا إال أن �شد ع� 
وكذلك   ، � والجمع���� الجمع��ات  أ�دي 
�ساندون  الذين   � والمنتخب�� المنتخ�ات 
واس��عابهم  المتقد  وعيهم  ع�  وع،  الم��
المجتمع  لدور  األ�عاد  المتعددة  للرهانات 
� ت�امل مع أدوار مختلف المؤسسات.

�� ، �
المد��

اآلن وقد تم است�مال مسلسل تق��ة القدرات 
� مرحلته األو�، س�تم إطالق عمل�ات تج����ة 

��
امتحان جما��  ال�شارك�ة، وهو  للد�مقراط�ة 
، �ما يتطل�ه من  �

للمرور من النظري إ� التطب���
� جميع األطراف وتق�ل للنقد  جرأة ووض�ح ب��

البناء.

� هذا اإلطار، ال تفوتنا الفرصة لإلشارة إ� 
و��

ا�ة من  ال�� م�ادرة   �
�� انخرط  المغرب قد  أن 

أجل الحكومة المنفتحة وأنه تم قبول عض��ته 
� القمة العالم�ة الخامسة للحكومات 

مؤخرا ��
� انعقدت ب�ب�ل��� (جورج�ا) من  المنفتحة ال��
17 إ� 19 يوليوز 2018، �عد اس��فائه جميع 
القانون  صدور  عقب  خصوصا  وط،  ال��

� الول�ج إ� المعلومة. 
المتعلق �الحق ��

وللتذك�� فالمغرب �س� من خالل هذە الم�ادرة 
إ�:

وضع  ع��  ال�شارك�ة  الد�مقراط�ة  تع��ز   •
� صلب اهتماماتها

المواطن ��
� جودة الخدمات العموم�ة و تدب��  • تحس��

اهة. � الموارد العموم�ة و تع��ز ال��
� المؤسسات العموم�ة 

• تع��ز ثقة المواطن ��

لديكم إقتراحات؟
ال تترددوا في مراسلتنا على :

: ع�د الرزاق الحجري مدير ال���
ت�سيق: محمد منصور ، محمد إد حامد

تصم�م وترت�ب: محمد حمدان

 (AFS) جمع�ة �ساء الجنوب ،(M&D) و�عت�� التحالف المكون من الهجرة و التنم�ة . � ة �دعم ما�� من االتحاد األورو�� تم إصدار هذە ال���
. � ة وال تعكس وجهة نظر االتحاد األورو�� و منتدى الم�ادرات الش�اب�ة (FIJ)، وحدە المسؤول عن محت��ات ال���

 : للم��د من المعلومات، المرجو االطالع ع� الرا�ط التا��
h�ps://www.opengovpartnership.org/documents/morocco-ac�on-plan-2018-2020

إفتتاحية

contact-scdp@migdev.org

ع�د الرزاق الحجري
مدير جــمعـــ�ة الهجرة والتنـــم�ة

عن ط��ق جودة الخدمات العموم�ة المقدمة 
للمواطن.

• توف�� إدارة منفتحة ع� مح�طها ومرتفقيها 
م م�ادئ الشفاف�ة والمسؤول�ة وال�شاور. وتح��

• توف�� إدارة منفتحة ع� مح�طها ومرتفقيها 
م م�ادئ الشفاف�ة والمسؤول�ة وال�شاور. وتح��

� مجال 
و�االس�ناد إ� مخطط عمل المغرب ��

� أن مختلف  الحكومة المنفتحة ، نعتقد جازم��
 �

�� معنا   � المنخرط��  � الد�مقراطي��  � الفاعل��
انتماءاتهم  اختالف  ع�  وعنا،  م�� دينام�ة 
وتوجهاتهم، لن �دخروا جهدا ،�ل من موقعه، 
� جعل هذا االنخراط واال�شغال 

للمساهمة ��
ال�شارك�ة  والد�مقراط�ة  الفعالة  �المواطنة 
حق�قة واقع�ة وملموسة ع� المستوى الجهوي 
"مشاركة  برنامج  أن  ن��  أن  دون   . والمح��
مواطنة" الذي تم إطالقه �جهة سوس ماسة، 
المجتمع  لدينام�ة  رافعة  س�ش�ل دون شك  
�ط�عها  طموحة  لمشار�ــــع  الحامل   �

المد��
� تجعل من  الش�اب والمساواة  التجد�د وال��
رئ�س�ة  محاور  والب�ئة  والمرأة  الرجل   � ب��

لتدخالتها.

� هذا العدد 2 من "أبراز" مجموعة 
وتجدون ��

مقاالت تتحدث عن دينام�ات متعددة، قاسمها 
الشأن  تهم  قضا�ا  عن  تتحدث  أنها  ك  المش��
� جعل 

وعة �� العام، ترجمة لرغ�ة جماع�ة م��
ا للحركة الجمع��ة �الجهة. شكرا ل�ل  أبراز من��
� إخراج هذا العدد، ش�ال ومضمونا.

من ساهم ��
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عودة إلى الدورات التكوينية لفائدة 
منظمات المجتمع المدني : 

لمكتسبات  ا ركة،  لمشا ا ليات  آ
والتغيرات.

مواجهة  في  وحيدات  عامالت 
العنف

قطب الجنوب
لقاء جهوي حول االنفتاح المتبادل 
المدني  المجتمع  منظمات  بين 
مدخل   : المنتخبة  والمؤسسات 

لتعزيز الحكامة المالية بالجهة

من أجل ديمقراطية تشاركية "غير 
مبتورة"

 : المدني  المجتمع  قدرات  تقوية 
رافعة للنهوض بالنقاش العمومي حول 

الديمقراطية التشاركية

ني  لمد ا لمجتمع  ا ع  و مشر
والديموقراطية التشاركية: 

حصيلة 2018

حكامة  في  المدني  المجتمع  دور 
الحيوي  المحيط  محمية  وتدبير 

ل�ركان: الحصيلة وا�فاق



ans le cadre de sa stratégie 
d’appui aux associations au 
niveau de la région Souss – Massa, 

l’association Migrations & Développement, 
en partenariat avec « Forum des Initiatives 
des Jeunes » et « Femmes du Sud », et avec 
l’appui de l’Union Européenne, met en 
œuvre un projet ambitieux, qui vise à 
impliquer le tissu associatif régional dans 
le débat public sur la démocratie 
participative, et l’engager dans un 
processus de création des espaces de 
concertation interacteurs et de 
participation citoyenne. Dans cette visée, 
M&D a déployé un plan de formation, qui 
vise à réaliser trois objectifs (1) renforcer les 
capacités des OSC en matière de 
gouvernance, démocratie participative et 
suivi-évaluation des politiques publiques, 
(2) Amener les OSC à diffuser et mettre en 
pratique les principes de la concertation 
interacteurs et de la participation 
citoyenne et (3) contribuer à la 
consolidation des pratiques 
démocratiques par l’émergence d’outils et 
de mécanismes de participation, de suivi 
et d’évaluation des politiques publiques. 

Ce plan qui a profité à 24 associations 
œuvrant au niveau de six provinces : Tiznit, 
Tata, Taroudant, Chtouka – Ait Baha, 
Inzegane - Ait Melloul et Agadir,  déployé 
entre octobre 2018 et janvier 2019, sur 13 
jours de formation sur les thématiques de 
(i) Droits humains et éducation à la 
citoyenneté, (ii) Gouvernance et suivi des 
politiques publiques, (iii) Démocratie 
participative et participation citoyenne et 
(iv) Techniques de concertation et 
d’animation des dispositifs de 
concertation.

