
األوروبي  اإلحتاد  بني  العالقات  انفكت  ما 
واملغرب تتوطد طيلة السنوات املاضية بتعاون 
مالي متزايد وعدد وافر من املشاريع التنموية 
أهمية  تعكس  التي  اإلصالحات  ودعم 

شراكتنا.
إن دعمنا متعدد ويشمل مختلف القطاعات: 
ودعم  احلضري  والنقل  القروية  التنمية 
وحقوق  واملصاحلة  اإلنصاف  جلنة  توصيات 
الشركات  ودعم  املهني  والتكوين  املهاجرين 
هذه  في  املذكورة  احلكومية  غير  واملنظمات 
ال  املثال  سبيل  تدل،على  والتي  االفتتاحية 

احلصر، على توسع وتنوع شراكتنا.
ويعتزم  السياسة،  خدمة  في  أداة  التعاون  إن 
دولة  إرساء  في  املغرب  دعم  األوروبي  اإلحتاد 

حديثة ودولة قانون.
برنامج عمل  وهكذا، جند ضمن مستجدات 
احلالية،  البرامج  إلى  باإلضافة   ،2011 سنة 
مشاريع تضمن للمغاربة تقاسما أكثر إنصافا 
في  املغرب  مكانة  وتعزيز  النمو  ملنافع 

اإلحتاد األوروبي وقيمه األساسية.
ميزانية  ص  سُتَخَصّ ولذلك، 
تقدر بـ 215 مليون درهم 
(19 مليـــون يـــورو) 

جلهة  واالقتصادية  االجتماعية  للتنمية 
احلسيمة، ومبلغ 396 مليون درهم (35 مليون 
اجلنسني  بني  للمساواة  برنامج  لتنفيذ  يورو) 
كما  مؤخرا،  املغربية  احلكومة  اعتمدته  الذي 
مليون   85) درهم  مليون   961 مبلغ  خصص 
يورو) لتحقيق األهداف املتفق عليها تكريسا 

للوضع املتقدم بني املغرب واإلحتاد األوروبي.
التحرر  حلركة   ً واستجابة  وفضال عن ذلك، 
اإلحتاد  قرر  العربي،  الربيع  يشهده  التي 
اجلوار  سياسة  متويل  زيادة  األوروبي 
األوروبية. ولتحقيق هذه األهداف الطموحة 
تخصيص  األوروبية  اجلوار  سياسة  تعتزم 
ميزانية تكميلية تفوق 1,242 مليار أورو من 
أورو  مليار   5,7 إلى  باإلضافة  التبرعات 
والتي   ،2013-2011 سنة  عن  املخصصة 
القروض  من  دوالر  مليار   1 عليها  أضيف 
لالستثمار.  األوروبي  البنك  من  اإلضافية 
البنك األوروبي  مع ذلك، سيعمل   ً وموازاة 
لإلنشاء والتعمير على توسيع نطاق أنشطته 
قروض  بحجم  املتوسط  األبيض  البحر  إلى 

محتملة تصل إلى 2,5 مليار أورو سنويا.
املنطقة  في  رائد  بلد  املغرب  أن  وحيث 
اإلحتاد  مع  املتقدم  الوضع  من  ويستفيد 
جيدا  تؤهله  مبكانة  يتمتع  فهو  األوروبي 
اجلديدة  اجلوار  سياسة  فرص  من  لالستفادة 
شريطة أن يلبي حتديات ترسيخ الدميقراطية 

و االقتصاد التضامني.
إنكو الندابورو,
سـفـيـــــــر
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 املعتقل ال�رسي ال�شهري

»درب موالي ال�رسيف«

 
ّ
�شعيد م�رسور، معتقل �شيا�شي

�شابق على اإثر اأحداث 20 يونيو 

1981 وم�شتفيد من م�رسوع 

االإ�شالح االجتماعي
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م�صروع مواكبة تو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة

�صهادات

موجز عن امل�صروع

ياأتي هذا امل�رشوع دعماً لعمليّات الإ�صالح 

ل�صالح اجلهات التّي تعاين من عدم احرتام 

حقوق الإن�صان. وينح�رش �رشكاء الإحتاد 

 الأوروبي يف املجل�س الوطني حلقوق 

 الإن�صان )CNDH( وموؤ�ص�صة �صندوق 

الإيداع والتدبري.

وتعترب عمليّات الإ�صالح هذه تتّمًة ل�صريورة 

لح التي ابتداأت بتكوين هيئة الإن�صاف  ال�صّ

وامل�صاحلة )IER(، حيث اأن الإ�صالح امل�صرتك 

يعترب واحداً من تو�صيات هيئة الإن�صاف 

وامل�صاحلة )IER(. وتهدف هذه الأعمال اإىل 

التقليل من تهمي�س ال�ّصاكنة وحت�صني ال�صعور 

بالإن�صاف وامل�صاركة يف التّنمية يف املناطق التي 

تعّر�صت لنتهاكات كربى. 

يتعّلق الأمر اأي�صاً بالّرفع من التزام الّدولة 

واإ�رشاك فعاليّات املجتمع املدين يف م�صار 

الإ�صالح. كما اأن هناك ثماين مناطق معنيّة بهذا 

 الربنامج، وقد �صاهم الإحتاد الأوروبي 

بـ 3 ماليني يورو للمدة ما بني 2007 و2010، 

ويُعّد احلّي املحّمدي بالّدار البي�صاء من بني 

املناطق املعنيّة بالإ�صالح الجتماعي من منطلق 

اأنه منذ عّدة �صنواٍت اجتذب حمور الهتمام 

حيث يوجد فيه الكثري من املغاربة واملغربيات 

الذين تعر�صوا للتعذيب.  

هدى هارير، من�شقة م�رسوع االإ�شالح االجتماعي جلمعية املبادرة املحّلية

مهمتنا هي اإجناز كتاب »الّذاكرة والكرامة«، فقد اأجنزنا 100 حوار مع ال�شاكنة املحلّية: اأ�شخا�ص عاي�شوا 

الذين  واأولئك  حياتهم،  كل  املحّمدي   
ّ
احلي يف  عا�شوا  اأ�شخا�ص  ال�رسيف«،  موالي  »درب  معتقل  ق�شوة 

، ال�ّشباب، واأخرياً �شهود الهياج االجتماعي يف يونيو 1981. لقد التقينا بكّل هوؤالء وكتبنا كل 
ّ
تركوا احلي

 لن ُتختل�ص. يوجد الكثري من االأ�شخا�ص الذين قّدموا 
ّ
�شهاداتهم واأهّم ما يف االأمر هو اأن ذاكرة هذا احلي

 ولكّنهم غري معروفني. بينهم نقابيون ومعتقلون �شيا�شّيون يف »درب موالي ال�رّسيف« و 
ّ
الكثري لهذا احلي

