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اللقاءات ا�قليمية محاولة مدنية 
المتعدد  الفضاءات  لمأسسة 

الفاعلين 

ا�ذاعات الجمعوية: آلية لنشر قيم 
الديمقراطية  ومبادئ  المواطنة 

التشاركية

آلية  التشاورية،  المنظومات 
طية  ا قر يمو لد ا لتفعيل 

التشاركية

طية  ا يمقر لد ا أ  مبد تفعيل 
انخراط  وأهمية  التشاركية 

النساء 

النوع في ميزانية  إدماج مقاربة 
الجمتعات الترابية: مبادرة تؤتي 

ثمارها

الشباب، للشباب، ومع  من قبل 
الشباب... ا�وراش مستمرة !

تجدون في هذا 
العدد

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

ة إخ�ار�ة نصف سن��ة تصدر �� ���

� والد�مقراط�ة ال�شارك�ة" 
وع "المجتمع المد�� �م قطعنا من مسافات منذ ندوة إطالق م��

� أب��ل 2018! تم إطالق دينام�ة حق�ق�ة، ع� الرغم من مختلف الصع��ات، �فضل 
��

ا الجماعات  مشاركة الجمع�ات المحور�ة والجمع�ات ال�سائ�ة وجمع�ات الش�اب، ول�ن أ�ض�
� األمور من قب�ل 

� انخرطت و�ذلت جهودا محمودة لقبول إجراء تجارب �� المحل�ة ال��
، إلخ. ان�ة المستجي�ة للن�ع االجتما�� � فضاءات ال�شاور المحل�ة، الم��

ء �المزالق والتحد�ات والتحفظات  نحن نعلم أن الط��ق إ� الد�مقراط�ة المحل�ة متع�ج وم��
والمقاومة من جميع األطراف. و�ذكرنا صوت الح�مة �أنه �جب علينا استخدام ذ�ائنا 
، وجب أن �كون ط��ل األجل وأن �صبح مك�س�ا،  �

الجما�� إلجراء حوار مجا�� حق���
المختلفة  ومنظماتهم   � والمواطن�� المواطنات  اهتمام  لجذب  المه�ب  المسار  ا  موضح�

. �الشأن المح��

� مختلف الفعال�ات  الدرس الرئ��� هو أننا نتعلم �ش�ل جما�� من هذە العمل�ة التعاون�ة ب��
المحل�ة.

�كة  ) وجميع الجمع�ات ال�� � � وموظف�� شكرنا الحار لجميع الجماعات المحل�ة (من منتخب��
� أن أ�� ف��ق  � هذە الدينام�ة المعقدة للغا�ة، ل�نها واعدة كذلك. ال �مكن��

المنخرطة ��
، كدت  وع والذي �عمل �جد ع� رفع التحدي. إنه تحد جما�� التحالف الذي �دير الم��

أ�� أن أذكر �ذلك!

قراءة ممتعة.

 : مدير ال���
ع�د الرزاق الحجري

ت�سيق: 
محمد منصور ، محمد إد حامد

تصم�م وترت�ب: 
محمد حمدان

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

. � االتحاد األورو��

ع�د الرزاق الحجري
مدير جــمعـــ�ة الهجرة والتنـــم�ة
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الشباب في السياسات
العمومية الجهوية

23
يوليو 19 

بالجهة  العمومي  النقاش  تقوية  بهدف  ذلك  كان 
العمومية  السياسات  في  الشباب  مكانة  حول 
الجهوية وتسليط الضوء على تجربة هيئة الشباب 
والمستقبل لدى مجلس جهة سوس ماسة وبعض 

التجارب ا�خرى الحاضرة في اللقاء.

