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تقرٌر رقم 1

رقرٌر األَشطخ انًُجزح يٍ  07أثرٌم إنى  14يبي 2015
السٌاق العام للمشروع
جاء فً خطاب صاحب الجاللة الملك محمد السادس أعزه هللا ونصره بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة
التشرٌعٌة لسنة  2009ما ٌلً:
" ...ندعو الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إٌجاد اآللٌات الناجعة لتشجٌع حضور مالئم وأوسع
للمرأة فً المجالس الجماعٌة; ترشٌحا وانتخابا  .غاٌتنا المثلى ،ضمان التمثٌلٌة المنصفة للنساء فً الجماعات
المحلٌة ،وباألساس ،تمكٌن مجالسها من اإلفادة من عطاء المرأة المغربٌة المإهلة; بما هو معهود فٌها من نزاهة
وواقعٌة وغٌرة اجتماعٌة .وال ٌخفى علٌكم أن الجماعات المحلٌة تعد المحك الفعلً لترسٌخ ثقة المواطن فً
الهٌآت التمثٌلٌة"...
وبالتالً بناءاً على التوجٌهات السامٌة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس أعزه هللا ونصره  ،وطبقا للفقرة
األخٌرة من المادة  11من الدستور اتخذت السلطات العمومٌة عددا من اإلجراءات القانونٌة من أجل الرقً
بوضعٌة المرأة داخل المجتمع و تم إحداث صندوق الدعم لتشجٌع تمثٌلٌة النساء من أجل إٌجاد آلٌات ناجعة
تتوخى تشجٌع حضور مالئم وأوسع للمرأة المغربٌة فً المجالس الجماعٌة ،ترشٌحا وانتخابا ،مبٌنا حفظه هللا أن
الغاٌة المثلى من ذلك تتمثل فً ضمان تمثٌلٌة أفضل للنساء فً مجالس الجماعات المحلٌة
إن مشاركة المرأة فً المجالس بالجماعات الترابٌة هً نقلة نوعٌة فً بناء الدٌمقراطٌة  ،إن وصول  3428امرأة
إلى المجالس المحلٌة سنة  ،2009خطوة متقدمة بالنسبة للمغرب ،إال أن هذا غٌر كافً من ناحٌة المساهمة
النوعٌة فً تدبٌر الشأن العام لذا ٌجب تقوٌة قدرات هؤالء النساء ،حتى ٌؤدٌن الدور المنوط بهن ،وأن ٌكون دورا
فعاال ،ولٌس شكلٌا.
أهداف المشروع :
* رفع مشاركة المرأة فً االنتخابات تصوٌتا وترشٌحا ،
* تعزٌز وتوسٌع تمثٌلٌة النساء فً مجالس الجماعات الترابٌة ،
* تقوٌة قدرات المرأة فً مجال تدبٌر الشأن المحلً
النتائج المنتظرة:
 الرفع من تمثٌلٌة النساء فً مجالس الجماعات الترابٌة
 الرفع من قدرات مستشارات مجالس الجماعات الترابٌة
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يكىَبد انًشروع :
انفئخ انًسزفٍذح

األَشطخ
تقوٌة القدرات فً مواضٌع التكوٌن

 3مكونٌن

طبع وثائق التكوٌن

المكونون و المستفٌدات من المشروع

إعداد جدولة األنشطة

المستفٌدات من المشروع

ٌوم تقدٌمً للمشروع
 أٌام تحسٌسٌة حول:" المواطنة
" دور المرأة فً مجالس الجماعات الترابٌة
"م شاركة النساء فً االستحقاقات االنتخابٌة تصوٌتا و
ترشٌحا
 نشر الدعوة لتقدٌم الطلبات الخاصة بالجمعٌات فًالجرائد المكتوبة و االلكترونٌة
 انتقاء المستفٌدات أعضاء الجمعٌات أٌام تكوٌنٌة حول:"دور المرأة فً مجالس الجماعات الترابٌة
"القانون التنظٌمً المتعلق بالجماعات ()113.14
" برنامج عمل الجماعة (المخطط الجماعً للتنمٌة)

مستفٌدات من برنامج محو األمٌة
و
مستفٌدات المراكز االجتماعٌة التابعة
للتعاون الوطنً
المستفٌدات أعضاء الجمعٌات

األَشطخ انًُجزح فً انفزرح يٍ 07أثرٌم إنى  14يبي2015
 07أبرٌل 2015
بعد االجتماع التواصلً بٌن السٌد رئٌس الخلٌة اإلقلٌمٌة و رئٌس الجمعٌة و توقٌع االتفاقٌة من طرف الجمعٌة تم
تقدٌم برنامج األنشطة المبرمجة للخلٌة.
 08ابرٌل  :2015اجتماع بٌن الجمعٌة و المنسقٌة الجهوٌة للتعاون الوطنً بوجدة لحصر مراكز التحسٌس التابعة
للتعوان الوطنً بوجدة و تاورٌرت و الجدولة الزمنٌة لألنشطة بهذه المراكز
البرنامج و الجدولة :
 15-14-13-10- 09و 16أبرٌل  :2015تكوٌن المكونٌن
 17أبرٌل  :طبع وثائق التكوٌن

 20أبرٌل 2015ن:اجتماع موسع للجنة تتبع المشروع و اللجنة الثقافٌة و االجتماعٌةن
 23أبرٌل ٌ : 2015وم تقدٌمً للمشروع بمركز الدراسات و البحوث اإلنسانٌة و االجتماعٌة بوجدة
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نوم اقنواألطانواكتحنحنقن نواكلنألعنقن
فئخ
انًغزفٛذاد

انزبسٚخ

ػذد أٚبو
انزكٍٕٚ
أٔ انزؾغٛظ
30ٔ29ٔ28
3
أثشٚم2015
1
 04يب٘ 2015

يشاكض األٚبو انزؾغٛغٛخ أٔ انزكُٕٛٚخ

واححكفنموان ن نتنوالحلنقننن ومدن
من تط رقن

وا نقن

ومد
ن تكزنواوكحطعقنالنتب(دو واحنورم)ن ن
ن تكزنواكترنقن نواكلنألمنواعلمن3ن ومدن

1

 05يب٘ 2015

تكزنواكترنقن نواكلنألمنرتقنوابحطانم ومدن

1

 06يب٘ 2015

تكزنواكترنقن نواكلنألمن–نوالننا

1

 07يب٘ 2015

ن تكزن كلمدنوالم طاننالنتبن(دو نواحنورمنن)اط ألتان

3

 14 ٔ 13 ٔ 12يب٘
2015
 18يب٘ 2015

واححكفنموان ن تكزنواوكحطعقنالنتب(دو واحنورم)ن ومد

1

ومد 1
منواحتوكزن ن تكزنن كلمدنوالم طانواوكحطعنقنالنتب أقنوالحعقن ن
1
ومد
واوكحطعنقن ن ن تكزنواكترنقن نواكلنألمن نعحتنواكنعنق ن ن
1
توكزنن
ن تكزنواكترنقن نواكلنألمنواعلمن3ن ومدنن
1
واكترنقن ن
ن تكزنواكترنقن نواكلنألمنرتقنوابحطانم ومدن
واكلنألمن

ن تكزونواكترنقن نواكلنألمن نواكم جنواحجعقنرتقن زلطدن ن

الكلط ان

واكطرلقن

1

 19يب٘ 2015
 20يب٘ 2015
21يب٘ 2015
25يب٘ 2015
 26يب٘ 2015

ومدن

ن تكزناتأنينوافكطدن نرعقند و ن

1

 27يب٘ 2015

نواحتكزنواثن طفقندنواوكحطعق نرعقند و ن

1

 28يب٘ 2015

ن تكزنواعجضقن ن ومدن

1

2015 َٕٕٛٚ 01

نننن تكزنن كلمدنوالم طانواوكحطعنقنالنتبن (دو نواحنورمن) ن 1

2015 َٕٕٛٚ 02

وانرعقنن

اط ألتان
والحلنطا

نن تكزن كلمدنوالم طاننالنتبن(دو نواحنورمنن)نناط ألتان
ننن نتنوالحلنقننن ومد
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ن