1. Démarche méthodologique
La formation a été réalisé en s’appuyant 

sur une démarche basée sur les principes 
de l’andragogie et de formation – action, 
ainsi que la prise en considération des 
compétences des participant-e-s en 
prenant compte leurs pré-acquis.
Dans ce sens, le vécu des participants qui a 
été questionné tout au long des 
différentes séquences des modules. 
Ainsi, des outils pédagogiques ont été 
mobilisés pour faire travailler chaque 
participant, ou chaque groupe de 
participants, en vue de mobiliser d’abord 
ces propres acquis et compétences. 
L’apport théorique vient ensuite pour 
consolider ou pour proposer de nouvelles 
connaissances en parfait accord avec le 
profil de tout un chacun. Dans le recours 
aux tests de connaissances, aux travaux de 
groupes, aux exercices individuels qui ont 
été d'un grand appui pour l'implication 
des différent-e-s participant-e-s dans les 
travaux des ateliers.
    
2. Implication des participants dans 
le processus de renforcement des 
capacités
L’importance des thématiques discutées 
au sein des ateliers constituait déjà une 
motivation pour une forte implication des 
participants lors du déroulement des 
ateliers de formation. La majorité des 
participants réagissait aux différentes 
interactions et communications. Les 
points de vue divergents émergeaient 
chaque fois que la discussion portait sur le 
contexte local : les disparités au niveau des 
appréciations de l’environnement 
associatif méritaient des mises au point 
pour appréhender le contexte sur la base 
de données fiables. La stimulation de la 
réflexion et des débats à ce sujet a aidé 
plusieurs participants à clarifier et 
réajuster leurs positions. 
Aussi, les thématiques ayant connu 

از أن نكون كجمع�ة  � إنه لمن دوا�� ال�ور واالع��
من  جزءا  والتك��ن»  لإلعالم   � مدين�� «مركز 
والد�موقراط�ة   �

المد�� «المجتمع  وع  م��
ال�شارك�ة»، الذي تحمله جمع�ة الهجرة والتنم�ة 
الجنوب ومنتدى  �ائها (جمع�ة �ساء  �مع�ة ��
وع طم�ح �متد ع�  م�ادرات الش�اب). فهو م��
إ� دجن��    2018 يناير  من  �دءا  ثالث سنوات 
2020 والذي �ستهدف تأه�ل ال�سيج الجمعوي 
آل�ات  ا��ساب  أجل  من  ماسة  �سوس 
أسا��  �مدخل  ال�شارك�ة،  الد�موقراط�ة 
العمو��  النقاش   �

��  �
المد�� المجتمع  لمساهمة 

والس�ا�� وترسيخ ق�م الد�موقراط�ة والحوار. 
�الجهة. 

وع  � هذا الم��
�� « � ولعل مشاركة «مركز مدين��

هو اساسا �حافز تقاطع أهدافه ومخرجاته مع 
ع�  أساسا  يركز  الذي  المركز،  اشتغال  مجال 
فرص  وخلق  محل�ا  العمو��  النقاش  ت�ش�ط 
� الشأن 

�� � � مختلف الفاعل�� وفضاءات للتفاعل ب��
لذلك   . � والوط�� المح��  المستوى  ع�  العام 
وع �مثل ق�مة مضافة هامة لنا كجمع�ة،  فالم��
ات  � ع� تصور يركز ع� الخ�� خاصة وأنه ي�ب��
ستمكننا  عمل�ة  تمار�ن   �

�� والموا��ة  الم�دان�ة 
� مجال 

�ة �� حتما من الرفع من ام�اناتنا التأط��
موا��ة   �

�� والمشاركة  ال�شارك�ة  الد�موقراط�ة 
ي�يح  وع  الم�� أن  العام. أضف إ� ذلك  الشأن 
الجمع�ات   � ب�� ما  مدن�ة  ش��ات  لخلق  فرص 

المشاركة قصد االشتغال ع� وضع�ات ملموسة 
ات  الخ�� ت�ادل  وكذا  ال�شارك�ة،  للد�موقراط�ة 

� الموض�ع.
والتجارب ��

وع  الم�� من  إنتظاراتنا  فإن  المنطلق  هذا  من 
� ا��ساب المعارف والمفاه�م 

تتلخص أساسا ��
ال�شارك�ة وت�بع  الد�موقراط�ة  المؤطرة لمجال 
ع�  التمرس  إ�  إضافة  العموم�ة.  الس�اسات 
� ت�ش�ط 

ات العمل�ة والمنهج�ة للمساهمة �� الخ��
افع حول قضا�ا الشأن العام  النقاش العمو�� وال��
. والواقع ان مختلف الدورات التك����ة  المح��
وع، قد استجا�ت  � إطار الم��

� استفدنا منها، �� ال��
لجزء كب�� وهام من هذە اإلنتظارات. �دءا �الدورة 
 � وال�� اال�سان  حقوق  حول  � �انت  ال�� االو� 
مفهوم  حول  غن�ة  رؤ�ة  خاللها  من  ا��س�نا 
المواطنة"  ع�  ��ة  وال�� اال�سان  "حقوق 
وخصائصها �ما هو متعارف عل�ه دول�ا ووطن�ا. 
�ما تمكنا خالل ذات الدورة من التعرف ع� ما 
إنها  وعمل�ا.  دالل�ا  الحقوق�ة''  ''المقار�ة   � �م��
� ع� االستجا�ة  مقار�ة ت�تقل من الفعل المب��
� ع� الحق كق�مة غ��  للحاجة إ� الفعل المب��
� كذلك �ان 

وطة وشمول�ة. الجانب القانو�� م��
المؤطر  �سط  ح�ث  الدورة،  هذە   �

�� ا  حا��
� تؤطر الحقوق  مختلف المرجع�ات القانون�ة ال��

وطن�ا.

أما المرحلة الثان�ة، فقد تمحورت حول موض�ع 

"الد�موقراط�ة ال�شارك�ة والمشاركة المواطنة". 
لقد تمكنا خالل هذە المرحلة من ض�ط س�اق 
 � �شأة هذا المفهوم مع الوقوف ع� التمايز ب��
الد�موقراط�ة ال�شارك�ة والد�موقراط�ة التمث�ل�ة. 

وقد تتوجت الدورة الثان�ة �الوقوف ع� مختلف 
ع�  خاصة  ال�شارك�ة  الد�موقراط�ة  آل�ات 

. مستوى الشأن العام المح��

ا فإن موض�ع المرحلة الثالثة من التك��ن  وأخ��
هو "الح�امة وت�بع الس�اسات العموم�ة". وهنا 
� ع� مجموعة  توضح لنا ان مفهوم الح�امة ي�ب��
والمحاس�ة  والعقالن�ة  الم�ادئ �الشفاف�ة  من 
إلخ. �ما تعرفنا ع� مختلف  والد�موقراط�ة... 
العموم�ة،  الس�اسات  ورصد  ت�بع  آل�ات 
�المساءلة االجتماع�ة والتقار�ر المواز�ة واللقاءات 

ال�شاور�ة وجمع ومعالجة المعلومات.

عودة إلى الدورات التكوينية لفائدة منظمات
المجتمع المدني:

آليات المشاركة، المكتسبات والتغيرات.