بشراكة مع :
 

هيئة الشباب والمستقبل لدى مجلس جهة سوس 
التعاون  مواطنة،  مشاركة  برنامج  مكتب  ماسة، 

ا�لماني؛

أكادير
مقر مجلس جهة سوس ماسة 

211 مشارك(ة)
منهم 55 امرأة

سياسة المدينة وأدوار
الفاعلين

07
دجنبر 19 

تتذبذب  بالمغرب  التراب  اعداد  زمن وسياسة  منذ 
بين استراتيجيات وطنية وبين رؤى محلية هدفها 
شأنها  من  تحد  مازالت  ولكن  المدينة  في  الحق 
اختصاصات مدبري الشأن المحلي. - أهم خالصات 

اللقاء.

بشراكة مع :
 

مركز مدينتي ل°عالم والتواصل؛
جامعة ابن زهر؛

أيت ملول
دار الحي مبارك أوعمر

52 مشارك(ة)
منهم 8 امرأة

التغيرات المناخية واالخطار
البيئية: أية إجراءات لتدبير

ندرة وفيض المياه

26
دجنبر 19 

تارودانت  منطقة  عاشتها  التي  الفيضانات  كانت 
صيف سنة 2019 إجابة حقيقية لسؤال هل تعتبر 
معاشا؟  واقعا  او  فكريا  ترفا  المناخية  التغيرات 
المؤسسات العمومية اليوم بإقليم تارودانت مطالبة 
بأن تفكر في سياسات عمومية مندمجة للتأقلم مع 

هذه التغيرات خاصة فيما يتعلق بتدبير المياه.

بشراكة مع :
 

االكان  محمية  شبكة  تارودانت،  إقليم  مجلس 
الكلية  تارودانت؛  منسقية   - الحيوي  للمحيط 

متعددة التخصصات بتارودانت؛

تارودانت
الكلية متعددة التخصصات بتارودانت

75 مشارك(ة)
منهم 21 امرأة

النظم الواحية: إشكاليات
وتحديات التنمية المجالية

بإقليم طاطا

16
نونبر 19 

وسريع  مهول  بشكل  تساهم  المناخية  التغيرات 
لتدخالت  ا�وان  وآن  الواحية  المنظومة  تغيير  في 

أفقية ومتشاور حولها وصلبها ا�رض واالنسان.

بشراكة مع :
 

عمالة طاطا، منتدى إفوس للديموقراطية وحقوق 
االنسان، جامعة ابن زهر؛

طاطا
مقر عمالة طاطا

59 مشارك(ة)
منهم 1 امرأة

القانون الجنائي والحريات
الفردية

29
نونبر 19 

بشكل جريء وما بين العلن والخفاء مازالت الرؤى 
المجتمع  داخل  الفردية  الحريات  حول  تتضارب 
ومعالجة  نظر  وزوايا  مختلفة  إنطالقات  المغربي، 
مرتبطة  الحريات  هذه  كانت  فمتى  متعددة، 

بالوصاية؟ كان هذا اهم نقاط المعالجة.

بشراكة مع :
 

جمعية صوت النساء المغربيات؛
شبكة نساء متضامنات؛

أكادير
الغرفة الفالحية بأكادير

149 مشارك(ة)
منهم 77 امرأة

اللقاءات ا
قليمية،
محاولة مدنية لمأسسة 

الفضاءات المتعددة الفاعلين 

والديمقراطية  المدني  المجتمع  "مشروع  اطار  في 
إقليمية،  ندوات  تنظيم   2019 التشاركية" شهدت سنة 
والتي جمعت العديد من المشاركين المهتمين بالنقاش 
العمومي وخلق الحوار بين مختلف الفاعلين. وكانت هذه 
الندوات فرصة لتقريب اÅراء ووجهات النظر من زوايا معالجة 

مختلفة وفقا لكل موضوع.
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�المغرب  لقد ارت�ط ظهور اإلذاعات الجمع��ة 
 �

�الحاجة الماسة إليها نظرا ألهميتها ولدورها ��
صوت  وا�صال  االجتما��  الواقع  عن  ال�شف 
� والمواطنات ا� المؤسسات المعن�ة،  المواطن��
ة تزا�دا ملحوظا  � اآلونة األخ��

