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 المنسقية الجهوية لجهة الشرق

 4التقرير رقم  

األنشطة الخاصة بمشروع  تكوين وإدماج أبناء األفارقة المهاجرين والالجئين السوريين  تقرير  حول

 .في شعبتي الخياطة والسباكة  خالل شهر شنبر

وإٌمانا منها بكون .حرصا  من الجمعٌة  على توثٌق  جمٌع األنشطة  التً تنظمها  فً مختلف المجاالت 

المرآة   التً ٌطل  األشٌاء  التً ٌجب على كل جمعٌة  اإللمام به  بل الحرص علٌه لكونه التوثٌق من أهم

 .من خالله على منجزات  الجمعٌة

 : خالل شهر  شتنبر فقد تمت على الشكل التالًأنشطة المساعدة االجتماعيةفٌما ٌخص 

  فدائما فً إطار  مشروع إدماج أبناء المهاجرٌن المنحدرٌن من دول جنوب الصحراء  بالمدارس

المغربٌة  فقد تم تسجٌل طفلة  تنحدر من أصول نٌجٌرٌة  بمدرسة الشهٌد دمحم بنعودة الكائنة بحً 

 كل ذلك تم بمساندة نٌابة وزارة 03/09/2020وذلك ٌوم  .النجد والقرٌبة من مقر سكناها 

التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً  واعتماد المرونة اإلدارٌة  لصالح  األطفال المهاجرٌن الذٌن 

 .الٌتوفرون على الحالة المدنٌة

  كانت مرافقة سٌدة افرٌقٌة مهاجرة إلى جمعٌة مغرب التضامن 04/09/2020فً ٌوم الجمعة

الطبً االجتماعً ألجل مساعدة الطفلة فً الحصول على شهادة االزدٌاد خاصة وأنها مزدادة 

 .ببالمغر

 عقدت المساعدة االجتماعٌة لقاءا مع المساعدة االجتماعٌة لمشروع 09/2020 /09فً ٌوم

AFRAG للتعرف على مختلف المساعدات التً تشترك الجمعٌة والمشروع فً تقدٌمها لألفارقة 

 .المهاجرٌن والالجئٌن 
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  ً11/09/2020كما قامت المساعدة االجتماعٌة ف 

بالتنقل لمقر الكنٌسة  الكائن بوجده لتفقد الحالة 

الصحٌة ألحد المستفٌدٌن من الدورة التكوٌنٌة التً 

تنظمها الجمعٌة فً شعبة السباكة حٌث كان هذا 

 .األخٌر ٌعانً من مرض  ألزمه الفراش

 

 

 

  ًرافقت المساعدة االجتماعٌة 14/09/2020وف 

الطفلة إلى المدرسة التً تم تسجٌلها بها حٌث تم 

تقدٌمها إلدارة المدرسة واطالعهم على مشروع 

الجمعٌة الهادف إلىإدماجأبناءاألفارقةالمهاجرٌن فً 

المدارس المغربٌة لمنحهم فرصة للعٌش الكرٌم 

واالستقرار  والسٌر بأمان فً طرٌق اعتقدوا فً 

 .السابق انه سٌبقى مظلما

 

 

 

  وفً نفس الٌوم التحق ممثلون عن الكنٌسة بوجدة إلى

مقر الجمعٌة  حٌث أشادوا بالدور الفعال الذي تقوم به 

الجمعٌة فً تكوٌن أبناءاألفارقة المهاجرٌن فً شعبتً 

السباكة والخٌاطة  مؤكدٌن  إن هذه التكوٌنات 

ستمكنهم  من االندماج فً المجتمع المغربً وكذلك 

 .حصولهم على عمل فً المستقبل

 

 

 17/09 /2020 تنقلت المساعدة االجتماعٌة الى مقر الوالٌة حٌث كانت مقابلة السٌد مفتش 

الحالة المدنٌة ألجل مساعدة طفلة افرٌقٌة فً الحصول على شهادة االزدٌاد  خاصة وانها التحقت 

وقد قام المسؤول بشرح أنواع المساعدات التً تقدم فً مثل هذه الحاالت طبقا .بالمدرسة 

 .للقوانٌن المعمول بها



  
Page 3 

 
  

