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ومــن أجــل تجســيد منظورنــا للتنميــة 
ي مجــال تقاســم ثمارهــا فقــد 

وسياســتنا �ف
ف : نهــج  ــا المؤسســة تســلك نهجــ�ي جعلن
اعــادة توزيــع أرصدتهــا مــن أجــل تفعيــل 
اكــة  ال�ش ونهــج  االجتماعــي،  العمــل 

ــة. ــج المؤسس ــق برام لتحقي

صاحب الجاللة الملك محمد السادس نرصه هللا
ي الرابع للتضامن إطالق االأسبوع الوط�ف

ي 8 نون�ب 2001
مراكش، �ف

ــب  ــرصه هللا وصاح ــادس ن ــد الس ــك محم ــة المل ــب الجالل صاح
ــن ــوالي الحس ــ�ي م ــد االأم ــ�ي ولي العه ــمو المل الس

دماج ي واالإ وضع حجر االأساس لمركز التكوين المه�ف
ي - 21 مايو 2018 ي الشغل سيدي الطي�ب

�ف



9

19

43

10

14

16

20

24

26

 30

32

36

40

44

46

50

52

54

ام متعدد الأوجه من أجل عمل اجتماعي ز ال�ت
فعال ومستدام 
االأحداث البارزة

سنة 2018 بالصور
امات المشاريع وأرقام دالة ف إل�ت

تدخل متعدد الأبعاد متواصل ومتجدد باستمرار
التعليم

محاربة الهشاشة
التكوين والتشغيل
دماج االقتصادي االإ

الصحة

ي نسا�ف العمل االإ
ف ف الجمعوي�ي دعم الفاعل�ي

ي
البنيات المتخصصة ذات التدب�ي الذا�ت

ي لوازيس  السوق التضام�ف
ف ي محمد السادس للمعاق�ي المركز الوط�ف

مركز المقاوالت التضامنية الصغرى
مركز محمد السادس لدعم التمويالت الصغرى التضامنية

ي مهن الصناعة التقليدية
مراكز التكوين والتأهيل �ف

الـفـهـرس



الـتـزام مـتـعـدد الأوجـه مـن أجـل عـمـل
اجـتـمـاعـي فـعـال ومـستـدام 

بتكار التدخل ـ توحيد الجهود ـ الإ
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عملية مرحبامـركـزا جـديـدا مـنـجـزا 

حملة التواصل مرحبا 2018

مشاريع جديدة أعطيت انطالقاتها

ى برامج إنسانية ك�ب

توحيد الجهود  التدخل
إجتماعــي  إدمــاج  أجــل  مــن  تعبئتهــا  المؤسســة  تٌواصــل 
وإقتصــادي مســتدام لفائــدة الفئــات المعــوزة. مــن خــال 
تكثيــف عملهــا، وتفعيــل العديــد مــن آليــات التدخــل كمــا تســهر 

عــ� االنجــاز الفعــ�ي لمشــاريع صالحــة للمجتمــع.

فت ســنة 2018، بإنجــاز مراكــز جديــدة  وبهــذا الخصــوص تمــ�ي
ــاريع  ــذه المش ــت ه ــد هم ــة. وق ــن المملك ــة م ــات مختلف ي جه

�ف
ضافــة  باالإ والثقافــة  والتكويــن  والتعليــم  الصحــة  قطاعــات 
ــوج  ــزز ول ــاريع لتع ــذه المش ي ه ــأ�ت ــويق، وت ــى التس ــاعدة ع للمس
ف  الســاكنة المســتهدفة الآليــات الرعايــة وتنميــة المهــارات والتمكــ�ي
ــدة  ــز جدي ــاز مراك ــاريع انج ــة مش ــا انطالق ــم أيض ــا ت . كم ي ــذا�ت ال
ي وضعيــة صعبــة 

ي تتطلــب فيهــا حاجيــات الســكان �ف بالمناطــق الــ�ت
)االأرس، االأشــخاص المســنون والشــباب( إيجــاد حلــول مالئمــة 

ــة. ــا المحلي ــار القضاي ف االعتب ــ�ي ــذ بع تأخ

ا  وقــد شــهدت ســنة 2018 أيًضــا، إنجــازات عــى أرض الواقــع، أكــ�ش
ــبكة  ــمل ش ــة تش ــة جماعي ــار ديناميكي ي إط

ــاكنة، �ف ــن الس ــا م قرب
ي اتخــاذ القــرارات، 

كاء، مــن أجــل دعــم المبــادرات الشــبابية �ف الــ�ش
ومســاعدة وخدمــة أكــ�ب عــدد ممكــن.