واحلحنون

ن
ن
4
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 15-14-13-10- 09و 16أبرٌل  : 2015دورة تكوٌن المكونٌن
ف ٙإطبس رُفٛز يششٔع انشفغ يٍ رًضٛهٛخ انُغبء ف ٙيغبنظ انغًبػبد انزشاثٛخ ثششاكخ يغ طُذٔق انذػى نزشغٛغ
رًضهٛخ انُغبء ،لبيذ عًؼٛخ انزؼبٌٔ نهزًُٛخ ٔ انضمبفخ  ACODECثٕعذح ثزُظٛى دٔسح ركُٕٛٚخ نفبئذح انًكَٕ ٍٛأطشْب
انغٛذ ػه ٙكشصاص٘ ٔ اعزفبدح يُٓب كم يٍ انغبدح  :انًظطفٗ انظمه ٔ ٙانًظطفٗ انجؾكبَ ٔ ٙانًٛهٕد سصٔل،ٙ
ايزذد ػهٗ يذٖ عزخ أٚبو  16 ٔ 15-14-13-10-9اثشٚمَ ،2015ظًذ ثًمش انغًؼٛخ انكبئٍ ثضَمخ أؽًذ شٕل ٙسلى
 04ثؾ ٙيٕسٚطبَٛب ٔعذح.
تضمنت هذه الدورة التكوٌنٌة المحاور التالٌة.
 التربٌة على المواطنة.
 دورة المرأة فً المجالس المنتخبة.
 مشروع القانون التنظٌمً للجماعات
 برنامج عمل الجماعة .
 )1تضمن محو التربٌة على المواطنة:
 التعرٌف بالمواطنة.
 قٌم المواطن.
 حقوق اإلنسان المواطن.
 واجبات اإلنسان المواطن.
 المشاركة فً العملٌة االنتخابٌة انتخابا و ترشٌحا.
 االستعداد .....المسؤولٌة داخل المجالس المنتخبة.
 )2دور المرأة فً المجالس المنتخبة:
 المشاركة فً هٌاكل المجلس
 المكتب و اللجان.
 لماذا هذه المشاركة ؟
 لتلبٌة حاجٌاتهن و حاجٌات أطفالهن 67%
 الحاجٌات الخاصة للنساء ( الصحة،التعلٌم ،و التجهٌزات األساسٌة).
 دور الحضانة لألطفال.
 السهر على رعاٌة المسنٌن و ذوي االحتٌاجات الخاصة.
 تجارب النساء و معارفهن انطالقا من حٌاتهن الشخصٌة.
 التعبٌر عن الحاجٌات الضرورٌة لجمٌع شرائح المجتمع بدون تمٌز (مقاربة النوع).
 خلق نوع من التكامل بٌن الرجال النساء.
 تحسٌن الحكامة المحلٌة الرتباطها بالتمثٌلٌة و المشاركة لجمٌع فئات المجتمع.
 خلق جو من التنافسٌة داخل المجالس بٌن النساء و الرجال.
 إرادة المرأة و إصرارها على إضافة نقلة نوعٌة للعمل االجتماعً.
 )3محفزات تواجد المرأة داخل المجالس المنتخبة:
 التوجٌهات الملكٌة.
 دستور .2011
 اإلتفاقٌات الدولٌة.
 التشرٌعات (قانون األحزاب -القوانٌن اإلنتخابٌة -قانون تنظٌم الجماعات).
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صندوق الدعم لتشجٌع تمثٌلٌة النساء
دور المجتمع المدنً فً دعم و تشجٌع المرأة.
إمتالك النساء لقدرات و مؤهالت تسمح لهن للدخول فً المعركة لتحمل المسؤولٌة.
الالئحة اإلضافٌة الخاصة بالنساء
ضرورة السعً لالرتقاء لما هو أسمى لتحقٌق المناصفة.

 )4مشروع القانون التنظٌمً المتعلق بالجماعات ( )113.14
 وثٌقة قانونٌة إلزامٌة لهٌاكل المجلس الجماعً و المتعاملٌن معه.
 انتخاب أجهزة المكتب.
 إمكانٌة إقالة رئٌس المجلس بمقرر ثلً أعضاء المجلس بعد مرور  3سنوات
 6سنوات و فق منهاج تشاركً مع األخذ بعٌن
 وضع برنامج عمل من طرف المجلس لمدة
االعتبارمقاربة النوع االجتماعً .
 آلٌات التشارك للحوار و التشاور مع المجتمع المدنً و المواطنٌن.
 خلق هٌئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع.
 و بخصوص هذه النقطة األخٌرة تم توضٌح أدوارها و اختصاصاتها مع بٌان األهمٌة القصوى التً
تكتسبها.وذلك على الشكل التالً:
 مساهمة المرأة فً اتخاذ قرارات سلٌمة. مساهمة المرأة فً التشخٌص و البحث عن حلول ناجعة لتحسٌن الخدمات للسكان. إعطاء مقاربة النوع و المقاربة التشاركٌة بعد مؤسساتٌا. االطمئنان على األخذ بعٌن االعتبار حاجٌات وواقع المرأة و األسرة فً السٌاسة التنموٌة للجماعة. إعداد برنامج عمل الجماعة من أجل ضمان استفادة منصفة من المشارٌع التنموٌة بالجماعة.

برنامج عمل الجماعة :
انزخطٛظ انغًبػٚ ٙزى إَغبصِ ٔفك يمبسثخ رشبٔسٚخ ٚؼًم انفبػهٌٕ انًؾه ٌٕٛػهٗ رؾذٚذ أْذافٓى انزًُٕٚخ كًب ٚزى
انؼًم ػهٗ رؼجئخ انًٕاسد انًؾهٛخ ٔ يٕاسد انششكبء.
انًخطظ رؼجٛشا إعزشارٛغٛب:
 ألن األهداف المسطرة تنبع من القرار السٌاسً المحلً.
 تحدٌد السبل الواجب إتباعها.
 تحدٌد الوسائل الواجب استخدامها لتحقٌق تلك األهداف.
 إشراك كافة الفعالٌات السٌاسٌة المحلٌة و الفاعلٌن االجتماعٌٌن و اإلقتصادٌن و المجتمع المدنً.
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مقاربة النوع االجتماعً:
 إشراك النساء ،المسنون  ،األطفال  ،الشباب و ذوي االحتٌاجات الخاصة فً جمٌع مراحل إعداد
برنامج عمل الجماعة
 تعبئة لجنة المساواة و تكافؤ الفرص لضمان أخذ النوع االجتماعً بعٌن االعتبار فً كافة مراحل إعداد
المخطط.
المكونات:
 التشخٌص التشاركً.
 الحاجٌات األولٌة.
 المواد المصارٌف التقدٌرٌة للثالث سنوات األولى من برنامج عمل الجماعة.
رخههذ ْزا انًؾٕس ػذح َمبشبد اَظجذ كهٓب ؽٕل َغبػخ ثشَبيظ ػًم انغًبػخ ؽٛش رؤكذ يب ٚه:ٙ
 .1ترسٌخ منهجٌة التخطٌط.
 .2حث استعمال الموارد البشرٌة و المالٌة
 .3حث االستجابة إلنتضارات السكان و الجماعة من خالل تشخٌص الحاجٌات.
 .4تفادي العشوائٌة و االرتجالٌة.
 .5ضمان النسجام و االندماج و االستمرارٌة .
ٔ رى ف ٙاألخٛش انزطشق إنٗ اٜنٛبد ٔ األدٔاد ٔ رنك ف ٙظم طذٔس لبٌَٕ عذٚذ ٔ انز٘ ُٚض ػهٗ ٔضغ يخطظ
نهزًُٛخ ٔ يُظٕيخ انًؼهٕيبد انغًبػٛخ(  ٔ )SICدنٛم انزخطٛظ االعزشارٛغ ٙانزشبسك ٔ ٙدنٛم نهًغبطش ٔ دنٛم
نهزكٕ.ٍٚ
كًب رى انزطشق إنٗ إعزشارٛغٛخ انزذخم انز ٙرزضًٍ انًؾبٔس انزبنٛخ:
 .1انخراط جمٌع الفاعلٌن على مستوى الجماعة.
 .2التكوٌن من أجل تقوٌة القدرات.
 .3وسائل المواكبة و تقوٌة هٌاكل العماالت و الجماعات فً مجال التتبع و القٌادة.
 .4أدوات التفسٌر المنهجٌة و الدعم( صندوق التنمٌة المحلٌة) و التأطٌر عن قرب (مكاتب الدراسات،
خبراء.)...
 .5تعبئة الشركاء.
 .6التراكم و حث االستفادة من التجارب الناجعة.
 .7التتبع و التقٌٌم.
 .8اإلعالم و التواصل.
و اختتمت هذه األٌام التكوٌنٌة بوضع مصوغات تتضمن مختلف المحاور و كٌفٌة القٌام باألٌام التحسٌسٌة لفائدة
مستفٌدات مراكز محو األمٌة و مراكز التعاون الوطنً و األٌام التكوٌنٌة لفائدة الجمعٌات بما فٌها المنتمٌات إلى
األحزاب السٌاسٌة و الجماعات المحلٌة.