لذلك فقد عرفت ��
من  نوعا  تعرف   � ال�� القرو�ة  �المناطق  خاصة 
العزلة والهشاشة، ولهذا الغرض تم خلقها �م�ادرة 
ها غال�ا  ، يتو� �سي�� �

من فعال�ات المجتمع المد��
ع�  اإلعالم�ة  مادتها   � تب�� محل�ة  جمع�ات 
المحل�ة  التنم�ة  جعل  ع�  المرتكزة  أ�شطتها 
ونقل الحدث المح�� من اول��اتها. لهذا �طلق 
القضا�ا  تعالج  �اعت�ارها  القرب  إذاعات  عليها 
� الذي توجد 

� تهم المح�ط الجغرا�� المحل�ة ال��
ف�ه.

� تأط�� 
 وتلعب اإلذاعات الجمع��ة دورا مهما ��

مواطنتهم  لتع��ز  والمواطنات   � المواطن��
� المجتمع، �ما �ساهم 

ا�هم �ش�ل فعال �� وا��
لألشخاص  �ال�س�ة  القرب  صحافة  �سه�ل   �

��
الذين لهم إم�ان�ات محدودة للوصول ا� وسائل 
همومهم  عن  للتعب��  لوطن�ة  ا االعالم 

واهتماماتهم.

أداة  الجمع��ة  اإلذاعات  تعت��  الس�اق  هذا   �
��

� مختلف  لتع��ز الد�مقراط�ة من خالل الحوار ب��
، ووس�لة فعالة لتق��ة مشاركة ومساهمة  � الفاعل��
� �ما فيهم ال�ساء والش�اب خاصة 

المجتمع المد��
مناس�ة  قرارات  ص�اغة    �

�� القروي  �العالم 
تق��ة  ع��   ، وأول�اتهم  لحاج�اتهم  �ستج�ب 
ادرا�هم �مح�طهم وجعل المواطن مرت�ط �عجلة 
التنم�ة من خالل اعطائه ال�لمة  من اجل التعب�� 
صناعة   �

�� والمساهمة  واهتماماته  آرائه  عن 
المحتوى المتعلق ب�عداد وت�بع وتقي�م الس�اسات 
العموم�ة المحل�ة والقضا�ا الق���ة منهم، حول 
اح �عض  خلق النقاش وا�داء اآلراء فيها مع اق��

الحلول. 

 �
ووع�ا منها �أهم�ة ودور اإلذاعات الجمع��ة ��

الد�مقراط�ة  وم�ادئ  المواطنة  ق�م   ���
والتنم�ة  الهجرة  منظمة  عملت  ال�شارك�ة، 
 �

المد�� المجتمع   " وع  م�� إطار   �
�� �اؤها  و��

 � إذاعت�� خلق  ع�  ال�شارك�ة"  والد�مقراط�ة 
والثان�ة  الش�اب  ا�  موجهة  األو�   � جمع��ت��

� للجهة.  ا�� لل�ساء ع� مستوى المجال ال��

وع، فقد تم  � إطار الم��
ووفقا لما هو مرتقب ��

هما �الوسائل  � � لهذا الغرض وتجه�� تهيئة قاعت��
يتو�  بتال��ن  التنم�ة  �دار  األو�  ور�ة،  ال��
ها منتدى الم�ادرات الش�اب�ة  اف ع� �سي�� اإل��
والثان�ة �مقر جمع�ة �ساء الجنوب �أ�ت ملول، 
فضاءا  س�ش�الن   � الجمع��ت��  � اإلذاعت��  � هات��
الس�ما  ماسة  سوس  �جهة  وللش�اب  لل�ساء 
همومهم�هن  عن  للتعب��  القروي  �العالم 
واهتماهاتهم�هن �ش�ل سلس و��داء مالحظاتهم 
 ، � تهم شانهم المح�� امج والس�اسات ال�� عن ال��
 �

إضافة ا� توع�ة وتحس�س الش�اب وال�ساء ��
مجال تدخلها.