مقاومون خرجوا من الّظل بف�شل هذا الكتاب.  �شُيوّزع هذا الكتاب يف املدار�ص والّثانوّيات املغربّية الأجل 

 .
ّ
اأن تكون هذه الّذاكرة حتت ت�رّسف اجلمهور ال�ّشاب الذي يجهل الكثري عن هذا احلي

 املحّمدي يف ذاكرة الّدار البي�شاء : الوثائقي 
ّ
عادل ال�ّصعدين، مكّلف مب�رسوعي االإ�شالح االجتماعي يف احلي

ّ
 املحّمدي ورّد االعتبار للهند�شة املعمارّية للحي

ّ
حول احلي

النف�شي واالجتماعي  اإىل رّد االعتبار  باالإ�شافة   املحّمدي يروم االإ�شالح االجتماعي 
ّ
الوثائقي حول احلي

. �شيبداأ الّت�شوير منت�شف �شهر مار�ص، �شنبنّي لل�ّشكان حّيهم، احلي املحّمدي عن طريق �شهوٍد ومقاطع 
ّ
للحي

 املحّمدي 
ّ
حياة ترتك ب�شمًة مهّمة. امل�رسوع الّثاين:»الهند�شة املعمارّية واملدينّية« جزء من االإثبات باأن احلي

هذا  هدف  العامل.ويتجلى  اأنحاء  �شتى  من  املعماري  الفن  طلبة  يق�شده  الذي  املعمارّي  الترب  من   
ّ
حي هو 

امل�رسوع يف اإرجاع الّثقة ل�شاكني احلي املحّمدي يف اأنف�شهم حول املعطيات التي ال يعرفونها، مبا يف ذلك 

بتوفري بطاقات  قمنا  تطبيقي،  ثورّيًا. وب�شكل  ن�شقًا  اأحيانًا  البنايات، والذي يكون  لبع�ص  املعماري  الّن�شق 

، باالإ�شافة اإىل البنايات التي حتتوي على حمٍل تاريخي مهم اأو اجتماعي 
ّ
حتتوي على البقايا العمرانّية للحي

 لتحديد االأمكنة الع�رسين التي �شن�شع فيها 
ّ
اأو اقت�شادي مهّم، وقد اجتمعنا مع ال�ّشاكنة وروؤو�ص �شبكة احلي

فائح البيانّية.  ال�شّ

الكتاب  م�شادر  اأحد  وهو  املحّمدي،  احلي  يف  االجتماعي  االإ�شالح  م�رسوع  من  م�شتفيد  �صليمان،  مفّكر 

 البي�شاوي »الذاكرة والكرامة«
ّ
املهدى اإىل ذاكرة هذا احلي

، ا�شتقّر اآباوؤنا فيه �شنة 1948 وقد تغريت االأمور كثرياً منذ ذلك الوقت، ومبادرة هذا 
ّ
نحن اأطفال هذا احلي

نفي�ٌص  اأمٌر  وهذا  ال�ّشالفة،  االأجيال  عي�ص  طريقة  حول  قّيمة  �شهوداً  جمعوا  الأّنهم  مهّمة  جّد  هي  الكتاب 

 .
ّ
بالّن�شبة لذاكرة احلي



 

 املعهد املتخ�ش�ص 

للتكنولوجيات اجلديدة 

للمعلومات واالت�شال ب�شيدي 

معروف، الدار البي�شاء
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دعم التنمية املهنية

)التكنولوجيات احلديثة للمعلومات والت�صال(

�صهادات

موجز عن امل�صروع

دعم التّطوير املهني لأجل تو�صيع التناف�صيّة بني 

�رّشكات القطاع املبّلغة: ال�صياحة، الن�صيج، 

تقنيات املعلومات والتّوا�صل اجلديدة، هذا 

الّدعم ي�صب على تتبّع املجهود املبذول من 

الدولة املغربية يف جمال يخ�س التعليم والتّكوين، 

ويف هذا الإطار يعترب الإحتاد الأوروبي اأول 

مانح للمال يف جمال التكوين املهني مبيزانية 

بلغت 50 مليون يورو بني 2003 و2009. 

نتيجة اجلولت: متابعة 146 �رشكة لأجل 

زرع اآليات املوارد الب�رشية، متابعة 30 مكتب 

ا�صت�صارة فيما يخ�س حت�صري اآليات اإدارة املوارد 

الب�رشية بال�رشكات، اإن�صاء فهر�س عمل/مهنة 

مبرجعيّات للقدرات تخ�ّس 3 جمالت، تهم
 

70 موؤ�ّص�صة تكوين مهني يف 3 جمالت بالإ�صافة 
اإىل اإن�صاء 17 موؤ�ص�صة للتكوين املهني و3 مراكز 

تطوير القدرات. 

املتخ�ش�ص  واملعهد  ال�شغل  واإنعا�ص  املهني  التكوين  مركز  املهني،  التكوين  مركز  مدير  منري،  اللطيف  عبد 

للتكنولوجيا التطبيقية والتكنولوجيات اجلديدة للمعلومات واالت�شال 

املعلوماتي  النظام  املعلوماتي،  التطوير  يف  �شنتني  فيه  املتدربون  يق�شي  حيث  املهني  للتكوين  مركز  نحن 

وتطوير و�شائل االإعالم. ونوفر اأي�شًا التكوين امل�شتمر لل�رسكات. وهو تكوين بالتناوب مع جزء نظري يف 

املوؤ�ش�شة وجزء اآخر يف ال�رسكة. لقد بداأنا بـ 800 متدّرب، واليوم نحن على م�شارف 1 200 متدّرب، وهذا 

دليل على جناح هذا الّتكوين، فاأغلبية متدربينا حوايل 70 يف املائة حا�شلون على �شهادة باكالوريا بامتياز، 

كما اأننا ال جند م�شاكل عندما نريد ت�شغيلهم الأننا متواجدون يف الدار البي�شاء »نري�شور« حيث توجد عّدة 

�رسكات للتكنولوجيات اجلديدة للمعلومات واالت�شال ترا�شلهم يف منازلهم. ي�شتغل متدربونا باأجر يرتواح 

بني 5 000 و7 000 درهم �شهريًا ب�شفته تقنيًا متخ�ش�شًا، ونحن ن�شميهم متدربني عو�شًا عن طلبة الأنهم 

الذكور  املائة من  الفتيات و51 يف  املائة من  49 يف  الدبلوم. وهناك  للعمل فور ح�شولهم على  م�شتعدون 

ونحن جد فخورين بهذا االأمر. هناك اأي�شًا 9 مكّونني مداومني وحا�شلني جميعا على دبلومات من مدار�ص 

عليا للهند�شة، كما نوّفر اأي�شًا تكوينَا م�شابهًا الأ�شخا�ص يعملون اأ�شاًل ملدة �شتة اأ�شهر. 