ي هــذا الصــدد، يســجل برنامــج االدمــاج عــن طريــق االأنشــطة 
و�ف

ف  العامــ�ي تجربــة  مــن  مســتفيًدا  وتطــورا،  تقدمــا  االقتصاديــة 
. ي

ــرا�ف ــه الجغ ــال تدخل ــع مج ــن توس ، وم ف ــ�ي االأول

الخــارج  ي 
�ف ف  المقيمــ�ي المغاربــة  احتياجــات  تلبيــة  أجــل  ومــن 

ومســاعدة االأرس المعــوزة، قامــت المؤسســة بنــ�ش آليــة العمليــات 
ى. فالمؤسســة تعمــل عــى عــدة جبهــات، عمليــة  نســانية الكــ�ب االإ
نســانية  د القــارس، الحمــالت الطبيــة المتنقلــة، المســاعدة االإ الــ�ب
ي خــالل شــهر  ، عمليــة الدعــم الغــذا�أ ي الدوليــة للشــعب الفلســطي�ف

ــا. رمضــان، وعمليــة مرحب

ــان  ــالل رمض ي خ ــذا�أ ــم الغ ــل الدع ى مث ــ�ب ــات الك ــاريع والعملي إن المش
ي تبــدي  وعمليــة مرحبــا، مافتئــت تتعــزز و تســتقطب الجهــات الفاعلــة الــ�ت
ي خدمــة التماســك االجتماعــي. وتســهر المؤسســة عــى تســخ�ي هــذا 

رغبــة �ف
ف  كاء المحليــ�ي الجهــد الجماعــي، وذلــك بإيــالء اهتمــام خــاص لدعــم الــ�ش
ــا  ــوم أيض ــا تق ــة. كم ــات المتخصص ــم البني ــات ودع ي الجمعي

ف �ف ــ�ي المتمثل
اكات جديــدة، مــن أجــل إيجــاد  فــرص تدخــل جديــدة. بإبــرام رسش

ف  ي آليــة االســتقبال، بتمكــ�ي
كاء �ف حملــة جديــدة توضــح تدخــل الــ�ش

شــهاد عــى التدابــ�ي  ف مــن أخــذ الكلمــة لالإ بعــض الـمتدخلـــ�ي
المتخــذة لفائــدة راحــة ورفــاه االأرس الـــمغربية الـــمقيمة بالخــارج.

ــن يكــون لهــم اســتعداد  ــك الذي ن كل أولئ ــ�ي تجمــع المؤسســة ب
لبنــاء مجتمــع أقــوى واقتصــاد أكــرث تضامنــا. ويمثــل النهــج 
ي 

ــيا �ن ــرا أساس ــي عن ــي الجماع ــل االجتماع ــه للعم ــذي اختارت ال
ــدة الســاكنة  ــات العمــل وإنجــاز مشــاريع لفائ ــذ آلي مجــال تنفي

المســتهدفة.

تلبية حاجيات الساكنة التي تحتاج لرعاية طبية محددة،
جمعيــات أو للولوج إىل التعليم أو لتطوير مهارات للشباب.  فعاليــة  وتنميــة  المحليــة  الديناميــة  دعــم 

يكــة ال�ش التســي�ي 
تضافــر الجهــود لضمــان راحــة الجاليــة الـــمغربية الـــمقيمة بالخــارج 

ة الصيــف وتســهيل عبورهــا خــالل فــ�ت

ز حامــ�ي الـــمشاريع الشــباب ذوي الدخــل الـــمحدود مــن تحقيــق  تـمكـــ�ي
ي مســتدام.