وس�تم إطالق هاته اإلذاعات الجمع��ة �ش�ل 
2020 �اإلضافة ا� موا��ة عن  � سنة 

رس�� ��
 � المتطوع�� ومختلف  اإلذاعات  لحام��  قرب 
 � هات�� ت�ش�ط  ع�   � القائم�� والمتطوعات 

. � االذاعت��

�لع�د بومد�ان، 
� �منظمة  ا�� م�شط �قطب الح�امة والت�ش�ط ال��

الهجرة والتنم�ة

2 استوديوهات
قاعتين مجهزتين بأحدث الوسائل 

الضرورية

24 متطوع(ة)
اختيار 24 منشط ومنشطة من 
أجل عمل تطوعي في ا�ذاعتين

تتمركز بمدينة أيت ملول، تهم 
قضايا النساء بالخصوص، إضافة 

إلى برامج تهم الجميع 

إذاعة جمعوية نسوية
تتمركز بمدينة تالوين، تهم 

قضايا الشباب بالخصوص، إضافة 
إلى برامج تهم الجميع  

إذاعة جمعوية شبابية

2 المواقع
موقعين إلكترونيين من أجل بث 

ا�ذاعتين على الويب.

3 دورات تكوينية 
تتمحور حول ثالثة مصوغات بهدف 

تقوية قدراتهم وتمكينهم في 
مجال االعالم الجمعوي

آلية لنشر قيم المواطنة ومبادئ 
الديمقراطية التشاركية

ا�ذاعات 
الجمعـويـــة



المنظومات التشاورية، 
آلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية

لم تكن الد�موقراط�ة ال�شارك�ة يوما لتحل محل للد�مقراط�ة التمث�ل�ة، 
وحسب الوث�قة الدستور�ة فتعت�� الد�موقراط�ة ال�شارك�ة إحدى األسس 
� �س�ند عليها النظام الدستوري للممل�ة المغ���ة، ح�ث وردت  األر�عة ال��
� الذي 

�ه مقرونة �المواطنة واالحساس �االنتماء. و�� اإلطار المؤسسا��
مختلف   � ب�� وال�شاور  والحوار  المواطنة  المشاركة  خالله  من  تتحقق 
� الجمع�ات  اب�ة من جهة، و��� المؤسسات العموم�ة �ما فيها الجماعات ال��
� ظروف ع�ش  والمنظمات الغ�� حكوم�ة واالفراد وذلك بهدف تحس��
 � � إطار دولة المؤسسات. دولة ت�ب�� متالزم��

�� � المواطنات والمواطن��
الحق والواجب، وتب�� ع� قانون �ضمن المشاركة والتعدد�ة والح�امة 
الج�دة، وتر� فيها دعائم مجتمع متضامن، يتمتع ف�ه الجميع �الح��ة 
والعدالة  ال���م  الع�ش  ومقومات  الفرص  وت�افؤ  والمساواة  وال�رامة 

االجتماع�ة والمجال�ة.

� والد�مقراط�ة ال�شارك�ة"، وسع�ا ا� 
وع "المجتمع المد�� � اطار م��

��
� النقاشات العموم�ة والس�اسات المحل�ة 

� والفاعالت �� ادماج الفاعل��
�جهة سوس ماسة، عملت جمع�ة الهجرة والتنم�ة ا� جانب 10 جمع�ة 
محور�ة ع� خلق ون�ش�ط منظومات �شاور�ة ع� صع�د 20 جماعة 
� والمواطنات ومنظمات المجتمع  اك المواطن�� محل�ة �الجهة هدفها ا��
� �لورة وت�بع وتقي�م س�اسات الشأن المح�� ع�� خلق وموا��ة 