لتفعيل   ' مدينتي' ''مركز  مقترح 
رهانات المشروع  :

 � وعا، ي�ب�� » م�� � � «مركز مدين��
حنا �� اق��

ثقاف�ة  س�اسة  إرساء  هو  عام  هدف  ع� 
وع  �شارك�ة �أ�ت ملول. وتقوم فكرة الم��
الموزعة ع�  العمل�ات  ع� مجموعة من 
ثالث مراحل؛ أولها مرحلة ال�شخ�ص: ت�بع 
ورصد واقع الس�اسة الثقاف�ة المت�عة محل�ا. 
تك��ن  والتحس�س:  التك��ن  مرحلة  تليها 
� م�ادئ وأل�ات 

� محل�ا �� � المدني�� الفاعل��
ع�   � ك�� ال�� مع  ال�شارك�ة  الد�موقراط�ة 
العمل  تت��ــــج  ا  وأخ�� افع�ة.  ال�� المذكرة 
السابق ب�نتاج مذكرة ترافع�ة حول س�اسة 
. ثقاف�ة �شارك�ة توجه إ� المجلس الجما��

� حسناء مخر��
� لإلعالم والتك��ن مس�شارة �مركز مدين��
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� حاالت 
• ش�لت �س�ة اإلفالت من العقاب ��

جرائم العنف النف�� ٪60 من مجم�ع 1680 
� الشتم واالعتداء 

� تجلت �� فعل عنف نف�� وال��
حالة  عنف:191  313فعل  �مجم�ع   �

اللف��
ب، 167 حالة تخص  تخص فعل التهد�د �ال��
فعل اإلهمال والتجاهل، 58 تخص إن�ار ال�سب.

 � • تمثلت حاالت عدم تج��م االغتصاب الزو��
. � 33حالة من مجم�ع 81 فعل عنف ج���

��

  90 الزوج�ة  ب�ت  من  المطرودات  عدد  �لغ   •
� حالة 

� من غ�اب الحما�ة �� امرأة ،29 منهن �عان��
اإلرجاع لب�ت الزوج�ة.• طال فعل االس��الء ع� 
الممتل�ات 14 حالة، وفعل االس��الء ع� الوثائق 

اإلدار�ة 25 حالة.

و�� جرائم تظل دون عقاب، وتظل ضحا�اها 
دون حما�ة ومحرومات من إنصافهن قانون�ا.      

وكخالصة �الحظ من خالل �ل هذە المعط�ات 
أن العنف الممارس ضد العامالت الزراع�ات هو 
عنف اقتصادي مركب �امت�از نظرا ألن المساطر 
ط��لة، مما ��لف العاملة جهدا مضاعفا �ضعها 
� ضمان القوت اليو�� أو ت�بع  أمام االخت�ار ما ب��

الملف.
 

تقال�ة الدول�ة لمناهضة  � إطار األ�ام ال��
��

 � المغر�� المرصد  نظم  ال�ساء  ضد  العنف 
للعنف ضد ال�ساء « عيون �سائ�ة » لقاءا 
إعالم�ا �الدار الب�ضاء يوم 28 نون�� 2018 
تحث  العا��  السنوي  تق��رە  قدم  ح�ث 
� مواجهة العنف».

شعار « �ساء وح�دات ��

� المرصد 
و�اعت�ار جمع�ة �ساء الجنوب عضوا ��

السنوي  التق��ر  هذا  ص�اغة   �
�� ساهمت  فقد 

وذلك �اس�ثمار المعط�ات وتحل�لها اعتمادا ع� 
المتغ�� الخاص �العامالت الزراع�ات الوافدات 
ع� المركز والذي أحدثته ضمن قاعدة ب�انات 

المرصد.

�جهة  الخاصة  المعط�ات  جاءت  عل�ه  و�ناءا 
 2014/2017 لسنة  ة)  عم�� (أ�ت  الجنوب 

: �التا��
 

�لغ عدد ضحا�ا العنف المستف�دات من خدمات 
ة، التابع لجمع�ة  مركز المرأة والطفل �أ�ت عم��
اوح أعمارهن  �ساء الجنوب، 633 عاملة زراع�ة ت��
ح�ث  �المائة،   74 ب�س�ة  سنة  19و38   � ماب��
أفعال   7 4211 فعل عنف، �معدل  لـــ  تعرضن 

عنف ل�ل ضح�ة.

� تعرضت لها  ومن خالل رصد أفعال العنف ال��
العامالت الزراع�ات تم الوقوف سنة 2017 من 
 �

طرف مركز الجنوب لالستماع والتوج�ه القانو��
لل�ساء �أ�ت ملول ومركز الجنوب للمرأة والطفل 
ة ع� عدة إش�االت قانون�ة تتعلق  �أ�ت اعم��
� كعدم تج��م �عض أفعال العنف 

�الفراغ القانو��
� ينص عليها  وعدم تفع�ل النصوص الحمائ�ة ال��

القانون:

فاطمة وزادي
�ات�ة عامة لجمع�ة �ساء الجنوب

عامالت وحيدات في مواجهة العنف

مكتب  نظمها  التي  التحسيسية  ا¯يام 
المجتمع  لدعم  مواطنة  مشاركة  برنامج 
ماسة  سوس  لجهة  بالمغرب  المدني 
بشراكة مع الهجرة و التنمية والمؤسسات 
مناهضة  مجال  في  الفاعلة  الجمعيات  و 
العنف ضد النساء بأقاليم الجهة، يومي 08 
و 09 دجنبر 2018 بساحة ا¯مل - أكادير، 
يوما   16 الدولية  للحملة  تتويجا  وذلك 

لمناهضة العنف ضد المرأة.

04



الن�ع  إدماج  وع  م�� ول�د  الجنوب  قطب  جاء 
االقتصاد�ة  التنم�ة  س�اسات   �

�� االجتما�� 
واالجتماع�ة للفضاء الجمعوي وذلك �عد سلسلة 
 � الفاعل�� قدرات  لتق��ة  التك����ة  الدورات  من 
لها ع�  � � من أجل تفع�ل مقار�ة الن�ع وت�� المحل��
ارض الواقع والعمل ع� مناهضة الصور النمط�ة 
وع األجندات  � إطار تنف�ذ م��

الجاهزة حول المرأة ��
 � فعال�� وترافع  رصد  مع  المحل�ة  الجمع��ة 
للمساواة  الحكوم�ة  الخطة  حول   � ومسؤول��
المحل�ة  الدينام�ك�ة   �

�� المساهمة  ا�  �اإلضافة 
للرصد وتقي�م الس�اسات العموم�ة. 

مرجعية القطب
اعتماد مرجع�ة حقوق اال�سان ال�ون�ة �ما متعارف 
الدول�ة  المغرب  امات  � ال�� وجميع  عالم�ا  عليها 
 � � التنظ�م�ة ال�� ومقتض�ات دستور 2011 والقوان��
الن�ع االجتما��  � ع�  المب�� � والعنف  التمي�� ت��ذ 
� الوصول ا� المعلومة العت�ارە من أهم 

والحق ��
� نادت بها  حقوق اال�سان المدن�ة والس�اس�ة ال��
�ل المواثيق الدول�ة وكذا توص�ات االمم المتحدة 
ته من الر�ائز الضامنة لمفهوم الشفاف�ة  ح�ث اعت��

والمواطنة الحقة.