ن
 20أبرٌل : 2015اجتماع موسع للجنة تتبع المشروع و اللجنة الثقافٌة و االجتماعٌة
بتارٌخ  20ابرٌل و بعد تحدٌد تارٌخ الٌوم التقدٌمً للمشروع(ٌوم افتتاحً) من طرف لجنة تتبع المشروع و
بحضور أعضاء اللجنة الثقافٌة و االجتماعٌة للجمعٌة و ذلك قصد وضع اللمسات األخٌرة حول عملٌة التنظٌم و
الٌوم اإلفتتاحً ( التقدٌمً للمشروع) و الدورات التحسٌسٌة و التكوٌنٌة  ،تم التطرق لجملة من النقاط
كالتنظٌم و توزٌع ملفات وثائق الدورات التكوٌنٌة و الوسائل اللوجٌستٌة ،كما تم توزٌع المهام على اللجان
المنظمة واألدوار المنوطة بكل لجنة على حدة كلجنة التواصل  ،لجنة التنظٌم  ،و لجنة تتبع المشروع.

ن
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 23ابرٌل  :2015الٌوم التقدٌمً للمشروع
بمركز الدراسات و البحوث اإلنسانٌة و االجتماعٌة نظمت الجمعٌة ٌوما تواصلٌا مع الشركاء و المجتمع المدنً
لتقدٌم مكونات المشروع  .عرف هذا الٌوم التقدٌمً للمشروع حضورا مكثفا هاما من ناحٌة النوع و الكم  ،حٌث
تواجد بالقاعة أساتذة و عدد هام من رؤساء و ممثلً المجتمع المدنً و من بٌن الحضور الجانب اإلعالمً
الذي تواجد بصفة مكثفة و ذاك بحضور وكالة المغرب العربً لألنباء و جرٌدة الحدث الشرقً و الجرٌدتٌن
االلكترونٌتٌن زٌري برٌس و وجدة نٌوز .

تغطٌة إعالمٌة من طرف و م ع  .الخمٌس  23أبرٌل 2015
" قدمت جمعية التعاون لمتنمية والثقافة لمجية الشرقية (أكوديك) ،بوجدة ،مكونات مشروعيا الذي ييدف إلى الرفع من
تمثيمية النساء في المجالس المنتخبة بالمنطقة الشرقية.
ويروم ىذا المشروع ،الذي يندرج في إطار شراكة بين الجمعية وصندوق الدعم لتشجيع تمثيمية النساء ،رفع مشاركة
المرأة في االنتخابات تصويتا وترشيحا ،وتعزيز وتوسيع تمثيميتيا في مجالس الجماعات الترابية ،باإلضافة إلى تقوية
قدراتيا في مجال تدبير الشأن المحمي.
وتتضمن مكونات ىذا المشروع ،الذي سيتم إنجازه في الفترة ما بين  28أبريل الجاري إلى غاية  3يوليوز القادم ،تقوية
القدرات في مواضيع التكوين لفائدة طاقم التأطير (مكونان) ،وتنظيم أيام تحسيسية حول دور المرأة في مجالس
الجماعات الترابية ومشاركتيا في االستحقاقات االنتخابية ،إضافة إلى عقد دورات تكوينية في الميثاق والمخطط
الجماعي لمتنمية.
وتستيدف األيام التحسيسية والتكوينية المتعمقة بيذا المشروع الذي سيتم إنجازه عمى مستوى عمالة وجدة أنجاد واقميم
تاوريرت ،المستفيدات من محاربة األمية ،والمستفيدات من المراكز االجتماعية ومراكز التربية والتكوين التابعة لمتعاون
الوطني ،ثم النساء أعضاء الجمعيات.
وأبرز رئيس الخمية االقميمية لصندوق الدعم لتشجيع تمثيمية النساء بعمالة وجدة أنجاد ،سعيد الطاىري ،المقاربة
االستراتيجية المتكاممة التي اعتمدىا المغرب والمرتكزة عمى إقرار بنيات وآليات دائمة تشتغل وتيتم باألساس بتقوية
وتعزيز التمثيمية السياسية لممرأة وتيسير إدماجيا في الحياة االنتخابية محميا ووطنيا.
وذكر في ىذا الصدد أنو تم وضع آليات تنظيمية لمرفع من مشاركة المرأة سياسيا لتعزيز وضعيتيا عمى الصعيد المحمي
وذلك بإعطاء األحزاب السياسية تحفيزات مالية لتشجيع تمثيمية النساء ودعم المجتمع المدني العامل في مجال تكوين
قدرات المرأة لمرفع من مشاركتيا.
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وأضاف أن مشروع جمعية التعاون لمتنمية والثقافة لمجية الشرقية التي حصمت عمى دعم الصندوق ليذه السنة ،يأتي
في ىذا اإلطار من أجل المساىمة في رفع مشاركة المرأة بالمنطقة الشرقية في االنتخابات تصويتا وترشيحا ،وكذا تعزيز
وتوسيع تمثيمية النساء في مجالس الجماعات الترابية وتقوية قدراتين في مجال تدبير الشأن المحمي.
من جيتو ،أكد رئيس جمعية التعاون لمتنمية والثقافة لمجية الشرقية ،ميمود رزوقي ،أن اليدف من ىذا المشروع ىو
تقوية قدرات النساء المرشحات مستقبال بيدف إبراز مساىمتين النوعية في تدبير الشأن العام وأداء الدور المنوط بين
بشكل فعال ،مبر از في ىذا الصدد النتائج المنتظرة من ىذا المشروع والمتمثمة في الرفع من تمثيمية المرأة في مجالس
الجماعات الترابية وكذا من قدرات المستشارات الجماعيات.
واعتبر أن ىذا المشروع يندرج ضمن المشاريع المقبولة والمؤىمة لالستفادة من التمويل في إطار خامس عممية طمب
مشاريع لصندوق الدعم لتشجيع تمثيمية النساء ،والبالغ عددىا  86مشروعا موزع عمى األحزاب السياسية ( 9مشاريع)
والجمعيات الوطنية (  10مشاريع) ،ثم الجمعيات المحمية والجيوية (  67مشروع)" .

 29، 28و  30ابرٌل  :2015أٌام تحسٌسٌة بمقر الجمعٌة

ثًمش انغًؼٛخ انكبئٍ ثضَمخ أؽًذ شٕل ٙسلى  04ؽ ٙيٕسٚطبَٛب ثٕعذح  ،اعزفبدد يٍ ْزِ انضالصخ أٚبو
انزؾغٛغٛخ يزؼهًبد فظٕل يؾٕ األيٛخ انزبثؼخ نهغًؼٛخ ٔ ثهغ ػذدٍْ ٔ 201 :كبٌ رٕلٛذ انؾًهخ خالل
يٍ انغبػخ انضبنضخ ثؼذ انضٔال إنٗ غبٚخ انغبػخ انغبدعخ يغبءا رزخههٓب اعزشاؽخ شب٘.
لبو انًكَٕبٌ يظطفٗ انظمهٔ ٙانًظطفٗ ثؾكبَ ٙثششػ يضبي ٍٛيؾٕس٘ انؾًهخ انزؾغٛغٛخ ٔرنك
ثزؾفٛض انًغزفٛذاد ػهٗ انزًزغ ثؾمٍٓ انغٛبع ٙانز٘ ٚضًُّ انذعزٕس ٔ انز٘ ْٕ َفظ انٕلذ ٔاعت
ٔطُ ٔ ٙانًزؼهك ثبنًشبسكخ انفؼبنخ ف ٙاالعزؾمبلبد االَزخبثٛخ انًمجهخ رظٕٚزب ٔ رششٛؾب

