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2تمرٌر  رلم   
 

 

 .تمرٌر حول أنشطة مشروع تكوٌن وإدماج أبناء األفارلة المهاجرٌن فً شعبتً الخٌاطة والسباكة

 

 .2020 ٌولٌوز31 إلى 20  و من  2020مارس 17 إلى 02من  : ةالمدة الزمنً

تم افتتاح , على الساعة العاشرة صباحا 2020مارس05فً ٌوم الخمٌس 

مشروع تكوٌن وإدماج أبناء األفارلة المهاجرٌن والسورٌٌن الالجئٌن فً 

هذا المشروع الذي ٌندرج بشراكة مع منظمة , شعبتً الخٌاطة والسباكة

وكذا ,الٌونٌسٌف الممثلة  واألكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن  لجهة الشرق 

حول  (المنسمٌة الجهوٌة لجهة الشرق )الشراكة المبرمة مع التعاون الوطنً 

 .المساعدة االجتماعٌة 

ولد حضر االفتتاح ممثلٌن عن األكادٌمٌة الجهوٌة   للتربٌة والتكوٌن وممثلٌن 

وومثلٌن عن وكالة التنمٌة االجتماعٌة وممثلً المنظمة ,عن التعاون الوطنً 

الدولٌة للهجرة وكذا ممثلً الكنٌسة الكاثولٌكٌة بوجدة  و ممثل جامعة دمحم األول وأعضاء من 

عمارة , ولد تم االفتتاح بممر الجمعٌة الكائن بملتمى شارع عالل الفاسً  وشارع جاكارطا .الجمعٌة

 .2البوزٌدي الطابك األول رلم 

 

 

 

 



 

بحٌث ٌنطلك .من ٌوم االثنٌن إلى ٌوم الخمٌس ,بالنسبة ألٌام  التكوٌن فمد خصصت الجمعٌة أربعةأٌام  

 .التكوٌن من الساعة التاسعة صباحا إلى غاٌة الثانٌة عشر زواال

 مستفٌدا من جنسٌات مختلفة 16وفً شعبة السباكة ,مستفٌدات 10عدد المستفٌدٌن فً شعبة الخٌاطة 

ومنهم مستفٌدٌن من األفارلة ,من الكامرون ونٌجٌرٌا ومالً وغٌنٌا والسٌنٌغال والكوت دٌفوار

وذلن ألجل تحمٌك  (2)وبعض المغاربة (2)الماطنٌن  بالبناٌات التابعة للكنٌسة بوجدة ثم السورٌون  

 .التنوع والعٌش المشترن جمٌعا دون تمٌٌز

 فٌما ٌخص أنشطة المساعدة االجتماعٌة  -1

 مارس  تم إعداد لوائح المستفٌدٌن  و ذلن بعد عملٌة التواصل المباشر مع األفارلة و 02إلى حدود 

 .الكنٌسة  الكاثولٌكٌة  و تم االتصال بالشركاء والمدعوٌن  لحضور االفتتاح 

 لامت الجمعٌة  بتوزٌع إعانات غذائٌة لفائدة 19 تزامن مع انتشار وباء كوفٌد يفً شهر ابرٌل والذ

 الماطنٌن بالبناٌات الخاصة بالكنٌسة بوجدة أو الماطنٌن باألحٌاء السكنٌة ءالمهاجرٌن األفارلة سوا

وكذلن بالنسبة  لالجئٌن السورٌٌن خاصة الذٌن ٌتابعون الدورات التكوٌنٌة بالجمعٌة ,بالمدٌنة 

بالموازاة  نظمت حمالت تحسٌسٌة لتوعٌة  هؤالء المهاجرٌن األفارلة بضرورة االلتزام بمواعد .