اجلديدة  التكنولوجيات  و  االأف�شور  ملهن  ال�شغل  واإنعا�ص  املهني  التكوين  مركز  جتّمع  مدير  عماد،  تيجة 

للمعلومات واالت�شال NTIC ب�شيدي معروف الدار البي�شاء

ل  يوؤمن مركز التكوين املهني واإنعا�ص ال�شغل التوا�شل بني مركز الّتكوين وال�رسكات، ففي كل �شنة، نتو�شّ

ب�شكاوى من ال�رسكات والتكوينات التي توافق االحتياجات املهنية. لدينا طريقة تكوين والتي ميكن و�شفها 

ميّر  االأمر  وهذا  ال�شوق،  احتياجات  توقيفها ح�شب  اأو  �شعبة  زيادة  اإمكانية  دومًا  لدينا  قاّرة:  لي�شت  باأنها 

عيد الوطني واجلهوي، وباالإ�شافة اإىل التكنولوجيات اجلديدة  يف ظروٍف جّيدة عن طريق م�شاٍر على ال�شّ

للمعلومات واالت�شال NTIC، لقد طّورنا اأي�شًا تكوينات عن االأف�شور كما هو احلال يف مراكز االت�شال، 

اإدارات امل�شتخدمني ومكاتب البنوك، �شبابنا موّجٌه اإىل التكنولوجيات اجلديدة الأن ال�شوق يتطّلب ذلك. 

حمدون ن�رشين، 18 �شنة، م�شتفيدة من تكوين التطوير املعلوماتي يف مركز التكوين املهني واإنعا�ص ال�شغل يف 

�شيدي معروف

ما �شّجعني على االلتحاق بهذا املركز هو �شمعته، فهو مثال جّيد يف جمال مطلوب جداً يف ال�شوق، اأنا اأدر�ص يف 

�شنتي االأوىل للتكوين واأنوي اأن اأنهي درا�شتي يف املركز مع التكوين اجليد الذي يدوم �شتة اأ�شهر، نتلقى الدرو�ص 

يف املواد التالية: مهن املعلومات، التطوير، التوا�شل، برجمة التطبيقات، نبذة عن الريا�شيات والتكنولوجيا. 

عمر البكار، اأ�شتاذ يف �شعبة التطور يف مركز التكوين املهني واإنعا�ص ال�شغل يف �شيدي معروف 

يعتمد هذا االأمر يف اإطاره العاّم على تهيئ املتخرجني والتقنيني املتخ�ش�شني يف مهن التكنولوجيات اجلديدة 

ال�شنة  يف  �شة  متخ�شّ ووحدات  االأوىل  لل�شنة  م�شرتك  جدع  مع  واالأف�شور   NTIC واالت�شال  للمعلومات 

الثانية. يجب حت�شري هوؤالء املتدربني ليكونوا عملّيني فور ح�شولهم على الدبلوم، فعند م�شوارهم الدرا�شي، 

على املتدّرب اأن يطور يف نف�شه كيفية العمل وكيفية التعامل. 

خمترب كوابل التحكم عن بعدقاعة التجارب
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دعم املقاولت

)CETIEV / املراكز التقنية ال�صناعية(

�صهادات

  Cetiev حممد �صاجد، مدير املركز التقني ل�شناعة جتهيزات ال�شيارات

املركز التقني ل�شناعة جتهيزات ال�شيارات Cetiev هو مركز اأن�شئ يف اإطار برنامج MEDA 2 على غرار املراكز 

االأخرى التي اأن�شاأت يف اإطار MEDA 1، حيث انطلق الن�شاط �شنة 2008 بـ 12 م�شتخدم منهم 3 مهند�شني. 

يعد املركز التقني ل�شناعة جتهيزات ال�شيارات Cetiev مركزاً مهّمًا بالّن�شبة لقطاع ال�شيارات املغربي، فالقطاع 

يدخل يف خّطة لالنبثاق، و�شيكون له م�شتقبل كبري يف املغرب، خ�شو�شا بعد اإن�شاء م�شنع »Renault« يف 

مدينة طنجة. وق�ّشم الن�شاط اإىل �شّقني: حماية امل�شتهلك وامل�شاعدة التقنية لل�رسكات، ف�شّق حماية امل�شتهلك 

اإن هدف  ًا.  اأّن هناك معيارا تطبيقّيًا خا�شّ ال�ّشّيارة حيث جند  الّتحّكم يف جودة كّل مكّونات  يتوّقف على 

امل�شاعدة  اإيجاد  يف  االآخر  ال�ّشق  ويتجلى  ال�ّشوق.  يف  دولّية  ملعايري  مطابقٍة  منتجات  و�شع  هو  العمل  هذا 

تتوّفر  اأن  يف  م�شاعدتهم  الأجل  التكوين(  التجارب،  املنتجات،  )تطوير  املغربية:  لل�رسكات  الالزمة  التقنية 

مرباد  بّطاريّات،  الكبح،  اآليات  امل�شغوط،  الهواء  زجاجي،  خمترب  على  نتوّفر  الّدولّية،  املعايري  منتجاتهم  يف 

ال�شيارات، جتارب االأ�شالك. نحن اإذاً يف طور عمل الّتجارب حول كل مكّونات ال�شيارة، عمل املركز التقني 

ل�شناعة جتهيزات ال�شيارات Cetiev ذو نف�ٍص طويل وهو باملقابل يتطّلب ا�شتثمارات اإ�شافّية. 

حممد زدا، مهند�ص، رئي�ص جناح جتارب املعمار والتحكم التقني يف املركز التقني ل�شناعة جتهيزات ال�شيارات 

Cetiev

من  كثري  على  والّت�شديق  الّتحّكم  لتجارب  املختربات  بع�ص  عن  م�شوؤواًل  اأعترب  اأنا  للجناح،  رئي�شًا  ب�شفتي 

مكونات ال�شيارات، مبا يف ذلك املر�شحات �شواء منها امل�شتوردة اأو املنتجة حمّليًا، مرّبدات املحّركات، اأ�شالك 

الّتحّكم عن بعد. اأنا اأي�شًا م�شوؤول عن خمتربات املنف�ص واملراقبة التقنية، ثّم اإّن م�شاعدة امل�شّنعني املحلّيني يف 

تطوير منتجاتهم يعّد من مهّماتنا االأ�شا�شّية من اأجل اأن يقوم بائعون عاديّون لقطع ال�ّشحن لكي ميّروا تدريجيًا 

الّت�شديق على  يتّم تو�شيع خّطة  اأن  اإلزامي  اأول االأمر كما يجب ب�شكل  عن طريق املوّفر لهذه املنتجات يف 

منتجه. نعمل اإذن لرفع م�شتوى التجهيزات ومرافقتها جلعل منتجاتهم مقبولة ح�شب املعايري التقنية العاملية. 