أهداف القطب 
� تق��ة المساواة القائمة ع� الن�ع 

• المساهمة ��
الحكوم�ة  الخطة  ت�بع  خالل  من  االجتما�� 

للمساواة.
• ا��ساب أعضاء القطب الجمعوي أدوات عمل 
مع  و�دماجها  المحل�ة  المذكرات  وتقي�م  لت�بع 

الخطة الحكوم�ة للمساواة.
• مرافقة مكونات القطب إلعداد واستخدام أدوات 
الحكوم�ة  للخطة   � ات��� االس�� والرصد  الت�بع 

افع حولهما. للمساواة والس�اسات العموم�ة وال��
• إعداد و��� تقار�ر محل�ة ووطن�ة لت�بع الخطة 
ع�  العموم�ة  والس�اسات  للمساواة  الحكوم�ة 

المستوى المح�� والجهوي.

  قطب الجنوب :
قطب جنوب هو مجموعة من الجمعيات التي 
تدخالتها  وبين  بينها  فيما  التنسيق  قررت 
ومضمونا  شكال  الفعلي  التطبيق  لمواكبة 
للخطة الحكومية للمساواة والتعبئة المواطنة 

من اجل المساءلة حول المالية العمومية.

� التنم�ة الد�مقراط�ة. 
• المساهمة ��

مكونات القطب
� عمل حول ت�بع األجندة المحل�ة للمساواة  مجموع��
المعلومة  إ�  الوصول   �

�� الحق  أجل  من  افع  وال��
المال  المساءلة حول  أجل  من   � المواطن�� وتعبئة 

العام.

المحل�ة  االجندة  ت�بع  حول  عمل  مجموعة  أ. 
 � � ومسؤول�� للمساواة :  من أجل رصد وترافع فعال��
حول الخطة الحكوم�ة للمساواة و�شك�ل عمل�ات 
ب�داغوج�ة �عتمد عليها القطب. و�عد عدة لقاءات 
، يتم  � مكونات القطب ع� المستوى التنظ��� ب��
خاصة  ب�انات  قاعدة  إ�شاء  ع�  حال�ا  االشتغال 
وتوث�قها  المعط�ات  جمع  أجل  من  �القطب 
مخططات  بتحص�ل  وع  ال�� وس�تم  وأرشفتها، 
سوس  �جهة  اب�ة  ال�� �المجالس  الخاصة  التنم�ة 
: مخطط التنم�ة الجه��ة الخاص  �

ماسة، و�� �اآل��
�مجلس الجهة، مخطط التنم�ة اإلقل�م�ة الخاص 
�مجالس العماالت واألقال�م و�رامج عمل الجماعات 
� جميع الهيئات االس�شار�ة وحضور 

واالنخراط ��
دورات المجالس المنتخ�ة.

ب. مجموعة عمل حول مساءلة المال�ة العموم�ة: 
� الوصول إ� المعلومة 

افع من أجل الحق �� دورها ال��
المال  المساءلة حول  أجل  من   � المواطن�� وتعبئة 
� �آل�ة 

ها�� العام. و�عد اخت�ار المجموعة للسند ال��
� الوصول إ� المعلومة المال�ة 

افع حول الحق �� لل��
، نظمت ندوة جه��ة حول  وص�اغته �ش�ل �شار��
 �

المد�� المجتمع  منظمات   � ب�� المت�ادل  االنفتاح 
الح�امة  لتع��ز  مدخل   : المنتخ�ة  والمؤسسات 

المال�ة �جهة سوس ماسة.

ات هذە اآلل�ة هو تحس�س صاحب  � � مم�� ومن ب��
هان�ة  ال�� و�محت��اتها  حاتها  مق�� �أهم�ة  القرار 
الفاعل  انفتاح  وث�قة  و��  القانون�ة  و�المرجع�ة 
� عالقة  الجمعوي ع� أصحاب القرار ووث�قة تثم��
ك لبناء  تعاون وحصن الثقة ب�نهما والعمل المش��
افع لدى  التنم�ة الد�مقراط�ة. والقطب مستعد لل��
 �

6 جماعات ع� المستوى الجهة من أجل الحق ��
� توفر االم�ان�ات  الوصول إ� المعلومة المال�ة ح��

الماد�ة لذلك. 

حسن أ�ت عدي
عن جمع�ة صوت ال�ساء المغ���ات

لقاء جهوي حول االنفتاح المتبادل بين 
منظمات المجتمع المدني والمؤسسات 

المنتخبة : 

المع�� وارم��
عن جمع�ة التنم�ة المجتمعات�ة الذك�ة

(InCoDev)

الفضاء  مع  ا�ة  ��� الجنوب  قطب  نظم 
الجمعوي لقاء جه��ا حول "االنفتاح المت�ادل 
والمؤسسات   �

المد�� المجتمع  � منظمات  ب��
المنتخ�ة : مدخل لتع��ز الح�امة المال�ة �جهة 
سوس ماسة " وذلك يوم األر�عاء 19 دجن�� 
2018 �الغرفة الفالح�ة لسوس ماسة. وقد 
لجمع�ة  اللقاء  هذا  تنظ�م  مهمة  أسندت 
 (InCoDev) الذك�ة  المجتمعات�ة  التنم�ة 
حول  العمل  �مجموعة  عضوا  �اعت�ارها 
� هذا 

المساءلة المال�ة �قطب الجنوب. و�أ��
وع "التعبئة المواطنة من  � إطار م��

اللقاء ��
أجل المساءلة حول المال�ة العموم�ة" الذي 
الد�مقراط�ة  تق��ة   �

�� المساهمة  إ�  يهدف 
من  والمواطنات   � المواطن��  � تمك�� ع�� 
� تدب�� الشأن العام، من خالل التأث�� 

المشاركة ��
ع� صناع القرار أثناء وضع وتنف�ذ الس�اسات 

العموم�ة وخصوصا المال�ة. 

تطرق اللقاء، الذي عرف حضور فعال�ات من 
� ورجال اإلعالم،  � والمنتخب��

المجتمع المد��
ح  ��  �

�� (دل�ل  وع  الم�� مخرجات  أهم  إ� 
مداخ�ل  حول  دراسة  الجماع�ة،  ان�ة  � الم��
اب�ة �المغرب) وأهم�ة  ومصار�ف الجماعات ال��
بتق��ة قدرات  يتعلق  ما   �

التجارب �� ترص�د 
� المساءلة المال�ة. 

الجمع�ات ��

�ما عرف اللقاء أ�ضا مناقشة واقع و�كراهات 
اب�ة �الجهات  الح�امة المال�ة �الجماعات ال��
افع�ة  الجن���ة المغ���ة وكذا عرض الخطة ال��
 �

�� الحق  حول  افع  �ال�� والمتعلقة  للقطب 
الول�ج إ� المعلومة المال�ة من خالل إعداد 
إ� حث ست جماعات  يهدف   �

برها�� سند 
� �ل إقل�م) ع� اتخاذ تداب�� 

�الجهة (جماعة ��
� الول�ج إ� 

�� � إجرائ�ة لتع��ز حق المواطن��
المعلومة المال�ة. 