وع مهــ�ز مــ�ش

نســانية،  ي الحــد مــن آثــار الهشاشــة، وتقديــم المســاعدة الإ
المســاهمة �ز

وتقريــب العالجــات الصحيــة مــن ســاكنة المناطــق النائيــة.

مليــون درهــم تــم تخصيصهــا ســنة 2018 لدعــم خلــق الأنشــطة 
المشــاريع. لحامــ�ي  يــة  والتدب�ي التقنيــة  والمرافقــة 

مليون درهم مبلغ 
الستثمارات سنة 2018

مليون شخص
تـمت مرافقتهم أزيد من 

ي مرحلة
وعا �ز م�ش

التتبع منذ سنة 2016
وعا جديًدا تم م�ش
اختياره سنة 2018

كــ�ش هشاشــة  ز الظــروف الـــمعيشية للفئــات الأ تحســ�ي
وفتــح أفــاق جديــدة للشــباب. 

مـليون درهم مبلغ االستثامرات املنجزة
الدار البيضاء – فكيك – قنيطرة – مديونة – وجدة – الرباط – صخريات – طنجة 

الرباط – سال – القنيطرة، سوس ماسة، الدار البيضاء الكربى، سطات، خنيفرة – بني مالل

امات  ز آليــة فريــدة مــن نوعها لالســتقبال والـــمساعدة مليون درهم كمبلغ الل�ت
والجماعية الـمنسقة 

مؤسسة عمومية وخاصة معنية
بـرامج جـهـوية لتـكـويـن الـمـتـدخـلـيـن

الـجـمـعـويـيـن تـم تـنـفـيـذهـا

امات الـمالية  ز مليون درهم مبلغ الل�ت
بنسليامن – الدار البيضاء – القنيطرة – مديونة – مرس الخري الرباط – الرباط – سال

إدارة الجامرك والرضائب غري الـمبارشةشهادات لـمغاربة قاطنيـن بالخارج

الـمكتب الوطني للمطارات

الـمكتب الـمركزي للتنسيق مرحبا

أكـثـر
من 

قتصادية دماج عن طريق الأنشطة الإ برنامج الإ

دعم الـمتدخليـن الـجـمـعوييـن

الـتـزام مـتـعـدد الأوجـه مـن أجـل عـمـل اجـتـمـاعـي فـعـال ومـستـدام 
التدخل • توحيد الجهود • البتكار
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البـتـكـار
ي مجــال تحمــل القضايــا االجتماعيــة، تقــدم 

لكونهــا رائــدة �ن
ــواء  ــي. وس ــو االجتماع ــة للنم ــدة محقق ــواًل جدي ــة حل المؤسس
ي معظمهــا، 

تعلــق االأمــر بمشــاريع أو آليــات عمــل، فهــي تمثــل �ن
ي إطــار 

مراجــع حســب مجــاالت التدخــل. كمــا أنهــا تتــدرج أيضــا �ن
ــرون،  ــون آخ ــا متدخل ــوم به ي يق

ــ�ت ــال ال ــبة لاأعم ــ�ي بالنس تكام
ــواص. ــون وخ عمومي

للشــباب  المــدرسي  الهــدر  مــن  للحــد  التــرصف  يمكــن  كيــف 
، مــع إعطــاء زخــم  ي والرفــع مــن اندماجهــم السوســيو-المه�ف
فم  نامــج التعليــم الغــ�ي النظامــي ؟ فمنــذ إنشــائها، تلــ�ت جديــد ل�ب
ــة  ــدرس للطفول ــى التم ــاعدة ع ــج المس ــم برام ــة بتقدي المؤسس
ي العالــم القــروي، وإدمــاج الشــباب مــن خــالل التكويــن 

والفتــاة �ف
، وتركــز جهودهــا عــى الســاكنة الشــابة  ي ي والتشــغيل الــذا�ت المهــ�ف
ف 12 و 20 ســنة الغ�ي المتمدرســة  اوح أعمارهــا بــ�ي ي تــ�ت المعــوزة الــ�ت
ــة  ــت المؤسس ــرض، قام ــذا الغ ــدرس. وله ــن التم ــة ع أو المنقطع
ي 