مد، مهند�ص، رئي�ص جناح املغنطي�شّية االلكرتونّية، جتارب املركز و ال�ّشّماعات داخل املركز  طحطاح عبد ال�صّ

Cetiev التقني ل�شناعة جتهيزات ال�شيارات

مهّمتي هي حتقيق املراقبة على امل�شتوردات باالإ�شافة اإىل عر�ص املبيعات يف ال�شوق املحلي للخوذات ل�شالح 

على  الّت�شديق  قبل  ت�شحيحه  علينا  يجب  ما  نعرف  لكي  ت�شخي�شات  بتح�شري  نقوم  املغربية.  التجهيزات 

نقوم  اأّننا  كما  الّت�شديق،  اأجل  من  بفرن�شا   Renault مع  �شابقًا  ا�شتغلنا  فقد  املركز،  يخ�ص  فيما  اأّما  املنتج، 

بالّتكوين الأجل ال�رّسكات مثل اآليني مربجمني.      

موجز عن امل�صروع

اأن�صئ املركز التقني ل�صناعة جتهيزات ال�صيارات 

Cetiev يف ماي 2005 عن طريق التّن�صيق بني 
وزارة ال�صناعة والتجارة والتقنيات احلديثة 

واجلمعية املغربية ل�صناعة وجتارة ال�صيارات 

AMICA وبتعزيز مايل من اللجنة الأوروبية 
يف اإطار برنامج MEDA II مبقدار ي�صل اإىل 

58 مليون درهم. يقع املركز التقني ل�صناعة 
جتهيزات ال�صيارات يف مرّكب املراكز التقنية 

ال�صناعية يف �صيدي معروف بالدار البي�صاء. 

وهو م�صيّد على اأكرث من 000 2 مرت مربّع 

على ثالثة اأقطاب: جتارب كهربائية، جتارب 

حركيّة واأمن �صلبي، جتارب معمار وحتّكم تقني. 

وتتجّلى املهّمة الأ�صا�صيّة للمركز التّقني ل�صناعة 

جتهيزات ال�صيارات يف متابعة ال�صناعيني يف 

تطورهم التكنولوجي وامل�صاركة يف النّهو�س 

الدويل ل�صل�صلة ال�صيارة املغربية. 

دورة تكوينية باملركز التقني 

ل�شناعة جتهيزات ال�شيارات

مركز نداءال�شاحة الداخلية للمركز التقني ل�شناعة جتهيزات ال�شيارات



 

5

ن
و
عا

لت
 ا
ن

ع
ص 

�
خا

 >
ل 

�ص
و
ة 

مز
ه

مركز تعزيز الأ�صرة يف �صيدي الربنو�صي

�صهادات

�صعاد عدنان، م�شوؤولة عن املال العام يف جمعية »اإ�شعاف قرى االأطفال« 

املعّر�شني  اأولئك  اأو  االأ�رسي  الّدعم  فقدوا  الذين  لالأطفال  عائلّي  بيت  توفري دفء  اجلمعّية يف  مهّمة  ترتكز 

لفقده. اإنهم اأطفال معّر�شني لفقد الّدعم االأ�رسي وهم هدف مركز اال�شتقبال �شيدي الربنو�شي. اإنهم اأطفال 

اأّمهات عازبات(. تتجلى مهّمتنا  اأو  اأرامل  اأمهات وحيدات )مطّلقات،  الوالدين، من  اأحادية  من عائالت 

والّتح�شي�ص وذلك الأجل  الّتكوين  قدراتهّن عن طريق  بتعزيز  اأطفالهّن  ُتِعْلَن  اللواتي  االأّمهات  م�شاعدة  يف 

الّتكّفل باأطفالهّن. يتجلى الهدف االأخري يف نهاية م�شوارهم يف مركز اال�شتقبال الربنو�شي يف االعتماد على 

اأنف�شهّن. هناك برناجمان للتعزيز يف الّدار البي�شاء، اأحدهما يف �شيدي الربنو�شي واالآخر يف �شيدي مومن، 

كما اأّن هناك مركزين اآخرين يف بقّية اململكة اأحدهما يف اإمزورن واالآخر يف اإميوزار قندار. يعتمد برنامج 

الّنظافة  حة،  ال�شّ التعليم،  )التغذية،  للّطفل  االأ�شا�شّية  احلقوق  تدّخل: �شمان  اأربعة حماور  االأ�رسة على  تعزيز 

الّطاقات  االأمّية، حت�شي�ص وتعزيز  الوحيدات )حمو  االأمهات  يعني  االأو�شياء وذلك  قدرات  تعزيز  والهويّة(، 

ور�شاٍت  على خم�ص  اإذن  نتوّفر  املهني.  واالإدماج  الّتكوين  االأ�رس عن طريق  من مدخول  الّرفع  العاطفّية(، 

للّتكوين )�شناعة الّزجاج/�شناعة املرايا، اخلبازة/�شناعة احللوى، اخلياطة، ال�شموع والّطبخ( واأخرياً تعزيز 

املجتمع. وقد ُوّقعت االتفاقّية مع اللجنة االأوروبية يوم 29 دجنرب 2009 وقد مّكن االإ�شهام املايل للجنة من 

عمل املركز باالإ�شافة اإىل جتهيزات ور�شة الّزجاج/�شناعة املرايا والّطبخ، مرّتبات املداومني واملواّد االأّولّية. اإن 

ميزانّية االإحتاد االأوروبي دامت �شنتني حيث ا�شتفادت 123 امراأة و170 طفل من هذا الربنامج اإىل يومنا هذا. 

لطيفة، م�شتفيدة من الّتكوين يف ور�شة ال�شمع يف مركز اال�شتقبال لتعزيز االأ�رسة يف �شيدي الربنو�شي بالدار 

البي�شاء

اأنا اأّم الأربعة اأطفال، زوجي مري�ٌص جداً وعاطٌل عن العمل، وقد ا�شتفدت من ور�شة الّطبخ واليوم اأنا متدّربة 

يف ور�شة ال�ّشمع و�شناعة الّزجاج، وقد اأن�شاأت م�رسوعًا جتاريًا �شغرياً يف الربنو�شي لبيع منتجاتي، وواحٌد 

من اأطفايل مّت اإدماجه يف مركز للتكوين OFPPT بتدّخل من جمعية »اإ�شعاف قرى االأطفال«.

نعيمة، م�شتفيدة من الّتكوين حول اخلياطة وحمو االأمّية يف مركز االإ�شتقبال لتعزيز االأ�رسة يف �شيدي الربنو�شي 

بالدار البي�شاء

اأ�شتفيد من امل�شاعدة الغذائّية والّطبّية وقد  اأعاين من مر�ٍص مزمٍن منذ عّدة �شنوات،  اأرملة واأّم لطفلني،  اأنا 

تابعت من قبل ور�شة اخلياطة، اأنا اليوم اأتعلم القراءة والكتابة يف درو�ص حمو االأمّية، اأح�ّص كما لو اأنني ولدت 

من جديد. 