مدخل لتعزيز الحكامة المالية بالجهة 
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• Le taux de crimes liés à la violence 
psychologique qui ont échappé aux 
poursuites judiciaires a atteint 60%, pour 
un total de 1680 actes de violences 
psychologiques dont 313 actes 
concernant les injures et la violence 
verbale, 191 actes en rapport  avec la 
menace d’être battues, 167 actes de 
délaissement, de manque de 
considération et faute de respect à leurs 
personnes, 58  actes en relation avec le 
faite de nier les liens de parenté.
• La non-incrimination du viol conjugale  
est de 33 cas pour un total de 81 actes de 
violences sexuelles.
• Le nombre des femmes chassées du 
foyer conjugal est de 90 femmes dont 29 
qui manquent de protection en cas de 
rapatriement au domicile conjugale.   
• La confiscation des biens a touché 14 
femmes, et celles des documents 
administratifs  25 femmes.

Ces crimes constituent des actes de 
violences dont les victimes demeurent 
sans protection, et sans quit juridique.

Face à la lenteur des procédures 
juridiques, les ouvrières agricoles se 
trouvent confrontées à un choix 
équivoque qui consiste à veiller, soit sur 
leur subsistance et le gain de leur pain 
quotidien ; soit sur le suivi des poursuites 
judiciaires.

In fin ces femmes restent seules face à la 
violence dans toutes ces facettes.

ous le thème de « Femmes seules 
face à la violence », l’observatoire 
marocain de la violence contre les 

femmes « ouyoune Nissaia »,a organisé 
dans le cadre des journées oranges 
mondiales contre la violence à l’égard 
des femmes; une conférence de presse ; 
où il a présenté son rapport annuel sur la 
violence contre les femmes, à 
Casablanca, le 28 Novembre 2018.

Etant membre de l’observatoire, 
l’Association Femmes du Sud a participé 
à l’élaboration de ce rapport annuel, en 
se référant à la variante des ouvrières 
agricoles – Visitantes du centre d’écoute 
– qu’elle a intégré à la base de données 
de l’observatoire .
Ainsi les données de la région de Souss 
(Ait aâmira) pour la période  2014/2017 
étaient comme suit : 

• Le nombre de femmes victimes de la 
violence qui ont bénéficiés  des services 
du centre, a atteint 633 ouvrières 
agricoles, dont l’âge varie entre 19 et 38 
ans, avec un pourcentage de 74% , un 
total de 4211 actes de violence, et  une 
moyenne de 7 actes de violences par 
victime.
• Grâce à l’analyse de ces actes de 
violences portant atteinte aux ouvrières 
agricoles durant l’année 2017, établi par 
le centre sud d’écoute et d’orientation 
juridique pour les femmes de Ait Melloul 
; ainsi que le centre sud pour la femme 
et l’enfant de Ait Aâmira ; on a relevé 
plusieurs problématiques juridiques 
reflétant  des espaces lacunaires au 
niveau législatif : Comme la non 
–incrimination de certains actes de 
violence, et la non-mise en rigueur des 
lois protectrices décrétées par la 
législation.

� ن��دها للمرأة �جهتنا ل�ست مشاركة من  إن المشاركة ال��
أجل المنافع الخاصة أو تنف�ذ أعمال محددة مس�قا أو 
ال�شاور  حول مشا�ل قائمة، �ل المشاركة ع� مستوى 
مشا�لهن  ع�  الجهة  �ساء  تتعرف  أن  �مع��   ، � التمك��
افعن  ي�� و  لحلها  �خططن  و  بتحل�لها  و�قمن  الحق�ق�ة 

لتخص�ص الموارد الالزمة لها. 

� التخط�ط و التنف�ذ 
إنه تم��ن القدرة ع� المسؤول�ة ��

� للوفاء 
و التقي�م و �التا�� رفع القدرة ع� التنظ�م الذا��

�احت�اجاتهن و تحد�د ك�ف�ة التعامل مع المشا�ل و رفع 
حة  ذات  امج المق�� اإل�راهات ، ل�� تكون المشار�ــــع و ال��
جدوى اقتصادي لتصبح االستدامة و العدالة االجتماع�ة 

قا�لة للتحقق.

� المواطنة، �جعل 
ات��ة ��  إننا أمام فعل �صبو إ� تغي�� ال��

بناء   �
�� ومساهمات  الواقع   �

�� فاعالت  الجهة  �ساء  من 
جهة المساواة و ت�افؤ الفرص.

دون  د�مقراط�ة  تنم�ة  عن  الحد�ث  �مكننا  هل 
االهتمام �مختلف مكونات المجتمع؟ أل�س تغي�ب 
ب��  اجتماع�ة،  هشاشة  وضع�ة   �

�� هم  من 
للد�مقراط�ة ال�شارك�ة؟

� و الد�مقراط�ة  
وع «المجتمع المد�� � م��

 إن انخراطنا ��
ال�شارك�ة» �ح�مه طم�ح دعم مشار�ات نوع�ة أ��� منها 
المساس  دون  ال���  التحدي  رفع  �مكن  فك�ف  �م�ة. 
الشتات  جمع    �

�� المساهمة  �مكننا  ك�ف  ؟  �النو�� 
الختصار المسافات ؟ 

وع �دعم أدوار ال�ساء و ذلك �فهم أ��� لحاجاتهن  إنه م��
القضا�ا  القرار حول  � عمل�ة صنع 

انخراطهن �� و مدى 
الحي��ة ذات الصلة �التنم�ة.

� لمقار�ة الن�ع، ال �ستق�م إال ع� الفهم الج�د  فأي تب��
� أدوار �ل فئات المجتمع، و هذا من شأنه  للعالقات ب��
� ذلك من 

ات�ج�ة مرئ�ة أ��� لما �� أن �خول لألدوار اإلس��
الوضع  لتحدي  وع  م�� إنه   ، � المواطن�� ل�افة  مصلحة 
� الفرص.

�� � الراهن و التصدي لحالة غ�اب المساواة و ت�ا��

ال�ساء  دعم  هو  وع  الم�� مهام  إحدى  من  فإن  لذا   
داخل  القرار  صنع   �

�� المساهمة  فرص  ع�  للحصول 
� من ممارسة  التمك�� ، �ل  مشار�ــــع �جهة سوس ماسة 

. الفعل الد�مقرا�� ال�شار��

زهرة ب�بو
وع «المجتمع اف �م�� عضوة لجنة اإل��

� والد�مقراط�ة  ال�شارك�ة»
المد��

"غير  تشاركية  ديمقراطية  أجل  من 
مبثورة"

"غير  تشاركية  ديمقراطية  أجل  من 
مبتورة"
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sur des situations concrètes de 
démocratie participative, ainsi que de 
partager des expériences autour de ce 
sujet.

En ce sens, nos attentes vis-à-vis du projet 
consistent principalement à acquérir les 
connaissances et les concepts de la 
démocratie participative et le suivi des 
politiques publiques, ainsi que les 
expériences pratiques et 
méthodologiques permettant de 
participer au débat public et de plaidoyer 
sur les questions d'affaires publiques 
locales.

En effet, les différents ateliers de formation 
dont nous avons bénéficié, dans le cadre 
du projet ont répondu à une partie 
importante de nos attentes, et ce à partir 
de la première session sur les « Droits de 
l'homme et l'éducation à la citoyenneté », à 
travers laquelle nous avons acquis une 
riche vision des définitions des droits de 
l’Homme et de ses caractéristiques, 
comme il est reconnu au niveau 
international et national. Au cours de cette 
même session, nous avons pu identifier ce 
qui distingue l’approche Droit, à la fois 
théoriquement et concrètement. Cette 
approche passe d’un acte fondé sur la 
réponse au besoin à un acte basé sur le 
droit en tant qu’une valeur 
inconditionnelle et inclusive. L’aspect 
juridique était également présent lors de 
cette session, où le formateur a étendu 
diverses références juridiques qui 
encadrent les droits au niveau national.

