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المركز االجتماعً للقرب ( دار المواطن) بوجدة ٌوم االثنٌن 18 :ماي 2015
عدد المستفٌدات73 :
تواصلت الحملة التحسٌسٌة لفائدة رائدات مراكز التربٌة و التكوٌن التابعة للتعاون الوطنً حٌث لقٌت تجاوبا كبٌرا من
طرف المستفٌدات لتوفرهن على مستوى دراسً متفاوتا و البأس به على العموم ،تجلى ذلك فً المناقشة التً أبرزت
المستفٌدات من خالل درج استعابهن للمحورٌن و كذا استعدادهن لخوض غمار االستحقاقات المقبلة بمساهمتهن فً
عملٌة التصوٌت و العمل على اختٌار المرشحات المستحقات.

المركز الخدمات االجتماعٌة الحً الحسنً ٌ :وم الثالثاء  19ماي 2015

عدد المستفٌدات64:
بحكم تواجد هذا المركز داخل حً شعبً فأن الرائدات المتدربات بهذا المركز أقبلن بكثافة على حضور هذه الحصة
التحسٌسٌة و تم تقسٌمهن لفوجٌن ،وقام المكونان بشرح مفاهٌم قٌم المواطنة الحقٌقٌة و حث المستفٌدات على
التشبع بهذه القٌم الحضارٌة و التحلً بالوعً و المسؤولٌة و ممارسة الحقوق و القٌام بالواجبات تجاه الوطن و
مقدساته و على األخص حق التصوٌت الذي ٌعد واجبا فً نفس الوقت كما وضح المكونات ضرورة تشجٌع المرأة
لولوج مراكز القرار خاصة المجالس المنتخبة ،و اتضح من خالل المناقشة استٌعاب المستفٌدات لمضامٌن الحملة
التحسٌسٌة و استعدادهن للمشاركة فً االستحقاقات المقبلة بشكل اٌجابً.
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مركز التربٌة و التكوٌن عمر التقنٌة 20 :ماي 2015

عدد المستفٌدات60:
 60رائدة و تناوب المكونان
تم تجمٌع الرائدات فً قاعة واحدة و سعت جمٌع الحاضرات التً بلغ عددهن حوالً
على إبراز مضامٌن محوري الحملة التحسٌسٌة حٌث تكلف األول بشرح قٌم المواطنة الصادقة و االٌجابٌة بٌنما تطرق
الثانً للحدٌث عن مدى حاجة المرأة للجماعة المنتخبة و أٌضا مدى حاجة الجماعة إلى المرأة مبرزا التجارب الجدٌة
التً تتوفر علٌها النساء و استعدادهن لتحمل المسؤولٌة عن و وعً و اقتدار.
و تخللت هذه الحصة التحسٌسٌة مناقشة أبرزت مدى اهتمام النساء بهذا الموضوع و حرصهن على المشاركة
االٌجابٌة و االستحقاق المقبل إن على مستوى التصوٌت أو الترشٌح.
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مركز التربٌة و التكوٌن النجد  3التابع للتعاون الوطنً  21ماي 2015

عدد المستفٌدات49:
تم تجمٌع المستفٌدات فً قاعة واحدة حٌث قام أحد المكونٌن ببسط مفاهٌم المحور األول المتعلق بقٌم المواطنة
مؤكدا على ضرورة القٌام بدور إٌجابً و فعال فً أفق تمكٌن النساء من تمثٌلٌة مشرفة من خالل االستحقاقات
المقبلة ،و قام المكون الثانً بإبراز األهمٌة التً ٌكتسٌها ولوج المرأة إلى المجالس المنتخبة و الدور االٌجابً الذي
ستضطلع به  ،مبرزا كذلك المحفزات التً تدفع المرأة إلى القٌام بكل المساعً من أجل أخذ مكانتها التً ٌضمنها
الدستور إلى جانب الرجل.
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مركز التربٌة و التكوٌن البساتٌن غار البارودٌ :وم  25ماي 2015

عدد المستفٌدات46:
قام المكون بشرح مضامٌن الحملة التحسٌسٌة حول قٌم المواطنة و الهدف من تواجد المرأة بالمجالس المنتخبة
إضافة إلى المحفزات التً تدعم المرأة و تصون كرامتها و تجعلها فاعال هاما و إٌجابًا داخل المجالس اعتمادا على
تجاربه و إحاطتها بحاجٌات شرٌحة واسعة من السكان.
وبرز استٌعا ب المستفٌدات لهذه المضامٌن من خالل المناقشة و من خالل االستفسارات حول بعض الجوانب ،مؤكدا
فً األخٌر اقتناعهن بضرورة ممارسة حقهن وواجبهن فً التصوٌت و دعم المرشحات النساء
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مركز التربٌة و التكوٌن و التدرج المهنً بحً أنجاد وجدة  26ماي 2015