�� �
المد��

المجالس  جانب  ا�  عملها  ودعم  المحل�ة  ال�شاور�ة  االل�ات  تفع�ل 
المنتخ�ة من خالل تقد�م اآلراء االس�شار�ة والعرائض بهدف التج��ب 

سيخ لد�موقراط�ة �شارك�ة تع�د الثقة للمؤسسات المنتخ�ة. وال��

محمد إد حامد، 
� والد�مقراط�ة ال�شارك�ة" 

وع "المجتمع المد�� مسؤول م��
�منظمة الهجرة والتنم�ة

ها موا��ة المنظومات ال�شاور�ة  � يتم ع�� � مراحل ال�� الرسم أسفله، يب��
المعن�ة

مواكبة المنظومات التشاورية 
على مدى سنة 2019 

 تعبئة
 وتحسيس
الفاعلين

 تحديد
 آليات

التشاور

 تنفيذ
 برنامج
العمل

 إختيار وتحليل
 مواضيع
التشاور

بلورة وتبني
 برنامج عمل الهيئة

 يشمل ميثاقا
تشاوريا

<<
م الدوري والتفكير في تجارب تشاورية جديدة 

يي
تق

 ال
>>

20 جماعةمواكبة 10 جمعيات محورية 
مستفيدة

663
مشارك (ة)

منهم 236 امرأة

تنشيط 20 منظومة تشاورية

نتشيط أكثر من 20 لقاء
لقاءات مفتوحة ودورات تكوينية قصد تقوية قدرات 
والهيئات  التشاورية  الفضاءات  وعضوات  أعضاء 

االستشارية

55



القائم ع�  � م�دأ الد�مقراط�ة ال�شارك�ة تقاسم القرار الس�ا�� 
�قت��

 ، � اتخاد القرار الس�ا��
� والمواطنات �� فكرة تدع�م مشاركة المواطن��

طرف  من  تتخد  الس�اس�ة  القرارات  معظم  الزالت  المغرب،   �
�� ب�نما 

� الفصل 19 من دستور 
�� � � الج�س�� الرجال، رغم أنه أقر م�دأ المساواة ب��

2011 .فحسب ت��ــــح الم�سقة الوطن�ة لحركة الد�مقراط�ة من أجل 
� المجالس الجه��ة 37.61

المناصفة:  « التتجاوز التمث�ل�ة ال�سائ�ة ��
 �

� مجلس المس�شار�ن ٪11.66و��
� العماالت واألقال�م 4.32٪، ��

�� ،٪
مجلس النواب 20.5٪».(1)

اك داعم للنقاش العمو�� والس�ا�� من  ضمن هذا الس�اق ومن أجل إ��
وع  � �سوس ماسة، استهدف م�� � الس�اسي�� طرف الفاعالت والفاعل��
الجمع�ات  عضوات  ال�ساء  ال�شارك�ة  والد�مقراط�ة   �

المد�� المجتمع 
التال�ة:

- جمع�ة المرأة للتنم�ة والثقافة ( تدارت، أنزا )
- جمع�ة الوفاء ال�سائ�ة للتنم�ة (تراست، إنز�ان )
�ت واملن ال�س��ة ( واملن، تافراوت ) - جمع�ة ت��

- جمع�ة ت�افوت ن تامونت للتنم�ة والتعاون ( تمنارت، طاطا )
�ة ( تارودانت ) - الجمع�ة اإلسالم�ة الخ��

، اشتوكة أ�ت  � - جمع�ة تامغارت ضد العنف الموجه للمرأة ( س�دي بي��
بها )

 إن تفع�ل م�دأ الد�مقراط�ة ال�شارك�ة �ستوجب، من جهة، تحقق الرغ�ة 
� والمواطنات،  � النقاش العمو�� من طرف المواطن��

ام واالنخراط �� � � االل��
��

ت عن ذلك الجمع�ات ال�سائ�ة السالفة الذكر. ومن جهة ثان�ة،  �ما ع��
تحس�س الفئة المستهدفة �أهم�ة آل�ات الد�مقراط�ة ال�شارك�ة بهدف 
استخدام أفضل لهذە اآلل�ة وتحقيق الو�� الالزم �دورها الفعال داخل 
.وفقا لهذا المنظور نظمت الجمع�ات المعن�ة 11 لقاءا  النظام الس�ا��
ال�ساء،  قضا�ا حقوق  2019 خصت  دجن��  و  يونيو   � ب�� ما  تحس�س�ا 
الس�اسات العموم�ة، مقار�ة الن�ع ... ح�ث تمكنت أ��� من 300 امرأة 
قب�ل  من  ال�شارك�ة  الد�مقراط�ة  آل�ات  توظ�ف  ا��ساب ك�ف�ة  من 
 .  .  . االجتماع�ة  المساءلة  الفرص،  وت�افوء  المناصفة  ه�أة  العرائض، 

المدن�ة كفاعالت س�اس�ات  الو�� �مسؤوليتهن  و�ذلك تحقق لديهن 
رئ�س�ات.

وع، بهدف ق�اس األثر  � إطار الت�بع والتقي�م لمختلف مراحل الم��
و��

الفع�� لأل�شطة المنجزة، تف�د المالحظة األول�ة لجمع�ة �ساء الجنوب 
امها ب�شاعة  � ت عن ال�� أن اللقاءات قد تمت بنجاح، وأن الجمع�ات ع��
المستف�دات  �عض  أظهرت  إذ   ، ال�شارك�ة  الد�مقراط�ة  مفاه�م 
� الس�اسة المحل�ة، فع� س��ل المثال  قامت 

استعدادهن للمشاركة ��
�عض المشار�ات بتفع�ل �عض آل�ات الد�مقراط�ة ال�شارك�ة من خالل 
، غ�� أن الم�ادرة لم تكتمل  تقد�م ع��ضة مطال�ة بتوف�� النقل المدر��
نظرا  لغ�اب الت�بع وعدم التمكن من اآلل�ة. وفضال عن ذلك فقد فاق 

عدد المشار�ات ما �ان منتظرا.

�انتهاء  ورة لن يتوقف  �اعت�ارها مسار وص�� ال�شارك�ة  الد�مقراط�ة  إن 
وع، �ل يتطلب مواصلة ت��عه من الجمع�ات وال�ساء �ذل ال�ث��  الم��

من الجهد.

 ، إن إرساء دعائم الد�مقراط�ة ال�شارك�ة �ستلزم عموما زمنا ل�س �ال�س��
ورة االنخراط  واالس��عاب الج�د والعم�� لهذا الم�دأ  وذلك �ح�م ��
 ، � س�اسي��  ، � مـٶسساتي��  ، � مدني�� والفاعالت:   � الفاعل�� طرف �ل  من 
تك��س   �

�� المطروح  الرهان  أن  �ح�م   � و�عالمي��  � أ�ادمي��  ، � اقتصادي��
الد�مقراط�ة ال�شارك�ة هو استدماج مقار�ة الن�ع االجتما�� �غا�ة تحقيق 

التنم�ة المستدامة الم�شودة. 

ابراه�م بركة، 
وع �جمع�ة �ساء الجنوب م�شط الم��

� استجواب مع ج��دة «LesEco.ma» ٠ 08 مارس 2017. 
(١) ذ. خد�جة ال��اح ��

كيف يمكن تفعيل مبدأ الديمقراطية 
التشاركية ؟ ولماذا يستدعي ذلك 

انخراط النساء في هذا المسار؟
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ان�ة �اعت�ارها أداة  � � الم��
�ع�� المغرب أهم�ة خاصة لدمج مقار�ة الن�ع ��

�سمح بتع��ز الشفاف�ة وأداء الس�اسات العامة وكذلك عامال �حد من 
� جعلت  ال�� األس�اب  أحد  تلك   . االجتما�� �الن�ع  المرت�طة  التفاوتات 
�ائها �طلقون م�ادرتهم الجه��ة إلدماج الن�ع  منظمة الهجرة والتنم�ة و��
� مراحل 

ان�ات الجماع�ة. وذلك من خالل الموا��ة �� � � الم��
اإلجتما�� ��

عادل  �ش�ل  االستجا�ة  من  ما،  حد  إ�  س�مكن،   ما  والتقي�م  الت�بع 
لالحت�اجات المختلفة للس�ان.

ة �عد  � من أجل موا��ة الجماعات، م�ا��
وقد تم وضع خطة لعمل م�دا��

� 11 و 13 أ�ت��ر 2019 ، لصالح  � نظمت ب�� أوراش التك��ن والعمل، ال��
� وفاعالت  � 12 جماعة تراب�ة و�حظور فاعل��

� وموظ�� � منتخب�� مسؤول��
 � الفاعل�� وتوع�ة  تحس�س  بهدف  وذلك  �سائ�ة،  جمع�ات  مشاركة  و 
ان�ة وتدر�بهم ع�  � � تب��ب الم��

� �أهم�ة إدماج مقار�ة الن�ع �� المحلي��
. � � الج�س�� نة المراع�ة للفوارق ب�� � الم��

� ع�� من سلسلة من ورشات الدعم  و قد استفادت هذە الجماعات االث��
� تفع�ل مقار�ة 

� هدفت إ� دعمهم �� � مقراتها، وال��
� نظمت �� عن قرب ال��

. ان�ات ترا�� الن�ع االجتما�� � الن�ع وتط��ر واعداد م��

جماعة ترابية
تمت مواكبتها

المراحل التي تمت عبرها عملية  المواكبة

بعض المعلومات و نسب المشاركة

مستفيد(ة)
(منتـخبــون وموضفــون

وآخرون)

خريطة موقع الجماعات الترابية والمجالس المستفيدة من المواكبة
بجهة سوس ماسة

سوس
ماسة

أ�ت ملول

جماعات ترابيةمجلس إقليمي

الدير
رت � ت��

إداوا�ماض
إنز�ان

� س�دي بي��
أ�ت �اها

تزن�ت
أملن

فم الحصن

تمنارت

11 +

361
%33

%49

منتخبون%18

موضفون

آخرون

ميزانية  في  النوع  مقاربة  إدماج 
الجمتعات الترابية: مبادرة تؤتي ثمارها

بعض صور ورشات التكوين حول "الميزانية المعتمدة على 
النوع"، بأكادير أيام 11 و12 و 13 أكتوبر 2019

مثال عن المسارات التي تمت
رحالت متعددة

01
الورشة ا ولى

� �سمح  � �األدوات ال�� � والفاعالت الجماعي�� تزو�د الفاعل��
ل�دء  ور�ة  مرحلة �� تعت��   � ال�� الن�ع،  مقار�ة  ب�نف�ذ  لهم 

� � الج�س�� نة المراع�ة للفوارق ب�� � عمل�ة الم��

02
الورشة الثانية

نة  � تحل�ل نتائج ال�شخ�ص الشامل وتحد�د اآلثار السلب�ة للم��
ان�ة، �ح�ث  � � الم��

الحال�ة ، بهدف اعتماد تداب�� تصح�ح�ة ��
تكون مراع�ة للن�ع اإلجتما��

03
الورشة الثالثة

ان�ة 2020 الحال�ة،  � � م��
دمج التداب�� التصح�ح�ة المعتمدة ��

اطار  ووضع   � الج�س��  � ب�� الفوارق  ترا��  ان�ة  � م�� واعداد 
ان�ة المرتكزة ع� الن�ع. � مرج�� يهم الم��

منهم 97 امرأة

� والد�مقراط�ة ال�شارك�ة"
وع "المجتمع المد�� ف��ق م��

7منظمة الهجرة والتنم�ة

مجلس إقليمي 
تمت مواكبته 1



من قبل الشباب،
للشباب،

ومع الشباب...