� �جهة 
ات�جيتها �دعم المجتمع المد�� � إطار اس��

��
سوس ماسة، تعمل الهجرة والتنم�ة ع� انجاز 
الم�ادرات  منتدى  مع  ا�ة  ��� طم�ح،  وع  م��
من  بتم��ل  الجنوب،  �ساء  وجمع�ة  الش�اب�ة 

� والو�الة الفر�س�ة للتنم�ة. االتحاد األور��

اك ال�سيج الجمعوي  وع ا� ا�� و�ــهدف هذا الم��
الد�مقراط�ة  حول  العمو��  النقاش   �

�� �الجهة 
� مسلسل إحداث 

ال�شارك�ة، من خالل انخراطه ��
فضاءات �شاور�ة للمشاركة المواطنة.

والتنم�ة  الهجرة  جمع�ة  عملت  اإلطار  هذا   �
��

الجمع�ات،  لفائدة   � تدر��� برنامج  تنف�ذ  ع� 
توخت من خالله تحقيق تالت اهداف أساس�ة:

 �
��  �

المد�� المجتمع  جمع�ات  قدرات  تق��ة   •
وت�بع  ال�شارك�ة  والد�مقراط�ة  الح�امة  مجال 

وتقي�م الس�اسات العموم�ة؛
 � • دعم الجمع�ات ع� ��� م�ادئ ال�شاور ب��
� وم�ادئ الد�مقراط�ة ال�شارك�ة؛ مختلف الفاعل��
� تق��ة ممارسات الد�مقراط�ة من 

• المساهمة ��
مات المشاركة وت�بع  � خالل توف�� آل�ات وم��ان��

وتقي�م الس�اسات العموم�ة؛

� 24 جمع�ة  نامج التدر��� وقد استفادة من هذا ال��
موزعة ع� ست (6) أقال�م: تارودانت، تزن�ت، 
طاطا، شتوكة ا�ت �اها، انز�ان ا�ت ملول وا�ادير 

ادونتان. 

� أ�ت��ر 2018 و�ناير 2019،  وتم تنف�ذە ما ب��
ع� مدة 13 يوما تدر���ا حول مواضيع مختلفة: 
��ة ع� المواطنة، الح�امة  حقوق اال�سان وال��
الد�مقراط�ة  العموم�ة،  الس�اسات  وت�بع 
تقن�ات  ا  وأخ�� المواطنة  والمشاركة  ال�شارك�ة 

ال�شاور وت�ش�ط الفضاءات ال�شاور�ة.
 

أ. منهج�ة العمل 
ارتكزت منهج�ة التك��ن ع� م�ادئ تعلم ال��ار 
االعت�ار   � �ع�� االخذ  تم  اذ   ، العم�� والتدر�ب 
من  والمشار�ات،   � للمشارك�� الق�ل�ة  ال�فاءات 

خالل مساءلة مك�س�اتهم وتجار�ــهم.

ب�داغوج�ة  �أدوات  العمل  تم  اإلطار  هذا   �
��

�ستهدف حمل المشارك (ة) ع� تعبئة معارفه 
 �

وتا�� المجموعة،  وسط  الخاصة  وكفاءاته 
المعارف  هذە  لتق��ة  النظ��ة  المساهمة 
اح أدوات أوتقن�ات جد�دة.  والمك�س�ات أو اق��
وقد تم ت�ش�ط الدورات التك����ة من خالل عمل 
المجموعات اخت�ار المعارف والتمار�ن الفرد�ة، 
اك  وعملت �ل هذە األدوات الب�داغوج�ة ع� ا��
� اشغال الورشات.

� والمشار�ات �� �ل المشارك��

� مسلسل دعم القدرات 
ب. المشاركة ��

طرحها  تم   � ال�� المواضيع  وراهن�ة   أهم�ة  ان 
� اطار الدورات التدر��ة ش�لت حافزا 

للنقاش ��
� والمشار�ات، دفعهم لالنخراط  أساس�ا للمشارك��
� اشغال الدورات، وهكذا 

� النقاش والمشاركة ��
��

الجمع��ة  األطر   � ب�� تفاعل كب��  سجل  فقد 
المشاركة من خالل ت�ادل اآلراء والتجارب، �ما 
� وجهة النظر خاصة 

سجلت �عض االختالفات ��
� هذا 

� ما يتعلق بتحل�ل الس�اقات المحل�ة، و��
��

االطار �ان ال�د من الوقوف ع� �عض األدوات 
للجمع�ات   � الخار�� المح�ط  بتحل�ل  الخاصة 
� التفك�� الجما�� لتجاوز هذە االختالفات  وتحف��
� ع� قراءة الس�اقات المحل�ة  وحمل المشارك��

ع� ضوء معط�ات موضوع�ة.

�ح�امة  المرت�طة  المواضيع  اثارت  وقد 
 � المنتخب�� العموم�ة و�العالقة مع  المؤسسات 
 � ن�� لقوا ا وتفع�ل  لجماع�ة،  ا لمجالس  وا

�ع�ة، وأ�ضا المواضيع  والمقتض�ات ال���

، وتقي�م الس�اق  �
المرت�طة �دور المجتمع المد��

�ل  العموم�ة،  الس�اسات  و�االتقائ�ة  الس�ا�� 
هذە المواضيع اتارت جدال حادا، وساعدت ع� 

. � � المشارك�� توسيع دائرة النقاش ب��

� والمشار�ات  وهكذا �مكن القول ان �ل المشارك��
بناء   �

و�� الورشات  واشغال  النقاش   �
�� ساهموا 

� تم تداولها داخل الورشات. المعارف ال��

تقوية قدرات المجتمع المدني
رافعة للنهوض بالنقاش العمومي حول الديمقراطية التشاركية

خالصة 
� الجمع�ات  نامج التدر��� لقد مكن هذا ال��
� األقال�م الست من وضع أسس 

العاملة ��
لحركة جمع��ة جد�دة، من شانها ان �ساهم 
من  وذلك  المحل�ة،  �الح�امة  �النهوض 
مجال   �

�� اح�ة  اق�� تموقعها كقوة  خالل 
ت�بع   �

�� فاعلة  المواطنة، وكقوة  المشاركة 
. الشأن العام المح��

� تم مرا�متها خالل الثالث  ان المك�س�ات ال��
 � ال�� الط��ق  وخ��طة  تدر���ا  يوما  ع�� 
انجزها الجمع�ات ع� مستوى �ل اإلقل�م، 
ا ع� ورق، �ل �جب  ال �مكن ان ت��� ح��
الجمع�ات  تفرض  ان  اجل  من  تفع�لها 
داخل  أسا��  كفاعل  نفسها  �كة  ال��

اب�ة المعن�ة. المجاالت ال��
�كة والمنخرطة داخل  تتوفر الجمع�ات ال��
(الس�اق  هامة  فرص  ع�  الدينام�ة  هذە 
� الذي �شجع المشاركة المواطنة، 

القانو��
�ع�ة....). لذلك �جب  المعارف التقن�ة وال���
ع�  الحا��  الس�اق   �

و�� االن  تراهن  ان 
 � المواطن�� امام  عيتها  و��  � ا�� ال�� تأص�لها 

والمواطنات.
� هذا الصدد، �جب العمل ع� دعم هذە 

و��
الدينام�ة من خالل توف�� الموارد األساس�ة 
مع  تفاعلها  ل�سي��  الم�دان�ة  والموا��ة 
�فضاءات  والنهوض  المحل�ة  السا�نة 

ال�شاور والمشاركة المواطنة.