موجز عن امل�صروع

يرتكز هذا امل�رشوع على دعم عمليّات مركز 

تعزيز الأ�رشة يف �صيدي الربنو�صي عن جمعيّة 

 »اإ�صعاف قرى الأطفال« املغرب. والهدف 

هو التقليل من اآثار الفقر و الّطرد الجتماعي 

الذي تعاين منه اأكرث من 150 1 امراأة وحيدة 

تقطن يف �صيدي الربنو�صي وهو حي يقع 

ب�صواحي الّدار البي�صاء. ويف هذا ال�صدد قامت 

الّلجنة الأوروبية مبتابعة العمل الذي تقوم به 

جمعيّة »اإ�صعاف قرى الأطفال« وم�رشوعها 

لتعزيز الأ�رشة امل�صمم ح�صب مقاربة عاّمة جتعل 

من الّطفل ومن عائلته ومن جمتمعه الكّل لأجل 

الرقّي باإدماج وا�صتقالليّة الن�صاء يف و�صعية 

�صعبة والرقّي بحقوق اأطفالهّن. اإن حتقيق هذا 

 العمل يف جمتمٍع من بني املجتمعات الأكرث 

كثافًة يف العا�صمة القت�صاديّة للبلد لديه هدٌف 

عاّم األ وهو حت�صني ظروف العي�س لل�ّصاكنة 

الأكرث فقراً وامل�صاعدة يف الأهداف الإمنائيّة 

لالألفيّة )ODM( واأهداف الإ�صرتاتيجية 

2007-2013 لالحتاد الأوروبي للمغرب 
وكذلك للمبادرة الوطنيّة للتّنمية الب�رشية 

 )INDH(. وتبلغ ميزانيّة امل�رشوع الذي 

ميّوله الحتاد الأوروبي هو 949 248 يورو. 

ور�شة ال�شباغة على الزجاج

�شناعة ال�شموعق�شم حماربة االأمية
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حقوق املهاجرين والغريية الثقافية

�صهادات

جناة بلعربي، ق�سم اال�سرتاتيجية والتطوير لدى موؤ�س�سة ال�رشق والغرب، تعنى مب�رشوعني: حقوق املهاجرين 

والغريية الثقافية والهجرة الدائرية

مولت املفو�سية االأوروبية م�رشوعني للموؤ�س�سة: يركز االأول على املهاجرين من جنوب ال�سحراء، والثاين 

على الهجرة الدائرية يف �سياق تعزيز قدرات العامالت املغربيات املو�سميات يف اإ�سبانيا. ومنذ �سنة 2006، 

عملت املوؤ�س�سة على مو�سوع الهجرة من جنوب ال�سحراء. وتطور هذا العمل منذ ذلك الوقت من خالل 

التعاون مع املفو�سية ال�سامية ل�سوؤون الالجئني واملفو�سية واللجنة االأوروبية. ويف اإطار م�رشوع »حقوق 

املهاجرين والغريية الثقافية«، حاولنا تطوير اأدوات حت�سي�سية ت�ستهدف املعلمني والتالميذ ب�ساأن الهجرة من 

جنوب ال�سحراء نحو املغرب، واخرتنا لذلك حزمة تعليمية تت�سمن م�رشحية، و�رشيطا للر�سوم املتحركة، 

ب املعلمون على هذه احلزمة التعليمية ليعملوا بدورهم على حت�سي�س تالمذتهم. وقد  و�رشيطا وثائقيا. وُيَدَرّ

مت بالفعل تنفيذ ال�رشيط الوثائقي: وتتاألف �سخ�سياته من مهاجرين تلقوا التدريب لعدة اأ�سهر على يد معلم 

وم�سمم رق�سات، اأما ن�س امل�رشحية فمن كتابة الكاتب املغربي عبد احلق �رشحان. كما عر�ست امل�رشحية 

عدة مرات يف الرباط والدار البي�ساء. وعالوة على ذلك، ما يزال املمثلون يقدمون يف قاعة عر�س املوؤ�س�سة 

هذه امل�رشحية التي حتكي معاناة املهاجرين الذين ا�سطروا للفرار من بلدهم ب�سبب احلرب. اأما �رشيط الر�سوم 

املتحركة ففي طور اال�ستكمال وينبني على نف�س فكرة امل�رشحية، بنربة ترفيهية: فعو�س و�سع الن�س، ف�سلنا 

متكني االأ�ساتذة من فقاعات فارغة ليعمل التالميذ على ملئها. اأما ال�رشيط الوثائقي، فقد اأردنا عربه اأن نبني 

املظهر املتنوع لهذه الهجرة وحقائقها املتعددة: العبور، واال�ستقرار املوؤقت اأو الدائم… ومن ناحية اأخرى، 

اأن نبني ما يعتقده املغاربة ب�ساأن هوؤالء املهاجرين. وننوي ترويج هذا ال�رشيط لدى جمهور وا�سع.

ثم  الرحيل،  عملية  الن�ساء:  هوؤالء  م�سار  على  درا�سة  اأجرينا  فقد  الدائرية.  بالهجرة  الثاين  امل�رشوع  ويتعلق 

اال�ستقرار ثم العودة. وكموؤ�س�سة، كنا م�سوؤولني عن توفري تكوين لهوؤالء الن�ساء لتعزيز قدراتهن من خالل 

م�ستوى  ذوات  اأو  اأميات  ن�ساء  مع  التعامل  اإىل  ا�سطررنا  وقد  واملجتمعية.  ال�سخ�سية  التنمية  على  الرتكيز 

الق�رش  ن�ساء من  الرجال )الزوج، واالأب، واالأخ(. وهكذا، كونا  يع�سن يف ظل هيمنة  تعليمي منخف�س، 

الن�ساء  اأي  امراأة مكررة،   500 دوارا وكوننا   85 زرنا  اإذ  عليها،  التي ركزنا  الوحيدة  املنطقة  الكبري، وهي 

اللواتي �سبق لهن العمل يف اإ�سبانيا. وختمنا امل�رشوع للتو يف موؤمتر �سحفي يف فرباير املا�سي.

ت.ل.، فكاهية وم�ستفيدة من برنامج حقوق املهاجرين والغريية الثقافية

الكونغو  اإىل املغرب من جمهورية  اأي �سنة واحدة بعد و�سويل   ،2006 املوؤ�س�سة منذ عام  اأتردد على هذه 

امل�رشح  جمال  يف  التكوين  تلقيت  ثم  »الرحلة«.  بعنوان  م�رشحية  يف   2007 �سنة  �ساركت  وقد  برازافيل. 