ٔ ؽظم رفبػم اٚغبث ٙث ٍٛانًغزفٛذاد ٔ انًكَٕ ٍٛرغهٗ ف ٙفزؼ انًُبلشخ انز ٙكبَذ غُٛخ ثبنًضبيٍٛ
راد انظهخ كًب ثشُْذ ػهٗ االْزًبو انجبنغ انز٘ رٕن ّٛانًغزفٛذاد نًضبي ٍٛانؾًهخ انزؾغٛغٛخ
يؤكذاد ف ٙانخزبو اعزؼذادٍْ نالَخشاط انفؼه ٔ ٙاإلٚغبث ٙف ٙانؼًهٛخ االَزخبثٛخ.
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 04يبي  :2015انًركز االجزًبػً نهقرة (دار انًىاطٍ) ثىجذح
ػهٗ غشاس يب رى انمٛبو ثّ داخم يمش انغًؼٛخ ،اعزفبدد يزؼهًبد يؾٕ األيٛخ يٍ انؾًهخ انزؾغٛغخ انزٙ
رٓذف إنٗ سفغ يشبسكخ انًشأح ف ٙاالَزخبثبد انًمجهخ رظٕٚزب ٔ رششٛؾب ٔ ،رؼضٚض ٔ رٕعٛغ رًضٛهٛخ
انُغبء ف ٙيغبنظ انغًبػبد انزشاثٛخ ٔ كزا رمٕٚخ لذساد انًشأح ف ٙيغبل رذثٛش انشآٌ انًؾه.ٙ
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ٔ لبو انًكَٕبٌ ثئثشاص ػُبطش انًؾٕس ٍٚانهز ٍٚرشًم ػهًٓٛب انؾًهخ انزؾغٛغٛخ ( لٛى انًٕاطُخ ٔ اثشاص
دٔس انًشأح ف ٙيغبنظ انغًبػبد انزشاثٛخ ٔ رؾفضْب ثبنزبن ٙػهٗ انًشبسكخ ف ٙاالعزؾمبلبد انًمجهخ).
ٔ أثشصد انًُبلشخ االْزًبو انجبنغ انز٘ رٕن ّٛانًغزفٛذاد نٓزِ انؾًهخ ٔ رؤكٛذٍْ ػهٗ انًشبسكخ ٔ ايزذد
ْزِ انؾًهخ يٍ انضبنضخ ثؼذ انضٔال إنٗ
غبٚخ انغبدعخ يغبءا ٔ اخززًذ ثبعزشاؽخ شب٘ ٔ ثهغ ػذد فٕع ٍٛانًغزفٛذ 50 :ٍٚايشأح.

 05يبي  : 2015يركز انزرثٍخ و انزكىٌٍ انُجذ  3ثىجذح
ثؾكى رٕاعذ ْزا انًشكض ثبنضبؽٛخ انغُٕثٛخ نًذُٚخ ٔعذح فئٌ انًزؼهًبد ثفظٕل يؾٕ األيٛخ أثذٍٚ
رغبٔثب كجٛشا يغ انؾًهخ انزؾغٛغٛخ ،ثشٍْ ػهٗ رنك اعزفغبسٍْ ؽٕل يضبي ٍٛيؾٕس٘ انؾًهخ
انزؾغٛغٛخ ٔ ؽشطٍٓ نهًشبسكخ نهًشبسكخ ف ٙاالعزؾمبلبد انًمجهخ.
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اَطهمذ ْزِ انؾًهخ كبنؼبدح ف ٙانغبػخ انضبنضخ ثؼذ انضٔال إنٗ غبٚخ انغبدعخ يغبء ٔ رخههزٓب اعزشاؽخ
شب٘ ٔ ثهغ ػذد انًغزفٛذاد47:
 06يبي  : 2015يركز انزرثٍخ و انزكىٌٍ ثحً انجسبرٍٍ ثىجذح
لبو انًكَٕبٌ ثششػ يضبي ٍٛانؾًهخ انزؾغٛغٛخ انز ٙرشٔو رؾفٛض انًغزفٛذاد نهمٛبو ثٕاعجٍٓ فٙ
انزظٕٚذ ٔانزششٛؼ ٔ رنك يٍ اعم انشفغ يٍ رًضٛهٛخ انُغبء ف ٙيغبنظ انغًبػبد انًُزخجخ ٔ كبٌ
رغبٔة انًغزفٛذاد سائؼب يًب ٚذل ػهٗ اعزؼذادٍْ نهًشبسكخ االٚغبثٛخ ٔ انفؼبنخ ف ٙاالعزؾمبلبد
انًمجهخ ،كًب ػًم انًكَٕبٌ ػهٗ انشد ػهٗ عًٛغ اعزفغبساد انًغزفٛذاد ؽٕل يضبي ٍٛيؾٕس٘
انزكٕ.ٍٚ
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ٔ اخززًذ ْزِ انؾظخ انزؾغٛغٛخ ػهٗ انغبػخ انغبدعخ يغبءا ثزُظٛى ؽفم شب٘ ٔ ثهغ ػذد
انًغزفٛذاد64:
 07يبي  :2015يركز انزرثٍخ و انزكىٌٍ ثبنؼٍىٌ -إقهٍى ربورٌرد
اَزمم طبلى انزكٕ ٍٚطٕة يذُٚخ انؼ ٌٕٛانز ٙرجؼذ ػٍ يذُٚخ ٔعذح ثؾٕان 60 ٙكهًزشا ٔ رى انششٔع فٙ
ششػ يضبي ٍٛانؾًهخ انزؾغٛغٛخ اثزذاء يٍ انغبػخ انضبنضخ ثؼذ انضٔال ٔ كبٌ ػذد انفٕع ٍٛانًغزفٛذٍٚ
 93ؽٛش اعزفبدد كم يٍ سائذاد انًشكض ٔ انًزؼهًبد ف ٙإطبس ثشَبيظ يؾٕ األيٛخ ٔ أثذٍٚ
اعزؼذادٍْ نهمٛبو ثٕاعجٍٓ انٕطُ ٙانًزؼهك ثبنزظٕٚذ خالل االعزؾمبلبد انًمجهخ.
ٔ اخززًذ ْزِ انؾظخ ػهٗ انغبػخ انغبدعخ يغبءا ثزُظٛى ؽفم شب٘.
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 ،13 ،12و  14يبي  :2015يركز يزؼذد انخذيبد االجزًبػٍخ نهقرة (دار انًىاطٍ ) ربورٌرد
اعزًشد انؼًهٛخ انزؾغٛغٛخ ثًذُٚخ ربٔسٚشد انز ٙرجؼذ ػٍ يذُٚخ ٔعذح ثؾٕان 100 ٙكٛهٕيذس طٛهخ أٚبو
 14 ٔ ،13 ،12يب٘  2015اعزفبدد يٍ ْزِ انؾظض انزكُٕٛٚخ يزؼهًبد يشاكض انزشثٛخ ٔ انزكٍٕٚ
انزبثؼخ نهزؼبٌٔ انٕطُ ٔ ٙيغزفٛذاد ثشَبيظ يؾٕ األيٛخ
ػذد انًغزفٛذاد 280 :
ٔ رًؾٕسد انؾظض انزؾغٛغٛخ ؽٕل انزشثٛخ ػهٗ انًٕاطُخ ٔ ؽش انًغزفٛذاد ػهٗ يًبسعخ ؽمٍٓ
انذعزٕس٘ ف ٙانزظٕٚذ انز٘ ْٕ فَ ٙفظ انٕلذ ٔاعت ٔطُ ٔ ،ٙانزشكٛض ػبٖ انٓذف يٍ انشفغ يٍ
رًضٛهٛخ انُغبء داخم انًغبنظ انًُزخجخ ٔ .رخههذ ْزِ انؼشٔع يُبلشبد أثبَذ ػٍ اْزًبو انًغزفٛذاد
ثٓزا انًٕضٕع ٔ الزُبػٍٓ ثضشٔسح انًشبسكخ انفؼبنخ ف ٙاالعزؾمبلبد انًمجهخ.
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انزغطٛخ اإلػاليٛخ
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Hespress
http://www.hespress.com/permalink/261842.html
Marocpresse
http://www.marocpress.com/akhbarona/article-541114.html
webymo
http://www.webyno.com/?p=259250
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http://ziripress.com/2015/04/18/ٕث-ٔانضمبفخ-خًُٛنهز-ٌٔانزؼـــب-خٛعًؼ/
http://ziripress.com/2015/04/26/%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A9%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/
http://ziripress.com/2015/05/01/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85/

http://ziripress.com/2015/05/15/ا-دٔس-ؽٕل-خُٕٛٚٔانزك-خٛغٛانزؾغ-بوٚاأل/
جرٌذح انحذس
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fdp.2 .جري دة الحدث

Oujdanews
http://www.oujdanews.com/news.php?action=view&id=2398
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Z0pTBgY3CoQ
http://www.oujdanews.com/news.php?action=view&id=2433
http://www.oujdanews.com/news.php?action=view&id=2438
http://www.oujdanews.com/news.php?action=view&id=2399
http://www.oujdanews.com/news.php?action=view&id=2416
http://www.oujdanews.com/news.php?action=view&id=2456

vidéo youtube
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zLlCc-X_Ve4
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جمعٌة التعاون للتنمٌة والثقافة تقدم مشروع الرفع من تمثٌلٌة النساء بالمجالس المنتخبة
وجدةنيوز :بواسطت
بتاريخ  :األحد  01:49 2015-04-19صباحا
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جمعويون يرومون "رفع تمثيمية النساء" بوجدة

هسبريس ـ و.م.ع
الجمعة  24أبريل 05:22 - 2015

قدمت جمعية التعاون لمتنمية والثقافة لمجية الشرقية (أكوديك) ،بوجدة ،مكونات مشروعيا الذي ييدف إلى الرفع