شفيق سوا��
مدير مشار�ــــع ومس�شار، مركز ال�حوث 
�ة � التنم�ة ال���

والدراسات التطب�ق�ة ��
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Sans doute, l’implication 
consciente des associations 
partenaires dans la dynamique 

du projet « Société civile et démocratie 
participative : pour une implication 
renforcée au débat public et politique 
des actrices et acteurs du Souss Massa 
» est une preuve d’une volonté 
collective de participer à la 
construction d’une pratique 
démocratique civile, où les 
associations de la société civile jouent 
leur plein rôle. Cette volonté puise sa 
légitimité de sa pleine conviction de la 
vitalité de la citoyenneté active 
comme nécessité à secouer la ralit 
stagnante et bénéficier des acquis 
démocratiques au niveau de la région 
Souss Massa. Nous ne pouvons que 
saluer les associatives et associatifs, 
ainsi que les éluEs qui soutiennent le 
projet, de leur vive conscience des 
enjeux multidimensionnels des rôles 
de la société civile, en 
complémentarité avec les différentes 
institutions. 

Maintenant que le processus de 
renforcement de capacités a terminé 
sa première phase, seront lancées des 
actions expérimentales de 
démocratie participative. Il s’agit d’un 
examen collectif de passer du 
théorique a la pratique, avec ce que 
cela nécessite d’audace, de clarté 
entre les parties prenantes et 
acceptation de la critique 
constructive. 

Dans ce cadre, nous saisissons 
l’occasion pour signaler que l’adhésion 
du Maroc au Partenariat pour un 
Gouvernement Ouvert a été 
consacrée lors du 5ème sommet 
mondial des Gouvernements Ouverts, 
tenu à Tbilissi (Georgie) du 17 au 19 
juillet 2018, après qu’il ait répondu aux 
conditions, notamment après la 
promulgation de la loi sur le droit 
d’accès à l’information. 

Pour rappel, le Maroc vise à travers 
cette initiative à :
• Renforcer la démocratie participative 
en mettant le citoyen au cœur de son 
intérêt
• Améliorer les services publics et la 
gestion des ressources publiques et 

� والد�موقراط�ة 
وع المجتمع المد�� انطلق م��

 � الفاعل�� مشاركة  تق��ة  أجل  من  ال�شارك�ة: 
� النقاش العمو�� و الس�ا�� �جهة 

والفاعالت ��
أعضاء   � ب�� اجتماعات  �عقد  ماسة  سوس 
المتعاقد  �األهداف  للتذك��  وع  الم�� تحالف 
دورة  �عقد  وكذلك  وع  الم�� اطار   �

�� عليها 
� يوم 29 يناير 2018 حول  تك����ة للف��ق التق��
وع  للم�� والمال�ة  اإلدار�ة  العمل�ات  تداب�� 
لالتحاد   �

اإلجرا�� "الدل�ل  من  المستخلصة 
اعتمدت  �ة  التأط�� اللقاءات  هذە   ." � األور��
لسنة  وع  للم�� السنوي  نامج  ال�� ع�  كذلك 
 � 2018 والذي تم إرساله ل�عثة االتحاد األورو��
�المغرب. ولضمان الظروف الج�دة لتنف�ذ هذا 
� اعتماد نداءات عروض 

ع الف��ق �� وع، �� الم��
و�د الف��ق �أدوات العمل. � ل��

سلت إدارة جمع�ة الهجرة  و�موازاة ذلك، اس��
من  سلسلة   �

�� وع  الم�� ومسؤو��  والتنم�ة 
ال��ارات إ� أقال�م جهة سوس ماسة من أجل 
وع  � الم��

ضمان انخراط  السلطات العموم�ة ��
خاصة عمال عماالت واقال�م الجهة.

التحالف  قام  وع،  الم�� برنامج  مع  وتماش�ا 
ب�نجاز دراسة تخط�ط�ة لممارسات الجمع�ات 
� تم تقد�مها  � مجال الد�مقراط�ة ال�شارك�ة ال��

��
 26/04/2018 وع يوم  � ندوة إطالق الم��

��
ا من ب�نهم 30 

�
ها أ��� من 84 مشار� � ح�� ال��

التعرف أ���  الدراسة مكن�نا من  ال�ساء. هذە 
ماسة،  سوس  لجهة  الجمعوي  ال�سيج  ع� 

وسمحت لنا �التعرف الق��� ع� ال 24 جمع�ة 
محور�ة، �ما فيها 6 منظمات ش�اب�ة و6 �سائ�ة 
 � وال�� �الجهة   �

المد�� المجتمع  منظمات  من 
�األقال�م والعماالت  المحوري  ستلعب دورها 
� �شغل ع� مستواها (4 منظمات المجتمع  ال��
� عن �ل إقل�م /عمالة). استفادت هذە 

المد��
تك����ة  3 دورات  الجمع�ات من سلسلة من 
حول  دورة  عن �ل  أ�ام   3 مدى  ع�  ممتدة 
��ة  وال�� اإل�سان  �حقوق  المتعلقة  المجاالت 
ال�شارك�ة  والد�مقراط�ة  المواطنة  ع� 
والمشاركة المواطنة وت�بع وتقي�م الس�اسات 

العموم�ة.

منظمات  التك����ة  الدورات  هذە  مكنت 
� من ا��ساب المهارات والمعارف 

المجتمع المد��
 � حول هذە الموضوعات والتقن�ات العمل�ة ال��
� الم�دان خالل 

ة �� ستمكنهم من العمل م�ا��
عالقتهم   �

�� وع  الم�� من  الثان�ة  المرحلة 
اب�ة. �السلطات العموم�ة والجماعات ال��

دينام�ك�ات  خلق  �اتجاە  الدفع  أجل  ومن 

� اطار 
�� �

� منظمات المجتمع المد�� جماع�ة ب��
ي يوم 28 دجن��  وع، تم تنظ�م لقاء تفك�� الم��
ا من ب�نهم 

�
2018 استهدف أ��� من 50 مشار�

20 امرأة. 

�ان الهدف من هذا اللقاء هو خلق دينام�ك�ة 
بهدف  وذلك  وع  الم�� �اء  ��  � ب�� جماع�ة 
�جهة  جماع�ة  �شاور�ة  منظومات  تج��ب 
والتقي�م  رصد  لثقافة  تأس�سا  ماسة،  سوس 

� لمشار�ــــع التنم�ة المحل�ة.
المواطنا��

 �
وع ساهم �� ا� ، تجدر اإلشارة إ� أن الم�� وأخ��

الجهة،   �
برنامج «مشاركة مواطنة» �� ترسيخ 

الثالث  الجمع�ات  �اء  �� تعبئة  خالل  من 
وع من خالل المشاركة  المكونة لتحالف الم��
نامج  ال�� ينظمها   � ال�� األ�شطة  مختلف   �

��
إطالق   �

�� المشاركة  لذلك  ومثاال  المذكور، 
�األ�ام  لالحتفال  ك  المش�� والتنظ�م  نامج  ال��

تقال�ة. ال��

مشروع المجتمع المدني والديموقراطية التشاركية: 
حصيلة 2018

محمد منصور
مسؤول قطب الح�امة والت�ش�ط المجا�� �جمع�ة

الهجرة والتنم�ة
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�مدينة أ�ادير يوم 15/11/2018 تم تنظ�م ندوة 
ح�امة   �

��  �
المد�� المجتمع  "دور  حول  وطن�ة 

وتدب�� محم�ة المح�ط الحيوي لألر�ان: حص�لة 
القادمة  �ة  الع�� وآفاق  اف  االع�� من  سنة   20
وع دينام�ات مواطنة  � إطار م��

�� "2018-2028
� لألر�ان وذلك �دعم من  وتفع�ال للمركز الوط��
 DIDH الوزارة المنتد�ة الم�لفة �حقوق اال�سان
الواحات  لتنم�ة  الوطن�ة  الو�الة  مع  ا�ة  و���
 � وشجرة األر�ان ANDZOA وو�الة التعاون التق��
� GIZ. و�حضور ما �قارب 300 مشارك 

األلما��
من  بتمث�ل�ة  الوطن�ة  الندوة  هذە   �

�� ومشاركة 
الحيوي  للمح�ط  ار�ان  محم�ة  أقال�م  جميع 
ملول،  ا�ت  انز�ان  اداوتنان،  ا�ادير  (الص��رة، 
وس�دي  تزن�ت  �اها،  ا�ت  اشتوكة  تارودانت، 
� ومصالح  � من منتخب�� ) ومختلف المتدخل�� � اف��
 � � و�احث�� � وأساتذة جامعي��

خارج�ة ومجتمع مد��
اء وصحافة محا�ة ووطن�ة. ساد  � وخ�� ومهتم��
خالل هذە الندوة تقد�م مجموعة من العروض 
اف �مجال محم�ة  حول تقي�م 20 سنة من االع��

: ار�ان للمح�ط الحيوي من طرف ممث��

 ،UNESCO  نامج اليون�سكو • اللجنة الوطن�ة ل��
 �

�� ،MaB Maroc اال�سان والمح�ط الحيوي
؛ شخص الدكتور ادر�س الفا��

والغا�ات  للم�اە  السام�ة  المندو��ة  مصالح   •
ومحار�ة التصحر؛ 

• الو�الة الوطن�ة لتنم�ة الواحات وشجرة األر�ان   
ANDZOA؛

� GIZ؛ • الو�الة األلمان�ة للتعاون التق��
• ش�كة جمع�ات محم�ة ار�ان للمح�ط الحيوي 
والت�س�ق�ات  الجه��ة  (الت�س�ق�ة    RARBA

اإلقل�م�ة الخمسة).

� أعمال  
فضال عن الحضور المتن�ع الذي شارك ��

هذە الندوة الوطن�ة، �انت كذلك مناس�ة لدعوة 
� محم�ات المح�ط الحيوي 

� من �ا�� �عض الفاعل��
الب�قاري  الحيوي  المح�ط  �المغرب �محم�ة 
المتوسط�ة، ومحم�ة المح�ط الحيوي للواحات 
ومحم�ة المح�ط الحيوي لألرز. �انت المناقشة 
حاج�ات  عن  والتعب��  التوص�ات  لرفع  موعدا 
� جاءت ع� لسان  � �المحم�ة وال��

المجتمع المد��
 �

�� تلخ�صها  �مكن   � وال�� متدخل   80 من  أ��� 
� وهما: � أساس�� شق��

� والمستدام 
1. الشق المتعلق �التدب�� العقال��

للموارد الطب�ع�ة : 
تتحمل �امل  ا�  الدولة  الحضور  دعا  ح�ث 
 � القوان�� تطبيق  عدم  عن  الناتجة  مسؤول�اتها 
الجاري بها العمل لحما�ة السا�نة المحل�ة ومجال 
حال غ��  محم�ة ار�ان من اعتداءات الرعاة وال��
ال�شع  االستغالل  من  الحد  ا�  ودعا  المنظم؛ 
والغ�� المعقلن لشجرة األر�ان والعمل ع� التدب�� 

وفق  ة؛  األخ�� لهذە  الحيوي  للمجال  ال�شار�� 
ر  مقار�ة �شارك�ة ومجال�ة تعمل ع� ج�� ال��
�  تحد�د الملك 

� لإلدارة ��
وتجاوز أخطاء الما��

 � ب�� المجا��  التضامن  م�دأ  واعتماد  الغابوي؛ 
والمنصف  العادل  والتوز�ــــع  والسهل  الج�ل 
الحيوي  المجال  تنم�ة   �

�� للمساهمة  وات  لل��
لألر�ان وتق��ة مداخ�ل ذوي الحقوق؛

اال�سان  �الح�امة وحقوق  المتعلق  الشق   .2
�مجال محم�ة ار�ان للمح�ط الحيوي : 

العمل ع�  ح�ث دعا  من خالله الحضور إ� 
شموليتها   �

�� اال�سان  حقوق  وص�انة  ام  اح��
�مجال المحم�ة و�رساء أسس التنم�ة المستدامة 
 �

وأجهزة الح�امة وتطبيق المقار�ة ال�شارك�ة ��
ي ضمن أو�  التدب�� مع جعل تنم�ة العن� ال���
�مجال  تنموي  لنموذج  أي تصور   �

�� األول��ات 
السا�نة  �جعل  الحيوي  للمح�ط  ار�ان  محم�ة 
االهتمامات  � صلب 

�� الحقوق  وذوي  المحل�ة 
ة  ، و��الء أهم�ة كب�� � عند وضع �ل مخطط ترا��
للمرأة، خاصة المرأة القرو�ة، والعمل ع� تق��ة 
� مسلسل التنم�ة 

قدراتهن التنظ�م�ة ومشاركتهن ��
قدرات  وتق��ة  التأط��  ومواصلة  المستدامة 
الجمع�ات والتعاون�ات وموا�بتها لتقوم �دوها 
التنم�ة  مسلسل  بناء   �

�� للمشاركة  اف��  ال��
ات المناخ�ة  المستدامة من خالل مواجهة التغ��
ووضع برامج حق�ق�ة لتنم�ة االقتصاد االجتما�� 
الحيوي  �مجال  الج�ل�ة  �المناطق   � والتضام��
اب�ة  ال�� الجماعات  اعت�ار  مع  األر�ان،  لشجرة 
و�مقار�ة  المحل�ة  التنم�ة   �

�� أساس�ة  كوحدة 
تأخذ الن�ع االجتما�� وال�شاور المتعدد األطراف 
االقتصاد�ة  الحقوق  لضمان  لعملها  أساسا 
واالجتماع�ة والثقاف�ة والب�ئ�ة للسا�نة المحل�ة؛ 
� بت�سيق مع 

الثقا�� الموروث   � ورة تثم�� مع ��
الدولة،  مؤسسات  ومختلف  الجام��  ال�حث 

ل�كون رافعة للتنم�ة المحل�ة.

دور المجتمع المدني في حكامة وتدبير محمية المحيط الحيوي 
ل�ركان: الحصيلة وا�فاق

ع�د هللا احجام
� الت�س�ق�ة الجه��ة لش�كة جمع�ات أم��

محم�ة ار�ان للمح�ط الحيوي �أ�ادير، 
ن�ت � وم�سق إقل��� للش�كة ب��
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بدعم مالي من
 قبل اإلحتاد األوروبي

بشراكة مع :

نلتازموا... نشاركوا ! 
#كلنا_مشاركين  #كلنا_مشاركات
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