يحكي  الذي  �رشحان  الكاتب  الن�س  وكتب  اإثرها.  اختياري  ومت  االنتقاء  مباراة  خ�ست  بعدما  والرق�س، 

معاناتنا بكل دقة، لكننا اأ�سفنا رق�سات من منطقتنا. و�سخ�سيا، �ساعدتني هذه امل�رشحية على الن�سوج الأنها 

اأن اأجنح يف حياتي مهما كانت الظروف. وعرب مترير هذه الر�سالة، ميكننا تغيري  اأنه باإمكاين  جعلتني اأدرك 

قارتنا، وبلدي… الذي يتعزز اأملي يف العودة اإليه.

موجز عن امل�صروع

حظي م�رشوع »حقوق املهاجرين والغريية 

الثقافية« بتمويل من املفو�ضية الأوروبية 

 بال�رشاكة مع موؤ�ض�ضة ال�رشق والغرب، 

 التعاون الدويل جنوب-اجلنوب ومركز 

جاك بريك، وذلك مبيزانية قدرها 000 161 

اأورو على مدى 16 �ضهرا. ويهدف هذا 

امل�رشوع اإىل ت�ضجيع وتعزيز حقوق املهاجرين 

من دول جنوب ال�ضحراء نحو املغرب لتح�ضني 

اندماجهم يف املجتمع ومكافحة جميع اأ�ضكال 

التمييز �ضدهم. كما ا�ضتفاد م�رشوع اآخر 

من متويل املفو�ضية الأوروبية، ويتعلق الأمر 

بالهجرة الدائرية التي تخ�ص اآلف الن�ضاء 

املغربيات اللواتي يعملن مو�ضميا يف احلقول 

الإ�ضبانية.

مقر موؤ�س�سة ال�رشق والغرب

ملحوظة: العنا�رش الرئي�سية ال تخ�س اإال م�رشوع حقوق 

املهاجرين والغريية الثقافية ولي�س م�رشوع الهجرة الدائرية.

 ور�سة امل�رشح، 

موؤ�س�سة ال�رشق والغرب
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دعم التنمية املهنية

)ال�صياحة والن�صيج(

�صهادات

اإدري�س بطا�س، مدير مركز تطوير الكفاءات يف الن�شيج واالألب�شة واجللد، بالدار البي�شاء

اأن�شئ مركز تطوير الكفاءات يف الن�شيج واالألب�شة واجللد �شنة 2004. وتتمثل مهامه فيما يلي: �شياغة و�شائل 

التكوين املخ�ش�شة للمكونني وحتديثها وكذا اإعداد الدالئل املرجعية للكفاءات، واملناهج الدرا�شية، والدالئل 

التكوين.  حمتوى  عن  بدالئل  التكوين  و�شائل  اليوم  عززنا  وقد  التقييم.  ودالئل  الدعم  ودالئل  التعليمية، 

ونعمل على �شياغة كل هذه الربامج بال�رساكة مع الو�شط املهني عرب برامج، وحتليل املهام، واأن�شطة ومعايري 

مقاولة   80 عن  يقل  ال  ما  اأي  املهنيني،  مب�شادقة  هاته  املوؤ�رسات  وقد حظيت جمموعة  الوظائف.  االأداء يف 

واملكت�شبات وجماالت  للمدربني،  تقييمات  اإجراء  على  نعمل  كما  الربامج.  �شياغة  معنا يف جمال  متعاقدة 

التقدم. وعلى هذا االأ�شا�ص، ن�شع خططا فردية خا�شة باملكونني. وهذا ما ينطوي على ر�شملة اخلربات. وقد 

�شاعدنا متويل ميدا 2 من الناحية التقنية على اإنتاج ما يعادل 271 حمتوى للمواد واأربعة دالئل مهيكلة، ودالئل 

مرجعية للكفاءات لكل وحدة من املهن ومن اإجراء تقييم لـ 340 مكون على االأقل. كما اأتاح لنا حتديد ثمانية 

قطاعات معنية، واإعداد مدونة ال�شلوك اخلا�شة بهذا النوع من التكوين، والوثائق املرجعية، وتطوير مواد 

التكوين، ومرافقة موؤ�ش�شات التكوين االثني ع�رس يف اخل�شوع الختبار �شهادة اجلودة اإيزو. اأما من حيث 

التجهيزات، فقد مت جتهيز مراكز التكوين بف�شل ميدا 2  مبعدات رفيعة الطراز.

يو�صف بنحمو، مدير الربامج لدى مركز التكوين املهني التابع ملكتب التكوين املهني واإنعا�ص ال�شغل، املعهد 

املتخ�ش�ص يف ال�شياحة والفندقة، تاموداباي، امل�شيق

افتتح املركز �شنة 2007، ويعترب اأحدث مركز تابع ملكتب التكوين املهني واإنعا�ص ال�شغل يف قطاع ال�شياحة. 

وقد اخرتنا هذه املنطقة لتلبية حاجيات هذا االإقليم، ومتكينهم من خرباء مهنيني يف قطاع ال�شياحة خا�شة 

االهتمام  املهنيني  على  ينبغي  التكوين،  من  النوع  هذا  توفر  مماثلة  مراكز  لغياب  ونظرا  ال�شيفية.  الفرتة  يف 

اال�شتيعابية القدرة  وتبلغ  امل�شيق.  تطوان،  من  املتدربني  اأغلب  وينحدر  حاجياتهم.  لتلبية  اأخرى   باأقاليم 

2 200 متدرب يف ال�شنة يف امل�شتويات التالية: التقني املخت�ص )التدبري الفندقي-االإيواء، التدبري الفندقي-

املطعم  تقني  املطبخ،  تقني  )اخلبازة/احللويات،  التقني  االأ�شفار(،  وكاالت  ال�شياحي،  التن�شيط  املطعم، 

واال�شتقبال الفندقي( والتاأهيل )م�شتخدم الغرف، م�شتخدم املطعم(. وبتحليل خمتلف ال�شعب، جند جميع 

الفئات املهنية يف القطاع: من املراكز ذات امل�شوؤولية اإىل مراكز امل�شتخدمني املوؤهلني. و�شنعمل على اإطالق 

�شعب اأخرى تلبية لطلب ال�شوق وكذا جماالت تكوين بالتناوب خا�شة بالن�شبة لفئات مهن القطاع.

ن�صرية ناجي، م�شتفيدة من التكوين اخلا�ص مب�شتخدم املطعم مبركز التكوين املهني التابع ملكتب التكوين املهني 

واإنعا�ص ال�شغل، املعهد املتخ�ش�ص يف ال�شياحة والفندقة، تاموداباي، امل�شيق

اأنا من مدينة فا�ص واأبلغ من العمر 17 �شنة. اإنها اأول �شنة تكوين يل كم�شتخدمة مطعم. واأنوي متابعة الدرا�شة 

بعد هذا التكوين ل�شنة اأخرى. لقد تغريت كثريا بف�شل هذا التكوين، فاأنا اأتعلم اإتقان هذه املهنة، وهذا مهم 

جدا. كما اأن املكونني ظرفاء جدا. وقد ا�شتفدت كذلك من الناحية ال�شخ�شية.