عدد المستفٌدات74:
تم تجمٌع المستفٌدات فً قاعة متعددة التخصصات شاسعة استوعبت الحاضرات حٌث استفاد بعض الشبان الذي
ٌتكونون فً شعبة الحلوات و الطبخ.
قام المكونان ببسط المحورٌن موضوع الحملة التحسٌسٌة اللذٌن ٌتضمنان مفاهٌم و قٌم المواطنة و حق وواجب
التصوٌت و الترشٌح بالنسبة للنساء و المحور الثانً الذي ٌتضمن تحفٌز اإلناث لالنخراط فً االستحقاقات المقبلة و
الدور الفعال الذي ستضطلع به المرأة داخل المجالس المنتخبة.
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مركز تأهٌل الفتاة ببنً درار( حوالً  25كلم عن وجدة ) ٌوم  27ماي 2015

عدد المستفٌدات75:
قام المكونان بشرح مضامٌن الحملة التحسٌسٌة المتمحورة حول قٌم المواطنة و الحث على ضرورة ممارسة واجب
 4شتنبر
التصوٌت خالل االستحقاقات المقبلة و الحث أٌضا على الترشح فً هذه االنتخابات الجماعٌة المقبلة (
 )2015و الولوج إلى المجلس البلدي لمدٌنة بنً درار .كما قام المكونان بالحث على المحفزات التً تدعوا المرأة إلى
االنخراط فً هذه االستحقاقات تصوٌتا و ترشٌحا مع إبراز الدور الهام الذي ستضطلع به المرأة داخل المجلس.
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المركز الثقافً و االجتماعً بنً درارٌ :وم  28ماي 2015

عدد المستفٌدات74:
ت المقبلة إن على
تم تحسٌس المستفٌدات من خالل محاور الحملة التحسٌسٌة بجدوى انخراطهن فً االستحقاقا
مستوى التصوٌت و الترشٌح مع إبراز المؤهالت التً تتوفر علٌها النساء و نجاحهن فً اتخاذ القرارات المجدٌة و
الصائبة و التً من شأنها تحقٌق المصلحة العامة لفائدة جمٌع شرائح المجتمع و أبرزت المناقشة التً كانت حادة
مدى استٌعاب لمضمون هذه الحملة.
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المركب االجتماعً و التربوي – مركز التربٌة و التكوٌن النهضة ٌ 1ونٌو 2015

عدد المستفٌدات54:
تم تجمٌع المستفٌدات فً قاعة واحدة ،قام أحد المكونان بإبراز مفاهٌم قٌم المواطنة و ممارسة الحقوق و القٌام
بالواجبات حٌث أكد على ممارسة حق التصوٌت و الترشٌح و الذي هو نفس الوقت واجب وطنً.
بٌنما وضع المكون الثانً مفاهٌم تمثٌلٌة النساء داخل مجالس الجماعات الترابٌة و مغزى وصولهن إلى مراكز القرار
و تحقٌق المناصفة.

مركز التربٌة و التكوٌن الحً القدٌم لمدٌنة تاورٌرت ٌوم ٌ 02ونٌو 2015
عدد المستفٌدات101:
تم االنتقال مرة أخرى إلى مدٌنة تاورٌرت (  120كلم) عن وجدة استفادت رائدات مركز التربٌة و التربٌة و التكوٌن
الحً القدٌم بتاورٌرت و تم تجمٌع المستفٌدات ببهو المركز و كان عددهن كبٌرا جدا حٌث إكتض البهو عن آخره.
و قام المكونان على التوالً بإبراز مضامٌن محوري الحملة التحسٌسٌة حول قٌم المواطنة و حث المستفٌدات على
المشاركة الفعالة خالل االستحقاقات المقبلة و العمل على الترشٌح لولوج إلى المجالس المنتخبة.
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مالحظات خاصة بالحملة التحسٌسٌة:
-1
-2
-3
-4

طٌلة األٌام التحسٌسٌة تم استعمال جهازٌن داتاشو لعرض مختلف الصفحات المتعلقة لمحوري هذه األٌام
التحسٌسٌة مما ساعد كثٌرا فً استٌعاب المستفٌدات لمقتضٌات الرسالة المراد إٌصاله إلٌهن.
عند نهاٌة كل حصة تحسٌسٌة تنظم استراحة شاي تتناول خاللها المستفٌدات كؤوس الشاي و الحلوٌات.
نصبت الفتة على مدخل كل مركز من المراكز التً تنظم فٌها األٌام التحسٌسٌة آلفة تتضمن مضمون هذه
األٌام إضافة إلى شعار صندوق الدعم لتشجٌع تمثٌلٌة النساء و شعار حمعٌة التعاون للتنمٌة و الثقافة
ٌتم نصب مثل هذه الالفتات داخل القاعات المخصصة للحملة التحسٌسة .
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