ا
وراش مستمرة ! 

بعض ا�رقام المؤشرة / ا�وراش المنظمة

ورشات
4

شاب(ة)
212

من  تنظيم
جمعية التنمية المجتمعاتية الذكية

أكادير إداوتنان

ورشات
6

شاب(ة)
358 

من  تنظيم
منتدى الشباب القروي

تارودانت

ورشات
4

شاب(ة)
150

من  تنظيم
جمعية تامونت

طاطا

ورشات
3

شاب(ة)
212

من  تنظيم
جمعية أمل تزنيت

تزنيت

ورشة
1

شاب(ة)
104

من  تنظيم
جمعية أمل تمرسيت

إنزكان أيت ملول

ورشات
5

شاب(ة)
202

من  تنظيم
مركز باحثون للدراسات وا�بحاث

شتوكة أيت باها

%83

%17

إنزكان
أيت ملول

%51 %49

طاطا

%64

%36

شتوكة
أيت باها

%83

%17

تزنيت

%40

%60

 أكادير
إداوتنان

%46
%54

تارودانت

ا�ناثالذكور

المشاركة حسب النوع االجتماعي في أوراش 
التوعوية التي نظمتها جمعيات الشباب

� والد�مقراط�ة ال�شارك�ة"
وع "المجتمع المد�� ف��ق م��

منظمة الهجرة والتنم�ة ومنتدى الم�ادرات الش�اب�ة

� والد�مقراط�ة ال�شارك�ة" ، ومنظمة 
وع "المجتمع المد�� منذ إطالق م��

 �
ى لإلدماج الفعال للش�اب �� �اؤها يولون أهم�ة ك�� الهجرة والتنم�ة و��

. وع ، وال تزال موضع اهتمام كب�� � إطار الم��
األ�شطة المندرجة ��

هذە الفئات من الس�ان �� موض�ع العد�د من الس�اسات العامة المحل�ة 
ا. والوطن�ة وتتأثر بها أ�ض�

وري االلتفاتة اليهم و موا�بتهم  إ�مانا منا �قدرات الش�اب، أض� من ال��
ووضعهم ضمن مسؤول�اتنا. وسع�ا منا لموا��ة هذە الفئة، نتابع عملنا 
وع،  � دينام�ة الم��

�التعاون الوثيق مع جمع�ات الش�اب المنخرطة ��
من أجل الرفع  من مستوى الو�� وتع��ز المعرفة والمهارات لدى الش�اب 
المؤسسات   �

�� متعددة وذلك سواء  وأ�شطة  أوراش  تنظ�م  من خالل 
ها... التعل�م�ة، دور الطالب ، دور األح�اء أو غ��

� الش�اب، �انت أوراش القرب هاته  ات ب�� من خالل ت�ادل المعرفة والخ��
فرصة لمناقشة اهتماماتهم وا��ساب مهارات جد�دة ستمكنهم من تع��ز 
� مجموعة من الم�ادين همت �الخصوص مواضيع 

معارفهم ومهاراتهم ��
الد�مقراط�ة، والمشاركة المواطنة وحقوق اإل�سان. وقد عرفت مشاركة 
ا وشا�ة  � �لغت 1238 شا�� �ة أو القرو�ة وال�� � المناطق الح��

مهمة سواء ��
ام الذي  � � االل��

ح�� اآلن. وقد أ�دت هذە التج��ة نتائج ج�دة تنعكس ��
أ�داە ش�ابنا.

وكذا   لآلخ��ن،  ومك�س�اتهم  مهاراتهم  بنقل  الش�اب  م  � �ل�� كن��جة، 
� مسلسل المشاركة المواطنة.

انخراطهم ��
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