من تمثيمية النساء في المجالس المنتخبة بالمنطقة الشرقية.
ويروم ىذا المشروع ،الذي يندرج في إطار شراكة بين الجمعية وصندوق الدعم لتشجيع تمثيمية النساء ،رفع

مشاركة المرأة في االنتخابات تصويتا وترشيحا ،وتعزيز وتوسيع تمثيميتيا في مجالس الجماعات الترابية ،باإلضافة
إلى تقوية قدراتيا في مجال تدبير الشأن المحمي.
وتتضمن مكونات ىذا المشروع ،الذي سيتم إنجازه في الفترة ما بين  28أبريل الجاري إلى غاية  3يوليوز القادم،

تقوية القدرات في مواضيع التكوين لفائدة طاقم التأطير (مكونان) ،وتنظيم أيام تحسيسية حول دور المرأة في

مجالس الجماعات الترابية ومشاركتيا في االستحقاقات االنتخابية ،إضافة إلى عقد دورات تكوينية في الميثاق

والمخطط الجماعي لمتنمية.
وتستيدف األيام التحسيسية والتكوينية المتعمقة بيذا المشروع الذي سيتم إنجازه عمى مستوى عمالة وجدة أنجاد

واقميم تاوريرت ،المستفيدات من محاربة األمية ،والمستفيدات من المراكز االجتماعية ومراكز التربية والتكوين
التابعة لمتعاون الوطني ،ثم النساء أعضاء الجمعيات.
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وأبرز رئيس الخمية االقميمية لصندوق الدعم لتشجيع تمثيمية النساء بعمالة وجدة أنجاد ،سعيد الطاىري ،المقاربة

االستراتيجية المتكاممة التي اعتمدىا المغرب والمرتكزة عمى إقرار بنيات وآليات دائمة تشتغل وتيتم باألساس
بتقوية وتعزيز التمثيمية السياسية لممرأة وتيسير إدماجيا في الحياة االنتخابية محميا ووطنيا.

وذكر في ىذا الصدد أنو تم وضع آليات تنظيمية لمرفع من مشاركة المرأة سياسيا لتعزيز وضعيتيا عمى الصعيد

المحمي وذلك بإعطاء األحزاب السياسية تحفيزات مالية لتشجيع تمثيمية النساء ودعم المجتمع المدني العامل في
مجال تكوين قدرات المرأة لمرفع من مشاركتيا.

وأضاف أن مشروع جمعية التعاون لمتنمية والثقافة لمجية الشرقية التي حصمت عمى دعم الصندوق ليذه السنة،

يأتي في ىذا اإلطار من أجل المساىمة في رفع مشاركة المرأة بالمنطقة الشرقية في االنتخابات تصويتا وترشيحا،
وكذا تعزيز وتوسيع تمثيمية النساء في مجالس الجماعات الترابية وتقوية قدراتين في مجال تدبير الشأن المحمي.

من جيتو ،أكد رئيس جمعية التعاون لمتنمية والثقافة لمجية الشرقية ،ميمود رزوقي ،أن اليدف من ىذا المشروع

ىو تقوية قدرات النساء المرشحات مستقبال بيدف إبراز مساىمتين النوعية في تدبير الشأن العام وأداء الدور

المنوط بين بشكل فعال ،مبر از في ىذا الصدد النتائج المنتظرة من ىذا المشروع والمتمثمة في الرفع من تمثيمية

المرأة في مجالس الجماعات الترابية وكذا من قدرات المستشارات الجماعيات.
واعتبر أن ىذا المشروع يندرج ضمن المشاريع المقبولة والمؤىمة لالستفادة من التمويل في إطار خامس عممية

طمب مشاريع لصندوق الدعم لتشجيع تمثيمية النساء ،والبالغ عددىا  86مشروعا موزع عمى األحزاب السياسية
( 9مشاريع) ،والجمعيات الوطنية ( 10مشاريع) ،ثم الجمعيات المحمية والجيوية ( 67مشروع).
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جًؼٍخ انزؼبوٌ نهجهخ انشرقٍخ رُظى أٌبيب رحسٍسٍخ حىل دور انًرأح فً انجًبػبد انزراثٍخ
قذيذ يشروع انرفغ يٍ رًثٍهٍخ انُسبء ثبنًجبنس انًُزخجخ،
ػجذانقبدر كزــرح

لذيذ عًؼٛخ انزؼبٌٔ نهزًُٛخ ٔانضمبفخ نهغٓخ انششلٛخ ف ٙإطبس ششاكخ ث ٍٛانغًؼٛخ ٔطُذٔق انذػى
نزشغٛغ رًضٛهٛخ انُغبء ،انخًٛظ  23أثشٚم  ،2015ثًشكض انذساعبد ٔانجؾٕس اإلَغبَٛخ
ٔاالعزًبػٛخ ثٕعذح ،يكَٕبد يششٔػٓب انز٘ ٚشٔو انشفغ يٍ رًضٛهٛخ انُغبء ف ٙانًغبنظ انًُزخجخ
ثبنًُطمخ انششلٛخ ،رظٕٚزب ٔرششٛؾبٔ ،رؼضٚض ٔرٕعٛغ رًضٛهٛزٓب ف ٙيغبنظ انغًبػبد انزشاثٛخ،
ثبإلضبفخ إنٗ رمٕٚخ لذسارٓب ف ٙيغبل رذثٛش انشؤٌ انًؾه.ٙ
يكَٕبد ْزا انًششٔع ،انز٘ عٛزى إَغبصِ ف ٙانفزشح يب ث 28 ٍٛأثشٚم إنٗ غبٚخ ٕٚ 3نٕٛص ،2015
رزضًٍ رمٕٚخ انمذساد ف ٙيٕاضٛغ انزكٕ ٍٚنفبئذح طبلى انزؤطٛش (يكَٕبٌ)ٔ ،رُظٛى أٚبو رؾغٛغٛخ ؽٕل
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دٔس انًشأح ف ٙيغبنظ انغًبػبد انزشاثٛخ ٔيشبسكزٓب ف ٙاالعزؾمبلبد االَزخبثٛخ ،إضبفخ إنٗ ػمذ
دٔساد ركُٕٛٚخ ف ٙانًٛضبق ٔانًخطظ انغًبػ ٙنهزًُٛخ.
عؼٛذ انطبْش٘ سئٛظ انخهٛخ االلهًٛٛخ نظُذٔق انذػى نزشغٛغ رًضٛهٛخ انُغبء ثؼًبنخ ٔعذح أَغبد ركش
ف ٙكهًخ أنمبْب ثبنًُبعجخ االَغبصاد انًًٓخ انز ٙػشفٓب ف ٙيغبل ؽمٕق انًشأح ٔضًبٌ انًغبٔاح ثشكم
ػبو العًٛب ف ٙيغبل رذثٛش انشؤٌ انًؾه ٙإنٗ عبَت انشعم ؽٛش لبيذ انؾكٕيخ ثئطالؽبد عْٕشٚخ
ػٍ طشٚك يغًٕػخ يٍ االعشاءاد انمبََٕٛخ ٔانًؤعغبرٛخ يٍ أعم انشل ٙثٕضؼٛخ انًشأح داخم
انًغزًغ ف ٙأفك رؾمٛك انًغبٔاح ف ٙانؾمٕق ٔانٕاعجبد.
ْزِ انٕضؼٛخ انغذٚذح رٕعذ ثزخظٛض دعزٕس انًشأح يكبَخ يزًٛضح نًشبسكخ انًشأح ف ٙانؾٛبح انغٛبعٛخ
ثبػزجبسْب دػبيخ نهذًٚمشاطٛخ ٔيٍ خالل إلشاس يجبدا ٔآنٛبد ْٔٛئبد يٍ شؤَٓب رؾمٛك يجذأ انًُبطفخ
ٔانذػٕح إنٗ ركشٚظ يجذأ رًزغ انشعم ٔانًشأح ػهٗ لذو انًغبٔاح ثبنؾمٕق ٔانؾشٚبد انًذَٛخ ٔانغٛبعٛخ
ٔااللزظبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ ٔانضمبفٛخ ٔأٚضب يٍ خالل انزُظٛض ػهٗ رشغٛغ ركبفؤ انفشص ث ٍٛانُغبء
ٔانشعبل فٔ ٙنٕط انٕظبئف االَزخبثٛخ.
يٍ عٓزّ ،أكذ يٛهٕد سصٔل ٙسئٛظ عًؼٛخ انزؼبٌٔ نهزًُٛخ ٔانضمبفخ نهغٓخ انششلٛخ ،أٌ انٓذف يٍ ْزا
انًششٔع ْٕ رمٕٚخ لذساد انُغبء انًششؾبد يغزمجال ثٓذف إثشاص يغبًْزٍٓ انُٕػٛخ ف ٙرذثٛش انشؤٌ
انؼبو ٔأداء انذٔس انًُٕط ثٍٓ ثشكم فؼبل ،يجشصا فْ ٙزا انظذد انُزبئظ انًُزظشح يٍ ْزا انًششٔع
ٔانًزًضهخ ف ٙانشفغ يٍ رًضٛهٛخ انًشأح ف ٙيغبنظ انغًبػبد انزشاثٛخ ٔكزا يٍ لذساد انًغزشبساد
انغًبػٛبد.
ٔاػزجش أٌ ْزا انًششٔع ُٚذسط ضًٍ انًشبسٚغ انًمجٕنخ ٔانًؤْهخ نالعزفبدح يٍ انزًٕٚم ف ٙإطبس
خبيظ ػًهٛخ طهت يشبسٚغ نظُذٔق انذػى نزشغٛغ رًضٛهٛخ انُغبءٔ ،انجبنغ ػذدْب  86يششٔػب يٕصع
ػهٗ األؽضاة انغٛبعٛخ ( 9يشبسٚغ)ٔ ،انغًؼٛبد انٕطُٛخ ( 10يشبسٚغ) ،صى انغًؼٛبد انًؾهٛخ
ٔانغٕٓٚخ ( 67يششٔع).
ٔركش ثؤٌ انُغبء دخهٍ ،خالل اَزخبثبد  ،2009ثمٕح ف ٙانًغبنظ انًُزخجخ إر لفض انؼذد يٍ 127
ايشأح  % 0.56عُخ  2003إنٗ  3428ايشأح يُزخجخ ثُغجخ  %14عُخ ٔ ،2009أٌ ٔطٕل
 3428ايشأح إنٗ انًغبنظ انًؾهٛخ عُخ  ،2009خطٕح يزمذيخ ثبنُغجخ نهًغشة ،إال أٌ ْزا غٛش كبف
يٍ َبؽٛخ انًغبًْخ انُٕػٛخ ف ٙرذثٛش انشؤٌ انؼبو نزا ٚغت رمٕٚخ لذساد انُغبء انًششؾبد يغزمجال،
ؽزٗ ٚؤد ٍٚانذٔس انًُٕط ثٍٓٔ ،أٌ ٚكٌٕ دٔسا فؼبالٔ ،نٛظ شكهٛب.
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وجذح ..رقذٌى يشروع ٌروو انرفغ يٍ رًثٍهٍخ انُسبء فً انًجبنس انًُزخجخ

