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 المنسمٌة الجهوٌة لجهة الشرق

3 تقرير  رقم   
المهاجرين في  األفارقة أبناء وإدماج مشروع تكوين تقرير حول أنشطة

 2020 شهر غشت شعبتي الخياطة والسباكة خالل

 المساعدة االجتماعية

لهذا  كان ال بد من تعزٌز ,حٌث تصبح  الظروف المعٌشٌة  صعبة ,ٌكون الوضع االجتماعً  للمهاجرٌن متدهورا  غالبا ما

لدرات المهاجرٌن  من جنوب الصحراء  على مختلف األزمات  التً  ٌتحملون دائما أثارها  وتداعٌاتها ودلن بتمدٌم الرعاٌة 

: ٌبدو جلٌا فً دور المساعدة االجتماعٌة على النحو التالً والدعم األساسٌٌن  بشكل بالئم احتٌاجاتهم وهذا ما

 فً ممر الجمعٌة الكائن بملتمى شارع عالل الفاسً وشارع جاكارطا عمارة البوزٌدي 2020غشت 6فً ٌوم  الخمٌس  

 سنة من دول 26 البالغة من العمر  ImoseAig Bovo تم االستماع الى السٌدة اموس اكبوفو 2الطابك األول  رلم 

عن , سنوات 6 تبلغ من العمر 29/06/2014جنوب الصحراء من نٌجٌرٌا  تمطن بحً النجد بوجدة  لها طفلة من موالٌد 

حالتها النفسٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة  فهً تشتغل بالتسول الستطٌع تسدٌد واجبات الكراء  وتحتاج إلى تسجٌل طفلتها فً 

فمد تم توجٌهها إلى مؤسسة شرق غرب  حٌث تم تسجٌل ابنتها  لتلمً دروس عن بعد مع توفٌر بطالة التعبئة .المدرسة 

بنٌابة وزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً بوجدة من اجل تسجٌل ابنتها بألرب مدرسة  كما تم  االتصال.الشهرٌة للهاتف

 شتنبر حٌث تم 03ولد تمت مرافمتها الى مركز  نٌابة وزارة التربٌة الوطنٌة ٌوم الخمٌس .عمومٌة للحً الذي تمطن به

.  التسجٌلإجراءات استكمال ألجلوضع الملف الخاص بها 

  على الساعة التاسعة والنصف صباحا  فً ممر الجمعٌة الكائن  بملتمى شارع عالل 2020غشت 11ٌوم الثالثاء  وفً

 Diaby Matouتم االستماع إلى السٌدة  دٌابً ماتو . 2عمارة البوزٌدي الطابك األول  رلم , الفاسً  وشارع جاكارطا 

 14/10/2019برفمتها طفل من موالٌد ,  سنة تمطن بنواحً حً األندلس  مستواها الدراسً إعدادي 18البالغة من العمر 

تعانً الفمر  وعدم .وعن حالتها النفسٌة وااللتصادٌة  فهً لاصر من دول جنوب الصحراء من غٌنٌا , ٌبلغ من العمر سنة 

كما .ولد تم تتبعها بوساطة مع مؤسسة شرق غرب بوجدة  .لدرتها على أداء واجبات السكن  وتحمل أعباء طفلها الرضٌع 

تم االتصال بمالن المنزل التً تمطن به لصد تسلٌمها التزام بالسكن لتتمكن من الحصول على مساعدة استخالص واجبات 

وكذلن احتٌاجات طفلها من حلٌب وحفاظات  ,الكراء من المؤسسة 

كما تم وضع ملف  بمؤسسة شرق غرب خاص بالمستفٌدات من التكوٌن والالتً لدٌهن أطفاال من اجل تمدٌم مساعدات 

من حلٌب وحفاظات ومالبس وكذا - كل على حسب عمره -  لهن وألطفالهن  بحسب احتٌاجات كل طفل  …مادٌة وغذائٌة

. وسائل التنظٌف والتعمٌم
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  مستفيدات 10: التكوين في الخياطة 

: بالنسبة لشعبة الخٌاطة  فمد كانت الدروس خالل هذا الشهر على الشكل التالً

  تنورة كلوش, تنورة ببٌاسات )استعمال الباترون األساس للتنورة  وشرح كٌفٌة تصمٌم مختلف أنواع التنورة ,

 (.تنورة كرو

  فصالة تنورة  بالبٌاسات مع خٌاطتها. 

 فصالة وخٌاطة تنورة كلوش. 

  فصالة تنورة كرو مع الخٌاطة. 

 درس حول تدوٌن البٌانات على الباترون. 

 تطبٌك البٌانات على الباترون. 

  اخذ المماسات من طرف المتدربات  وتطبٌمها على الباترون. 

 االنتهاء من خٌاطة التنورات بانواعها. 

 درس الكورساج  مفهومه. 

 طرٌمة اخذ المماسات لعمل باترون اساسً للممٌص او اللباس. 

 تطبٌك فصالة لمٌص على الباترون ثم على الثوب. 

  مستفيد 16: شعبة السباكة 

: خالل شهر شتنبر  فمد كانت على  الشكل التالً شعبة السباكةفٌما ٌخص 

 االنابٌب النحاسٌة وخصائصها الفٌزٌائٌة.  

  تركٌب االنابٌب النحاسٌة. 

 مواصفات االنبوب النحاسً المستخدم فً الصرف الصحً وسخانات المٌاه . 

  التركٌبات الرئٌسٌةp.v.c لاللطار الصغٌرة  . 

 طرٌمة وضع انابٌب الصرف الصحً  فً االحواض. 

  طرٌمة تجمٌع  االنابٌب النحاسٌة عن طرٌك اللحام او التلحٌم
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مت الجمعٌة خرجات مٌدانٌة لورشات البناء حٌث انطلمت ٌوم ظوفً اطار زٌادة الجانب المعرفً والتكوٌنً  للمستفٌدٌن ن

 تركٌب تمنٌاتالطالع  على ل الفرصة للمستفٌدٌن أتٌحتهنان . على الساعة التاسعة صباحا  10/08/2020االثنٌن 

 .المولع من طرف المسؤول عن شروحا الحمامات كما تلموا أو فً المطابخ سواء والصنابٌر األنابٌب

 

  لام المكون رفمة المستفٌدٌن بزٌارة مٌدانٌة الى ورشة بناء فً منزل حٌث تعرفوا على 17/08/2020وفً ٌوم االثنٌن 

 األنابٌبوكذا المماسات المستعملة فً تركٌب .  السخانات فً المطابخ أنابٌبمع كٌفٌة وضع . النحاسٌة األنابٌبطرٌمة تلحٌم 

 .األٌدي غسل أو المستعملة لالستحمام واألحواض  انابٌب  غساالت الصحون او المالبس سواء

 

 

 

 

 

 

 

 الزٌارة تعرفوا هذه أثناء  24/08/2020 الصحٌة وذلن ٌوم االثنٌن األدواتكما كانت هنان زٌارة خاصة لمحالت بٌع 

كما  (الحوض. المرحاض.البانبو) الحمامات وإكسسوارات  الصحٌة مثل السخانات الكهربائٌة والغازٌة المنتجات أنواععلى 

 . األنابٌبوكذلن تعرفوا على احدث التمنٌات لوضع .والعداداتتعرفوا على المماسات 