دمــاج �ف دمــاج وإعــادة االإ بإطــالق منصــة جديــدة توفــر فرصــة االإ
النظــام التعليمــي، مــع إعــداد الشــباب للحيــاة العمليــة. ويكمــن 
ي 

ي اعتمــاد الرياضة والموســيقى �ف
الطابــع االبتــكاري لهــذه المنصــة �ف

عمليــة التعلــم، لكونهمــا يمثــالن عامــىي جــذب للشــباب، باعتمــاد 
ف  . ويهــدف هــذا المســعى إل تحفــ�ي ي ي تكويــن مهــ�ف

مبــدأ تضمينهــا �ف
ي إحــداث التغيــ�ي ووضــع االأســس 

الشــباب وإل تعزيــز رغبتهــم �ف
ــارات. ــة والمه ي اكتســاب المعرف

الصحيحــة للســلوك �ف

ــره  ــادس ن ــد الس ــك محم ــة المل ــب الجالل ــام، صاح ــد ق وق
نامــج  ــذ هــذا ال�ب ــة تنفي ــو 2018، بإعطــاء انطالق ي يوني

ــه، �ز الل
الجديــد، مــع إطــالق أشــغال البنيــة التضامنيــة الأوىل مــن 

ــاء. ــدار البيض ــيك بال ــن مس ــي ب ي ح
ــا، �ز نوعه

نموذج لـمدرسة الفرصة الثانية
مؤسسة محمد الخامس للتضامن

مستفيد شاب سنويا 

امات الـمالية  ز مليون درهم هو مبلغ الل�ت

�أن�صطة 2018 بال�صور
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عملية الربد القارس
آلية هامة للمساعدة

تم نرشها عرب 14 إقليم
من 6 إىل 24 يناير 

عملية رمضان للدعم الغذايئ 1439 - سال 
من17 إىل 31 مايو

وضــع حجــر األســاس لـــمركب للتنشــيط الفنــي والثقــايف 
بتابريكــت ولـــمركز للتكويــن يف مهــن الصيانــة والطاقــة 

الـــمتجددة بالعــكاري- ســال والربــاط - 17 مايــو

وضــع حجــر األســاس لــدار عائــالت البحــارة الصياديــن 
بـــمهديّة، ومركــز التكويــن الـــمهني واإلدمــاج يف الشــغل 
اللوجســتيك  التكويــن يف مهــن  الطيبــي ومركــز  بســيدي 

الفالحــي بســوق األربعــاء - 21 مايــو

وضع الحجر األساس لـمركز للقرب خاص
بالـمرأة والطفل بـمرس الـخيـر - 23 مايو

تدشني مركز التكوين وإدماج النساء
والشباب بتيط مليل - 2 يونيو 

وضع حجر األساس لـمركز اإلدمان
بابن سليامن - 3 يونيو 

تدشني مركز لطب اإلدمان بالحي الجديد - طنجة - 7 يونيو 

تنظيم القافلة الطبية الخاصة برمضان - من 22 مايو إىل 7 يونيو

إطالق عملية مرحبا 2018 
من 5 يونيو إىل 15 شتنرب

تدشني الـمركز للطب النفيس - االجتامعي
بتيط مليل - 27 مايو

الـمساعدات اإلنسانية للشعب الفلسطيني - 29 مايو

الســتقبال  االجتامعــي  للمركــز  األســاس  حجــر  وضــع 
ــة  ــني ومدرســة الفرصــة الثاني ــمسنني بالهراوي األشــخاص الـ

بابــن مســيك - الــدار البيضــاء - 30 مايــو

ــدرات  ــة ق ــايف لتنمي ــوي والثق ــم الرتب ــز للدع ــني مرك تدش
الشــباب بابــن مســيك - الــدار البيضــاء - 31 مايــو

ــر  ــع حج ــان ووض ــب اإلدم ــن لط ــيدي موم ــز س ــني مرك تدش
ــة األساســية بعــني الشــق -  ــز للعالجــات الصحي األســاس ملرك