ٔ و ع  -لذيذ عًؼٛخ انزؼبٌٔ نهزًُٛخ ٔانضمبفخ نهغٓخ انششلٛخ (أكٕدٚك) ،انٕٛو انخًٛظ 23أثشٚم
 2015ثٕعذح ،يكَٕبد يششٔػٓب انز٘ ٓٚذف إنٗ انشفغ يٍ رًضٛهٛخ انُغبء ف ٙانًغبنظ انًُزخجخ
ثبنًُطمخ انششلٛخ.
ٔٚشٔو ْزا انًششٔع ،انز٘ ُٚذسط ف ٙإطبس ششاكخ ث ٍٛانغًؼٛخ ٔطُذٔق انذػى نزشغٛغ رًضٛهٛخ
انُغبء ،سفغ يشبسكخ انًشأح ف ٙاالَزخبثبد رظٕٚزب ٔرششٛؾبٔ ،رؼضٚض ٔرٕعٛغ رًضٛهٛزٓب ف ٙيغبنظ
انغًبػبد انزشاثٛخ ،ثبإلضبفخ إنٗ رمٕٚخ لذسارٓب ف ٙيغبل رذثٛش انشؤٌ انًؾه. ٙ
ٔرزضًٍ يكَٕبد ْزا انًششٔع ،انز٘ عٛزى إَغبصِ ف ٙانفزشح يب ث 28 ٍٛأثشٚم انغبس٘ إنٗ غبٚخ 3
ٕٚنٕٛص انمبدو ،رمٕٚخ انمذساد ف ٙيٕاضٛغ انزكٕ ٍٚنفبئذح طبلى انزؤطٛش (يكَٕبٌ)ٔ ،رُظٛى أٚبو رؾغٛغٛخ
ؽٕل دٔس انًشأح ف ٙيغبنظ انغًبػبد انزشاثٛخ ٔيشبسكزٓب ف ٙاالعزؾمبلبد االَزخبثٛخ ،إضبفخ إنٗ ػمذ
دٔساد ركُٕٛٚخ ف ٙانًٛضبق ٔانًخطظ انغًبػ ٙنهزًُٛخ .
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ٔرغزٓذف األٚبو انزؾغٛغٛخ ٔانزكُٕٛٚخ انًزؼهمخ ثٓزا انًششٔع انز٘ عٛزى إَغبصِ ػهٗ يغزٕٖ ػًبنخ
ٔعذح أَغبد ٔإلهٛى ربٔسٚشد ،انًغزفٛذاد يٍ يؾبسثخ األيٛخٔ ،انًغزفٛذاد يٍ انًشاكض االعزًبػٛخ
ٔيشاكض انزشثٛخ ٔانزكٕ ٍٚانزبثؼخ نهزؼبٌٔ انٕطُ ،ٙصى انُغبء أػضبء انغًؼٛبد .
ٔأثشص سئٛظ انخهٛخ االلهًٛٛخ نظُذٔق انذػى نزشغٛغ رًضٛهٛخ انُغبء ثؼًبنخ ٔعذح أَغبد ،عؼٛذ
انطبْش٘ ،انًمبسثخ االعزشارٛغٛخ انًزكبيهخ انز ٙاػزًذْب انًغشة ٔانًشركضح ػهٗ إلشاس ثُٛبد ٔآنٛبد
دائًخ رشزغم ٔرٓزى ثبألعبط ثزمٕٚخ ٔرؼضٚض انزًضٛهٛخ انغٛبعٛخ نهًشأح ٔرٛغٛش إديبعٓب ف ٙانؾٛبح
االَزخبثٛخ يؾهٛب ٔٔطُٛب .
ٔركش فْ ٙزا انظذد أَّ رى ٔضغ آنٛبد رُظًٛٛخ نهشفغ يٍ يشبسكخ انًشأح عٛبعٛب نزؼضٚض ٔضؼٛزٓب
ػهٗ انظؼٛذ انًؾهٔ ٙرنك ثئػطبء األؽضاة انغٛبعٛخ رؾفٛضاد يبنٛخ نزشغٛغ رًضٛهٛخ انُغبء ٔدػى
انًغزًغ انًذَ ٙانؼبيم ف ٙيغبل ركٕ ٍٚلذساد انًشأح نهشفغ يٍ يشبسكزٓب .
ٔأضبف أٌ يششٔع عًؼٛخ انزؼبٌٔ نهزًُٛخ ٔانضمبفخ نهغٓخ انششلٛخ انز ٙؽظهذ ػهٗ دػى انظُذٔق
نٓزِ انغُخٚ ،ؤر ٙفْ ٙزا اإلطبس يٍ أعم انًغبًْخ ف ٙسفغ يشبسكخ انًشأح ثبنًُطمخ انششلٛخ فٙ
االَزخبثبد رظٕٚزب ٔرششٛؾبٔ ،كزا رؼضٚض ٔرٕعٛغ رًضٛهٛخ انُغبء ف ٙيغبنظ انغًبػبد انزشاثٛخ ٔرمٕٚخ
لذسارٍٓ ف ٙيغبل رذثٛش انشؤٌ انًؾه. ٙ
يٍ عٓزّ ،أكذ سئٛظ عًؼٛخ انزؼبٌٔ نهزًُٛخ ٔانضمبفخ نهغٓخ انششلٛخ ،يٛهٕد سصٔل ،ٙأٌ انٓذف يٍ ْزا
انًششٔع ْٕ رمٕٚخ لذساد انُغبء انًششؾبد يغزمجال ثٓذف إثشاص يغبًْزٍٓ انُٕػٛخ ف ٙرذثٛش انشؤٌ
انؼبو ٔأداء انذٔس انًُٕط ثٍٓ ثشكم فؼبل ،يجشصا فْ ٙزا انظذد انُزبئظ انًُزظشح يٍ ْزا انًششٔع
ٔانًزًضهخ ف ٙانشفغ يٍ رًضٛهٛخ انًشأح ف ٙيغبنظ انغًبػبد انزشاثٛخ ٔكزا يٍ لذساد انًغزشبساد
انغًبػٛبد.
ٔاػزجش أٌ ْزا انًششٔع ُٚذسط ضًٍ انًشبسٚغ انًمجٕنخ ٔانًؤْهخ نالعزفبدح يٍ انزًٕٚم ف ٙإطبس
خبيظ ػًهٛخ طهت يشبسٚغ نظُذٔق انذػى نزشغٛغ رًضٛهٛخ انُغبءٔ ،انجبنغ ػذدْب  86يششٔػب يٕصع
ػهٗ األؽضاة انغٛبعٛخ ( 9يشبسٚغ)ٔ ،انغًؼٛبد انٕطُٛخ ( 10يشبسٚغ) ،صى انغًؼٛبد انًؾهٛخ
ٔانغٕٓٚخ ( 67يششٔع(.