موجز عن امل�صروع

دعم التنمية املهنية للرفع من تناف�صية املقاولت 

يف القطاعات الواعدة: ال�صياحة، والن�صيج، 

والتكنولوجيا احلديثة للمعلومات والت�صال. 

ويهدف هذا الدعم مواكبة اجلهود التي تبذلها 

 احلكومة املغربية يف جمال الرتبية والتكوين. 

ويف هذا الإطار، يعترب الحتاد الأوروبي اأول 

واأهم مانح اأموال يف جمال التكوين املهني 

بغالف مايل بلغ 50 مليون اأورو ما بني 2003 

و2009. والنتيجة: مرافقة 146 مقاولة لتنفيذ 

اآليات املوارد الب�رشية، ومرافقة 30 مكتب 

ا�صت�صارة لإجناز اآليات املوارد الب�رشية داخل 

املقاولت، واإعداد �صجل ال�صغل/املهنة ودليل 

مرجعي للكفاءات بالن�صبة للقطاعات الثالث، 

وتاأهيل 70 موؤ�ص�صة تكوين مهني يف ثالث 

قطاعات وكذا بناء 17 موؤ�ص�صة للتكوين املهني 

وثالثة مراكز لتطوير الكفاءات.

ور�شة الت�شميم والف�شالةمركز تطوير الكفاءات يف الن�شيج واالألب�شة واجللد، الدار البي�شاء

ق�شم احللويات
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 م�صروع »الّتطوير املدمج امل�صتمر لو�صائل الّنقل 
احل�صرّية للرباط و�صال

�صهادات

�صال عبد الكرمي، �شائق الرتامواي يف �رسكة الرتامواي الرباط–�شال

ا�شتفدت من فرتة تدريب يف فرن�شا �شنة 2010 لكي اأتعّلم كيفية �شياقة الرتامواي يف مدينة نانت الفرن�شية 

التي قمت فيها بالّتدريب، ومنذ عودتي كنت اأقوم مبحاوالت كّل يوم، وقد وّظفت ال�رّسكة عّدة �شائقني. 

على  متعودين  ل�شنا  الأننا  الّطرقات  مفرتق  �شعيد  على  خ�شو�شًا  امل�شاكل  بع�ص  نواجه  للّتجارب  بالن�شبة 

وباتوا  املدينة  يف  الرتامواي  وجود  على  املواطنون  اعتاد  الوقت،  ومع  لكن  املدن،  و�شط  حديدّية  �شكك 

ينتبهون اأكرث عند قطع الّطريق.

�صهام بكرمي، اأول امراأة �شائقة الرتامواي يف �رسكة الرتامواي الرباط–�شال 

اأن اأكون اأول امراأة �شائقة للرتامواي هو ت�رسيف لكل الّن�شاء املغربّيات، ا�شتفدت من تكويٍن تعلمت خالله 

يل  بالن�شبة  عائقًا  يكن  مل  الرجال  ي�شوده  و�شٍط  يف  العمل  اإن  والّتطبيقي.  الّنظري  ب�شّقيه  الرتامواي  �شياقة 

خ�شو�شًا بعد ت�شجيع املكونني يل. 

خملوق كرمي، عامل الّتحكم يف �رسكة الرتامواي الرباط–�شال 

يتجلى دوري يف تنظيم ال�شائقني فيما يخ�ص احرتام العالمات، والوقت وجتارب الرتامواي، ا�شتفدت من 

تكوين يف فرن�شا يف جماالت ال�شياقة وال�شيانة، وب�شكٍل خمت�رس كيفية الّتعامل مع الرتامواي. ففي املغرب كنا 

قد تدربنا حول الرتامواي املغربي وهو خمتلف قلياًل عن الرتامواي الفرن�شي، وهو االأمر الذي مّكننا اأي�شًا 

اإّبان االأ�شابيع االأوىل للتجارب، كان االأمر �شعبًا مع مناذج من  من ت�شخي�ص امل�شاكل واقرتاح حلول لها، 

�شيارات تقف على ال�شكك وتقطع الّطريق على الرتامواي، ولكن وبالّتدريج بداأ االأ�شخا�ص يقبلون فكرة 

الرتامواي الذي يجول يف املدينة. 

موجز عن امل�صروع

اإن م�رشوع »التّطوير املدمج امل�صتمر لو�صائل 

النّقل احل�رشيّة للرباط و�صال: اإن�صاء �صبكة 

الرتامواي« توقّع على املدى البعيد اإن�صاء 

خم�س �صكك تغّطي جمموع التّكتّل بني متارة 

اإىل بولقنادل وبني �صال اجلديدة. لقد تطلبت 

خطوات اإن�صائه مرحلة اأوىل لتحديد اأكرث 

احتياجات التّنّقل اأهميًة، وقد ا�صتملت على 

 خّطني، اخلط ال�ّصككي الأول يبلغ طوله

11,7 كلم، تتخلله 22 حمّطة مع تردد مرور 
ي�صل اإىل 8 دقائق ووقت امل�صوار اإىل 36 دقيقة 

بطاقٍة ا�صتيعابية و�صلت اإىل 000 180 م�صافر 

يف اليوم، اأما اخلّط ال�ّصككي الثّاين فقد بلغ طوله 

"7,8 كلم مع 14 حمطة. اأما ثمن التّذكرة فهو
7 دراهم. وهو ما يجعل ركوب الرتامواي 

متاحا لأكرب عدد من امل�صتعملني. واإ�صافة اإىل 

متويل البنك الأوروبي لال�صتثمار، ي�صاهم 

الحتاد الأوروبي يف هذا امل�رشوع، يف اإطار 

 ت�صهيل ال�صتثمار من اأجل اجلوار مبا يناهز

8 ماليني يورو. 

الرتامواي من الداخل

 �شهام بكرمي، اأول امراأة �شائقة للرتامواي 

يف �رسكة الرتامواي الرباط-�شال

 الرتامواي، 

مركز التحكم

الرتامواي، تبليط االأر�شية

الرتامواي ي�شل اإىل املحطة



 

9

ن
و
عا

لت
 ا
ن

ع
ص 

�
خا

 >
ل 

�ص
و
ة 

مز
ه

الّتطوير الّت�صاركي للمناطق الغابوية والقريبة من 

املناطق الغابوية يف �صواحي �صف�صاون

�صهادات

فاطمة الزهراء لكراري، م�شرّية جمبنة »جنب �شف�شاون« وم�شتفيدة من م�رسوع »ميدا« 

اثنني. ويف فرتة االإلبان  3 عاملني و تقنّينْي  2006، لدينا  اأعمل يف تعاونّية اجلنب هذه كم�شرّية منذ �شنة  اأنا 

نوّظف عاماًل اإ�شافيا، بف�شل م�رسوع »ميدا 2« ح�شلنا على املجبنة، لقد مررنا من منتوج بدون معايري اإىل 