 .والنظافة والتباعد االجتماعً للولاٌة من هذا الوباء الفتان,الحجر الصحً 

بمناسبة شهر رمضان  وذلن فً -  دائما تفعٌال لبرنامجها التضامنً - كما لامت الجمعٌة بعملٌة أخرى 

 .  حٌث تم توزٌع لفف غذائٌة لفائدة  اسر المهاجرٌن األفارلة وكذا األسر السورٌة2020 و ماي01

 

 

 



فً السادس من شهر ٌولٌوز لدمت الجمعٌة طلبا  إلى والً جهة الشرق تلتمس فٌه الموافمة على 

استئناف الدورات التكوٌنٌة  مع تعهد الجمعٌة بااللتزام بكافة التدابٌر الولائٌة وكذلن تمدٌمها رفمة 

  مع ضرورة توفٌر  وسائل جالطلب ممترح برنامج التكوٌن والذي تضمن تمسٌم المستفٌدٌن إلى أفوا

 .الولاٌة من معممات وكمامات  واعتماد المرونة فً أولات التكوٌن 

كما تم عمد لماء مع كاتب والً جهة الشرق من طرف المساعدة االجتماعٌة  تم فٌه منالشة الطلب 

 . الممدم من طرف الجمعٌة والتدابٌر االحترازٌة التً اتخذتها الجمعٌة  للولاٌة من انتشار الفٌروس 

الذي ٌنص فً  ,  من شهر ٌولٌوز ستصدر الحكومة بالغا  بموجبه سٌتم  تخفٌف الحجر الصح19ًفً 

وهكذا شرعت , جزئٌاته على ترخٌص التجمعات  واألنشطة التً ٌجتمع فٌها  الل من عشرٌن شخصا 

 2020ٌولٌوز 20الجمعٌة فً استئناف دوراتها التكوٌنٌة  فً ٌوم االثنٌن 

 شعبة الخٌاطة  بالنسبة للتكوٌن فً -2

هذه الحصص انطلمت فً ,  أٌام بمعدل أربع ساعات للٌوم 8 عدد أٌام التكوٌن لشهر مارس   بلغت 

 .19منه  وذلن بسبب جائحة كوفٌد17مارس لتتولف فً 2

الخمٌس والجمعة كل ,الثالثاء:  أٌام موزعة على ثالثة أٌام 3عدد أٌام التكوٌن لشهر ٌولٌوز  بلغ 

 . ساعات وذلن احتراما للتدابٌر االحترازٌة للولاٌة من فٌروس كورونا4حصة تتضمن 

أما المواضٌع التً تم التكوٌن فٌها خالل هاته الفترة فً 

 :شعبة الخٌاطة فهً كاألتً

 مفهوم الخٌاطة. 

 التعرٌف باألدوات المستعملة فً الخٌاطة. 

 طرٌمة اخذ المماسات. 

 تعلٌم المستفٌدات أنواع الغرز بالٌد. 

 التدرب على استعمال آلة الخٌاطة باستعمال الورق. 

  التدرب على استعمال آلة الخٌاطة باستعمال لطع

 .من الثوب

 الفصالة باستعمال الباترون. 

 التدرب على خٌاطة تنوره. 

 

 

 



 بالنسبة لشعبة السباكة -3

 بحٌث انطلمت فً الثانً من شهر مارس لتتولف شهر مارس أٌام خالل 8 بلغت عدد أٌام التكوٌن 

 .نتٌجة الوباء فً السابع عشر منه

 مستفٌدٌن فً 8أما فٌما ٌخص شهر ٌولٌوز فمد تم تجزيء المتعلمٌن إلى فوجٌن  متكونٌن من 

 د إلى 15 و 11 و الفوج الثانً من 11 د إلى 30 و 8الفوج األول ٌحضر من الساعة : الفوج

دائما مع مراعاة االحتٌاطات الالزمة للحد ,األربعاء والجمعة’االثنٌن : د طٌلة ثالثة أٌام 45الواحدة و 

 .من انتشار الوباء

 :وفٌما ٌخص المواضٌع التً تلماها المستفٌدون خالل هاته الفترة فهً كالتالً

 مفهوم السباكة. 

 المدرات والمهارات التً تساعد على اكتساب هذه المهنة. 

 التعرٌف باألدوات والمٌاسات. 

 كٌفٌة اخذ المماسات. 

 محور مولع األجهزة الصحٌة. 

 تمطٌع األنابٌب. 

 تركٌب األنابٌب النحاسٌة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