23

http://www.oujdanews.com/news.php?action=view&id=2399

جمعٌة التعاون للتنمٌة والثقافة( أكدٌك) تمهد لألٌام التحسٌسٌة والتكوٌنٌة للمرأة فً مجال التمثٌلٌة بمج

وجدةنيوز

:بواسطت
بتاريخ  :األحد  02:23 2015-04-19صباحا

وكان اللقاء مناسبة لفتح نقاش مع النساء الحاضرات اللواتً شكرن الجمعٌة واألطراف المإطرة ،وأكدن أن المناسبة هً فرصة
لمنعطف جد هام فً حٌاتهن

بشراكة مع التنسٌقٌة الجهوٌة للتعاون الوطنً ،وصندوق الدعم لتشجٌع تمثٌلٌة النساء ،تنظم جمعٌة التعاون للتنمٌة
والثقافة( أكدٌك)  ،أٌاما تحسٌسٌة حول دور المرأة فً مجالس الجماعات الترابٌة ،ودورات تكوٌنٌة فً المٌثاق
والمخطط الجماعً للتنمٌة؛ من  28أبرٌل  ،2015إلى غاٌة ٌ 03ولٌوز من نفس السنة ،وذلك بهدف الرفع من
.تمثٌلٌة المرأة فً المجالس الترابٌة
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األٌام التحسٌسٌة والتكوٌنٌة ،تم التقدٌم لها بلقاء تواصلً أطره األستاذ المٌلود رزوقً رئٌس جمعٌة التعاون للتنمٌة
والثقافة بوجدة ،مع مداخلة رئٌس الخلٌة اإلقلٌمٌة لصندوق الدعم لتشجٌع تمثٌلٌة النساء ،وقد أجمع المتدخلون على
تثمٌن كل الجهود المتقاطعة التً تسهر على إنجاح هذا المشروع المجتمعً الوطنً الهادف إلى تؤطٌر المرأة المغربٌة
بالشكل الذي ٌمدها بالمكون الشخصً الذي ٌعرف كٌف ٌوظف طاقاته وفكره فً االتجاه البانً .المشروع ـ كما شرح
المتدخالن ـ ٌعزز التوجه الوطنً المغربً الذي حقق نتائج مهمة فً مجال حقوق المرأة ،وضمان المساواة التً
ترتبط أٌضا بممارسة المرأة للشؤن العام إلى جانب الرجل ،وولوج الوظائف االنتخابٌة بمختلف المستوٌات .وكان
اللقاء مناسبة لفتح نقاش مع النساء الحاضرات اللواتً شكرن الجمعٌة واألطراف المإطرة ،وأكدن أن المناسبة هً
فرصة لمنعطف جد هام فً حٌاتهن ،وعبرن عن استعدادهن ألداء واجبهن الوطنً عبر المشاركة فً التصوٌت
.االنتخابً ،مع التفكٌر فً إمكانٌة الترشح للمهمات التمثٌلٌة
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اَطهمذ ثًمش عًؼٛخ انزؼبٌٔ نهزًُٛخ ٔانضمبفخ نهغٓخ انششلٛخ ػهٗ يذٖ صالصخ أٚبو ،يٍ  28إنٗ  30أثشٚم ،2015
األٚبو انزؾغٛغٛخ ٔانزكُٕٛٚخ ؽٕل دٔس انًشأح ف ٙانغًبػبد انزشاثٛخ ف ٙإطبس يششٔع انغًؼٛخ انز٘ ٚشٔو انشفغ يٍ
رًضٛهٛخ انُغبء ف ٙانًغبنظ انًُزخجخ ثبنًُطمخ انششلٛخ ،رظٕٚزب ٔرششٛؾبٔ ،رؼضٚض ٔرٕعٛغ رًضٛهٛزٓب ف ٙيغبنظ
انغًبػبد انزشاثٛخ.
األٚبو انز ٙؽضشرٓب انؼششاد يٍ انغٛذاد ٔانفزٛبد ضًُٓى فؼبنٛبد يٍ عًؼٛبد انًغزًغ انًذَٛخ ،رًٛضد ثًذاخالد
نًؤطش ٍٚف ٙيغًٕػخ يٍ انًغبالد انز ٙرزؼهك ثبنًٕاطُخ ٔانؾمٕق االعزًبػٛخ ٔااللزظبدٚخ (انظؾخ ٔانزؼٛهى
ٔانغكٍ ٔانشغم) ٔانٕاعجبد ٔانًٛضبق ٔانًخطظ انغًبػ ٙنهزًُٛخ ف ٙأفك يبسكزٓب ف ٙانؾٛبح انغٛبعٛخ ٔاالعزؾمبلبد
االَزخبثٛخ.
انًشبسكبد رفبػهٍ يغ انًؤطش فًٛب ٚخض ؽمٕق انًٕاطُخ ٔأصشٌ انؼذٚذ يٍ انًشبكم انز ٙرٕاعّ انًٕاطٍ انز٘
ٚطبنت ثٓزِ انؾمٕق انز٘ رٕعذ ػهٗ انٕسق ٔال رًبسط ف ٙانٕالغ ف ٙانٕلذ انز٘ ٚكٌٕ ف ٙأيظ انؾبعخ إنٗ دػى
يؤعغبد انذٔنخ يضم ثطبلخ “سيٛذ” انٛذ ال رخٕل نّ ؽك انزطجٛتٔ ،ؽ ّ
ك انشغم ثؾكى ٔعٕد آالف انًؼطه، ٍٛ
ٔانغكٍ انًفمٕد ٔغٛشْب يٍ انؾمٕق انز ٙرجمٗ يغشد شؼبساد رشفغ ثًُبعجخ أٔ غٛشْب.
ٚزكش أٌ ْزِ األٚبو انزؾغٛغٛخ انزٔ ٙضؼذ رؾذ شؼبس “يٍ أعم انشفغ يٍ رًضٛهٛخ انُغبء ف ٙيغبنظ انغًبػبد
انزشاثٛخ” ،رُذسط ف ٙإطبس يششٔع يزكبيم عٛزى إَغبصِ ف ٙانفزشح يب ث 28 ٍٛأثشٚم إنٗ غبٚخ ٕٚ 3نٕٛص ،2015
رزضًٍ رمٕٚخ انمذساد ف ٙيٕاضٛغ انزكٕ ٍٚنفبئذح طبلى انزؤطٛش (يكَٕبٌ)ٔ ،رُظٛى أٚبو رؾغٛغٛخ ؽٕل دٔس انًشأح فٙ
يغبنظ انغًبػبد انزشاثٛخ ٔيشبسكزٓب ف ٙاالعزؾمبلبد االَزخبثٛخ ،إضبفخ إنٗ ػمذ دٔساد ركُٕٛٚخ ف ٙانًٛضبق
ٔانًخطظ انغًبػ ٙنهزًُٛخ
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انطالقة مشروع جمعٌة التعاون للتنمٌة والثقافة( أكدٌك) المإطر النساء فً مجال الشؤن العام
وجدةنيوز :بواسطت
بتاريخ  :الجمعت  03:18 2015-05-08مساء
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دشنت جمعٌة التعاون للتنمٌة والثقافة( أكدٌك) أشغال مشروعها الرامً إلى تحسٌس النساء وتؤطٌرهن فً اتجاه
توعٌتهن بحقوقهن وواجباتهن ،بلقاء أول بمقر الجمعٌة بتارٌخ  28أبرٌل  ،2015من تؤطٌر األستاذٌن المصطفى
الصقلً ،والمصطفى بحكانً ،إلى جانب رئٌس جمعٌة أكدٌك األستاذ المٌلود رزوقً .لقاء تحسٌسً وتكوٌنٌة للمرأة
فً مجال التمثٌلٌة بمجالس الجماعات الترابٌة ،كان فرصة للنساء الحاضرات لمراجعة واقعن الحٌاتً ،والبحث عن
منطلقات جدٌدة تعطٌهن الشخصٌات األنثوٌة التً تعرف ما لهن ،وما علٌهن من وجبات ،ومن معالمها أن ٌدركن
أنهن أمام مطلب أن تتفاعلن فً إطار االستحقاقات االنتخابٌة عبر فعلٌن اثنٌن :أولهما أن ٌشاركن فً التصوٌت بعد
ٌسع ٌْن للتقٌد فً اللوائح االنتخابٌة ،وثانٌهما أن ٌفكرن فً إمكانٌة أن ٌتقدمن للترشح ،والتباري إلى جانب الرجال
أن َ
على مقاعد بمختلف المجالس الجماعٌة ،تجاوبا مع النداء الداعً إلى تلبٌة الواجب الوطنً الذي ٌتٌح للنساء
.المغربٌات فرص حضور متمٌز ،عوض أن تظل المرأة دائما وراء الرجل سلبٌة