  قدمت المساعدة 18/09/2020فً الساعة العاشرة من ٌوم 

بتنسٌق  مع الجمعٌة حملة تحسٌسٌة AFRAGبمشروع 

للمهاجرٌن األفارقة  المستفٌدٌن من الدورة التكوٌنٌة التً تقدمها 

الجمعٌة فً إطار مشروع إدماج وتكوٌن أبناءاألفارقة 

حملة تحسٌسٌة . المهاجرٌن فً شعبتً الخٌاطة والسباكة

 خاصة المتعلقة  AFRAGلتعرٌفهم بالخدمات التً ٌقدمها مشروع 

بالقضاٌا القانونٌة وقضاٌا التسجٌل بالحالة المدنٌة وهكذا تمت 

 احالة ملف الطفلة النٌجٌرٌة  لمشروع  للتكلف بتسوٌة وضعٌتها

 

 

كما أن الجمعٌة لم ٌنتهً دورها فً مجال التكوٌن فقط  بل مصاحبة بعض المستفٌدات قصد إدماجهن 

 .عن طرٌقإٌجاد مصادر للعٌش 

 

  تمت مرافقة سٌدة 22/09/2020ففً ٌوم 

افرٌقٌة من الكوت دٌفوار مستفٌدة من التكوٌن  

إلى جمعٌة أشبال المغرب الثقافٌة والفنٌة حٌث 

وفرت لها الجمعٌة عمل فً مجال النظافة باجرة 

هذا العمل قد ٌغنٌها  عن التسول وفً نفس , 

 .الوقت لن ٌمنعها من مواصلة التكوٌن

 

 

 :فاألنشطة  خالل هذا الشهر كانت على النحو التالًشعبة الخياطة وفٌما ٌخص 

  التطبٌقات على الباترون حٌث تم رسم الخطوط األساسٌةلألمام

 .والخلف وكذلك على محٌط الصدر واألرداف تم على الكول 

 تعلٌم كٌفٌة تركٌب شرٌط البًٌ على الجٌب والكم. 

 كٌفٌة فصالة وزرة مدرسٌة بأجزائها الكم والجٌب. 

 خٌاطة الوزرة باستعمال شرٌط البًٌ فً الجٌب واألكمام. 

 تركٌب األكمام والجٌب مع باقً أجزاء الوزرة 

  خٌاطة وزرة مدرسٌة بدون أكمام. 

 تعلٌم طرٌقة فصالة وخٌاطة وزرة المطبخ. 

 كٌفٌة فصالة سروال باستعمال الباترون تم التطبٌق على الثوب  . 
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 :فاألنشطة خالل هذا الشهر كانت على الشكل التالًشعبة السباكة وفٌما ٌخص 

  الرسم بقلم الرصاص للرموز الموجودة بتصامٌم البناء  ومعرفة قراءتها  وفهم معناها بالنسبة

 .للسباك

 تجسٌد المواد. 

 خط األنابٌب مع التركٌب واإلكسسوارات. 

 أجهزةاإلرسال وصماماتها. 

  أجهزة السخانات ومكوناتها وتشغٌلها. 

  المبادالت الحرارٌة  واألجهزة الصحٌة  والمساحات

 .الموظفة فٌها 

  التعرف على قراءة تصامٌم البناء الخاصة بالسكن من

 .....الطابق’ الواجهة, األرضٌة ,حٌث الموقع 

 

هذا من الناحٌة النظرٌة أما من الناحٌة التطبٌقٌة فقد نظمت  الجمعٌة زٌارات إلى ورشات البناء  وذلك 

 : فً إطار تنمٌة الجانب المعرفً والتكوٌنً للمستفٌدٌن  وقد تمت على الشكل األتً

  قام المكون رفقة المستفٌدٌن بزٌارة  إلى ورش 07/09/2020فً ٌوم االثنٌن 

للبناء حٌث تعلموا  خطوات 

تركٌب أنابٌب دورة مٌاه 

الصرف الصحً وأنابٌب 

دورة المٌاه الصالحة 

لالستعمال وكٌفٌة إلصاقها 

وتركٌبها فً المطابخ 

 .والحمامات 
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  على الساعة العاشرة تنقل المستفٌدون إلى ورش للبناء حٌث تعرفوا 28/09/2020ٌوم االثنٌن 

سواء على الخشب أم على الرخام ثم .. طرٌقة تركٌب حوض  المطبخ وكذا حوض غسل األٌدي

 .طرٌقة تركٌب المراحٌض بأنواعها

 

 

 

   قام المستفٌدون بزٌارة إلى ورشة بناء عبارة عن منزل تعلموا 29/09/2020فً ٌوم األربعاء 

 .خاللها  خطوات تركٌب عدادات المٌاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