نظام جودة )الّتتّبع الكّلي، نظام املراقبة الّذاتّية..(. نتوّفر االآن على وحدة تتوّفر فيها معايري الّنظافة، وهذا 

ّحة،  االأمر مّر من اإعادة املجبنة، وتوظيف م�شوؤول جّيد. لقد مّت مّدنا باآلة ُمرٍبّدة، وا�شتفدنا من تكوين يف ال�شّ

وقد مّت حت�شي�ص املرّبني باأي يكون احلليب ذو جودٍة ممّيزة. اليوم، منتجاتنا تنت�رس يف اأ�شواق ال�ّشمال باالإ�شافة 

اإىل الّرباط والّدار البي�شاء، ونحن االآن نبحث لت�شدير منتجاتنا حماولني احل�شول على عالمة جتارّية م�شتقباًل، 

غط، وقد قمنا بتغليف الّنوافذ وال�شقوف  فبعد »ميدا« تكّلفنا باالأمر لتطوير ن�شاطنا. لقد قمنا باقتناء اآلة ال�شّ

باالأملنيوم لت�شهيل عملية الّتنظيف، وقمنا اأي�شًا باقتناء اآلة الكلورة، وجمموعة اآالت تربيد واآالت اأخرى مولّدة 

للكهرباء. 

الّزيتون(  )اأ�شجار  املثمرة  االأ�شجار  زرع  من  م�شتفيد  ورزازات،  طريق  بوهاند،  دّوار  بو�صتة،  ال�ّصالم  عبد 

واإعداد م�شاّدات القوار�ص )جدران �شغرية من احلجر اجلاّف(، برنامج الّتطوير الّت�شاركي للمناطق الغابوية 

و القريبة من املناطق الغابوية يف �شواحي �شف�شاون

اإىل االإحتاد االأوروبي، فقبل ذلك الوقت مل يكن هناك �شيء   2002 يرجع ف�شل انطالق هذا الربنامج �شنة 

ُيذكر. الفاّلحون اليوم جّد �شعداء من هذه العملّية الّتي مّكنتهم من تنويع م�شادر مداخيلهم، فـ 90% من 

اأمان،   اليوم يف 
ّ
غرية، فاملحيط الطبيعي اإىل اجلدران ال�شّ اأثمرْت، وذلك يرجع  الّزيتون املزروعة قد  اأ�شجار 

غط على االأ�شخا�ص لع�رس زيت الّزيتون بثمن منا�شب لكي تكون مداخيل االأموال منطقّية.  واالآن يجب ال�شّ

تركيب وحدة  بتمويل  قام   »2 »ميدا  اإّن م�رسوع  املحظورة.  الثقافات  ا�شتئ�شال  فقط ميكننا  الّطريقة  بهذه 

هر�ص الزيتون بكّم ُيقّدر بن�شف طّن يف ال�ّشاعة ملعاجلة اإنتاج الفالحني امل�شتفيدين من زرع اأ�شجار الّزيتون.

م�رسوع  من  م�شتفيد  الع�شل،  من  امل�شتّقة  واملواّد  للع�شل  »بّلوطة«  الفالحّية  الّتعاونية  رئي�ص  عزوزي،  خالد 

»ميدا«

لقد بداأنا ن�شاطنا �شنة 2004، تابعت تدريبا �شنة 1999 على تربية الّنحل، حتّركنا حمليًا ثّم نّوعنا يف عر�شنا، 

ُنْنتُج الع�شل يف هذه املنطقة لكّننا نقوم اأي�شًا بنقل نحلنا اإىل جهات اأخرى من اململكة لكي ينتجوا لنا ع�شاًل 

اأنحاء البلد، وترتاوح قدرتنا االإنتاجية ما بني طّنني اإىل ثالثة اأطنان  بنكهات اأخرى. زبائننا اليوم من �شّتى 

يف ال�ّشنة. لقد ا�شتطعنا احل�شول على االآليات الإنتاج الع�شل وذلك يرجع اإىل متويل م�رسوع »ميدا«، حيث 

�شاعدنا االأمر على تطوير ن�شاطنا واملرور من اإنتاج الع�شل اإىل منتجات الّتجميل بالع�شل.

موجز عن امل�صروع

اإن م�رشوع » التّطوير التّ�صاركي للمناطق الغابوية 

والقريبة من املناطق الغابوية يف �صواحي �صف�صاون« 

يق�صد جهة جّد معيّنة. ويف الواقع ياأتي هذا امل�رشوع 

يف منطقٍة جبليّة فقرية ومهّم�صة من الريف ال�ّصمايل، 

فجهة �صف�صاون تتميّز برتاجع مالحظ للم�صاحات 

لة من اأغلبية ال�ّصاكنة التّي تعترب الأكرث  الغابوية املف�صّ

حر�صاً يف اململكة بالإ�صافة اإىل النّق�س من ثقافة 

القنويات كما نذكر التطّور ال�صو�صيو-اإجتماعي 

عيف. فل�صفة هذا امل�رشوع: هو حماية الغابة،  ال�صّ

حيث يجب تطوير ظروف ال�صاكنة القروية التي 

تعي�س على جنبات النهر عن طريق التّطوير وتنويع 

املداخيل والتّح�صني من احل�صول على البنيات 

التحتية. اإّن حتقيق هذا امل�رشوع الذي دام 10 �صنوات 

التّي كان لها وقع اإيجابي لدى ال�ّصاكنة كما يف 

الو�صط الّطبيعي: اإن�صاء 176 خطة لتطوير الّدواوير، 

حماية و تنظيم الكتل الغابويّة يف منتزه تل�صمتان، 

تطوير اأنظمة الإنتاج بالإ�صافة اإىل حت�صني ظروف 

عي�س ال�ّصاكنة. مّكن امل�رشوع من حت�صني ظروف 

عي�س 000 400 �صخ�س يف الو�صط القروي عن 

طريق اإعادة نقاط املاء وتر�صيف الّطرق، واإعادة 

تاأ�صي�س البنيات التّحتيّة الجتماعيّـة وتاأييـــد 
 

لـ 76 تعاونيّة لأجل تطوير الأن�صطة العاّمة للمداخيل. 

اإّن م�صاهمة الإحتاد الأوروبي كانت بـ 24 مليون 

يورو، اإن م�صاهمي الإحتاد الأوروبي يف هذه العمليّة 

هم: املفو�صية العليا للمياه والغابات للحد من 

الت�صّحر، والإدارة املحلية للفالحة يف �صف�صاون 

بالإ�صافة اإىل وكالة تطوير اجلهات ووليات ال�ّصمال. 

منتزه تال�شمطان، املتحف البيئي من الداخلمنتزه تال�شمطان، مدخل املتحف البيئي

م�رسوع زراعة االأ�شجار املثمرة 
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