وفً هذا االتجاه التوعوي ،تحدث األستاذان المإطران للنساء عن مختلف حقوقهن وواجباتهن ،وشجعاهن على العمل
صدُق فً
لتلبٌة حاجٌاتهن ومتطلبات أبنائهن ،وناقشا معهن مجموعة من الحاجٌات التً تخص النساء ،والتً ال ٌَ ْ
...تحقٌقها إال النساء أنفسهن بواسطة المشاركة المٌدانٌة؛ عوض االنزواء ،وانتظار ما ٌقدمه لهن الرجال
وقد عبرت النساء المشاركات عن ارتٌاحهن ،وتفاإلهن بالمستقبل استنادا إلى ثقتهن فً المجتمع الذي ٌفسح لهن
المجال ،وٌشجعهن على الفعل اإلٌجابً الذي ٌخدم مصالحهن ،ومنها مصالح البالد ،وقدمن الشكر لجمعٌة التعاون
.للتنمٌة والثقافة على مبادرتها الجمعوٌة المواطنة
وجدة نٌوز
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أ ُكدٌك" تلتقً بالنساء فً إطار التحسٌس بحقوقهن وواجباتهن المدنٌة
وجدةنيوز :بواسطت
بتاريخ  :اإلثنين  02:48 2015-06-01صباحا

نقاش َتبٌَّنَ معه وجود رغبة قوٌة لدى النساء فً أن ٌُقبلن مستقبال على الشؤن المحلً تصوٌتا وترشٌحا ،وطلبن المزٌد من التواصل
الستكمال جوانب الخصاص المعرفً لدٌهن

بالمركز االجتماعً للقرب /دار المواطن بوجدة ،استؤنفت جمعٌة التعاون للتنمٌة والثقافة تواصلها مع النساء ،بتارٌخ
 04ماي  ،2015استهدافا لتحسٌسهن بحقوقهن وواجباتهن المختلفة ،ومنها تلك المرتبطة بحقهن فً التصوٌت
.االنتخابً ،والترشح لمهام المجالس المنتخبة
المإطران األستاذ المصطفى الصقلً ،والمصطفى بحكانً ،تناوبا على مناقشة مجموعة من المحاور مع النساء
الحاضرات ،انطالقا من المعطى الدستوري فً فصله  ،30القائل بؤن" التصوٌت حق شخصً ،وواجب وطنً"،
باإلضافة إلى الحق فً المشاركة فً إدارة الشإون العامة ،إذ ـ ٌقول المإطران ـ لكل مواطن ومواطنة الحق فً
التصوٌت ،وفً الترشح لالنتخابات ،والتمتع بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة ،ومن ثمة جاءت مقتضٌات الدستور تشجع
تكافإ الفرص بٌن النساء والرجال فً ولوج الوظائف االنتخابٌة ،ولهذا على النساء أن ٌستثمرن أهداف المشروع
الرامً إلى إشراكهن فً االنتخابات تصوٌتا وترشٌحا ،والذي ٌهدف أٌضا إلى تعزٌز وتوسٌع تمثٌلٌة النساء فً
.مجالس الجماعات الترابٌة ،وتقوٌة قدراتهن فً مجال تدبٌر الشؤن المحلً
وإلى جانب ما للمرأة من حقوق مختلفة دعا المإطران إلى عدم التفرٌط فٌها ،كذلك أن على النساء واجبات تجاه
المجتمع والوطن بصفة عامة ،وهن مطالبات باحترامها ،ومن أمثلتها الدفاع عن الوطن كلما دعت الضرورة لذلك،
وتمثٌله تمثٌلٌة مشرفة فً كل المحافل والمناسبات ،كما وجب أداء المستحقات الضرٌبٌة ،والحفاظ على األمن
...والممتلكات ،وعلى النظام العام ،إلى جانب عدم خٌانة الوطن ،والمساهمة فً تنمٌته
اللقاء التحسٌسً اختتم بفتح نقاش َتب ٌَّنَ معه وجود رغبة قوٌة لدى النساء فً أن ٌُقبلن مستقبال على الشؤن المحلً
تصوٌتا وترشٌحا ،وطلبن المزٌد من التواصل الستكمال جوانب الخصاص المعرفً لدٌهن ،ووجهن الشكر لجمعٌة
.التعاون للتنمٌة والثقافة لقٌمة الفعل التواصلً الذي تطوعت به لفائدتهن
وجدة نٌوز
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األٌبو انزحسٍسٍخ وانزكىٌٍُخ حىل دور انًرأح فً انجًبػبد انزراثٍخ رزىاصم ثًركت انُجذ 3ثىجذح

تتواصل بمقر مركز التربٌة والتكوٌن بحً النجد  3بجماعة سٌدي ٌحٌى بوجدة ،األٌام التحسٌسٌة
والتكوٌنٌة حول دور المرأة فً الجماعات الترابٌة والتً تنظمها جمعٌة التعاون للتنمٌة والثقافة للجهة
الشرقٌة ،فً الفترة ما بٌن  28أبرٌل إلى غاٌة ٌ 3ولٌوز  2015فً إطار مشروع ٌروم الرفع من
تمثٌلٌة النساء فً المجالس المنتخبة بالمنطقة الشرقٌة ،تصوٌتا وترشٌحا ،وتعزٌز وتوسٌع تمثٌلٌتها فً
مجالس الجماعات الترابٌة.
 50سٌدة وفتاة من مختلف األعمار ضمنهن فعالٌات من جمعٌات المجتمع المدنً احتضنتهن قاعتان
من المركز ،مساء الثالثاء  05ماي  ،2015واستفدن من لقاء تحسٌسً وتكوٌنً تمٌز بمداخالت
مؤطرٌن مكونٌن فً مجموعة من المجاالت التً تتعلق بالمواطنة والحقوق االجتماعٌة واالقتصادٌة
(الصحة والتعلٌم والسكن والشغل) والواجبات والمٌثاق والمخطط الجماعً للتنمٌة فً أفق ممارستها
فً الحٌاة السٌاسٌة واالستحقاقات االنتخابٌة.
الدورة التكوٌنٌة ركزت على القٌام بالواجبات وممارسة الحقوق التً ٌضمنها الدستور والتً تهم
الجنسٌن على ح ّدد سواء ،األمر الذي ٌوجب على المرأة كمواطنة مغربٌة أن تتحرر من عزلتها وتقتحم
جمٌع المجاالت بما فٌها السٌاسٌة وتنافس الرجل ،وتتحمل مسؤولٌاتها وذلك بممارسة حقها فً
االستحقاقات ترشٌحا وتصوٌتا ،حتى تفرض وجودها وتسمع صوتها وترتقً بأوضاعها.
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المؤطر ركز على ضرورة تقلد المرأة المغربٌة لمسؤولٌاتها داخل المجالس المنتخبة حتى تكون قرٌبة
من هموم المرأة المغربٌة ومن معاناتها والدفاع عن حقوقها وفرض حضورها والنهوض بأوضاعها
خاصة فً العالمٌن الحضري والقروي ،مع العلم أن الدستور المغربً ٌخولها إضافة إلى االنتخابات
المباشرة كوطا تمنحها ولوج المؤسسات المنتخبة.
ٌذكر أن هذه األٌام التحسٌسٌة التً وضعت تحت شعار “من أجل الرفع من تمثٌلٌة النساء فً مجالس
الجماعات الترابٌة” ،تندرج فً إطار مشروع متكامل سٌتم إنجازه فً الفترة ما بٌن  28أبرٌل إلى
غاٌة ٌ 3ولٌوز  ،2015تتضمن تقوٌة القدرات فً مواضٌع التكوٌن لفائدة طاقم التأطٌر (مكونان)،
وتنظٌم أٌام تحسٌسٌة حول دور المرأة فً مجالس الجماعات الترابٌة ومشاركتها فً االستحقاقات
االنتخابٌة ،إضافة إلى عقد دورات تكوٌنٌة فً المٌثاق والمخطط الجماعً للتنمٌة.
عبدالقادر كتــرة
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