ــو ــدار البيضــاء - 24 ماي ال

تدشــني مركــز التكويــن يف الـــمهن الرتبويــة واالجتامعيــة 
بيعقــوب الـــمنصور - الربــاط - 19 مايــو

قافلة طبية 
اقليم خنيفرة

من 23 إىل 25 فرباير
362 3 مستفيد

يناير

مايو

 يونيوفرب�ير

نونرب

�أن�صطة 2018 بال�صور

817 40 مستفيدإطالق حملة طبية وقائية من آثار الربد ببومية - من3 إىل 29 نونرب

530 26 مستفيد
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امات الـمشاريع وأرقام دالة ز ال�ت
امات الخاصة بمشاريع الـمراكز ز نظرة عامة عن الل�ت

أرقام دالة – فـي 31 دجن�ب 2018

ي تم تدشينها من طرف صاحب الجاللة الملك محمد السادس نره الله
الـمشاريع ال�ت

ي تم إطالقها من طرف صاحب الجاللة الـملك محمد السادس نره الله
الـمشاريع ال�ت

م�شاريع اكتملت

تفويت الـم�شاريع
ي إطــار روح مــن التكامــل مــع جهــود الهيئــات العموميــة )وزارة الصحــة، 

�ف
ي والبحــث  بيــة الوطنيــة والتعليــم العــالي والتكويــن المهــ�ف وزارة ال�ت
العلمــي، وزارة الشــباب والرياضــة، وزارة الفالحــة، كتابــة الدولــة المكلفــة 
ي وإنعاش  ، مكتــب التكوين المهــ�ف ي نعــاش الوطــ�ف بالصناعــة التقليديــة، االإ
ــاريع  ــة مش ــز المؤسس ــة(، تنج ــفائية الجامعي ــز االستش ــغل، المراك الش
( المراكز  ف وع )مــن بنــاء وتجهــ�ي جاهــزة للتشــغيل باعتبارهــا صاحبــة المــ�ش

بويــة والطبيــة. االجتماعيــة وال�ت

ــا  ــة بتفويته ــوم المؤسس ــزة، تق ــز جاه ــذه المراك ــح ه ــرد أن تصب وبمج
ــا  ــوم بإدارته ي تق ــ�ت ــة ال ــة المعني ــات العمومي ــا، إل الهيئ ــا ونهائي مجان
ــة  ــنة المالي ــالل الس ــة، خ ــت المؤسس ــذا، قام ــتدامتها. وهك ــان اس وضم

2018، بتفويــت 

مركزًا

مليون  بقيمة 
هــم ر د

مليار
درهم

مـاليـيـن 
شخـــص

متدرب شاب 

شخص

مليون شخص 

فتاة شابة وطلبة 

طفل وشاب 

امرأة

شخص

شخص معوز 

شخص 

مليون
مغريب يعيش بالخارج

أزيد من 

االلـتـزامات الـتـراكـمـيـة
منذ إنشاء الـمؤسسة

عدد الـمستفيدين
لسنة 2018

                 مركز اجتامعي
     لفائدة األطفال والشباب والنساء    
     واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

                مرشوًعا وبرنامًجا      
   لإلدماج واستحداث أنشطة 

   اقتصادية

            برنامج تكوين ومشاريع 
هندسة اجتامعية لفائدة

الجمعيات

ــل  ــج للعم ــاط وبرنام             نش
اإلنســاين يف املغــرب وعــى الصعيــد 

الــدويل

التكويــن  قبولهــم يف مراكــز  تــم 
املهنــي والتأهيــل 

اســتفاد مــن خدمــات املراكز 
ــة واالجتامعية الطبي

معــوز تلقــى مســاعدة غذائيــة خــالل 
شــهر رمضــان أو فــرة الــربد القــارس

ــي دور االســتقبال  ــم إيواؤهــم فـ ت
والداخليــات

استفادوا من رعاية تعليمية
وثقافية ورياضية

استفادت من خدمات املراكز
االجتامعية - التعليمية والتكوينية

اســتفاد مــن برامــج التنميــة املســتدامة 
ودعــم األنشــطة الـــمدرة للدخــل

ــار  ــالت يف إط ــالج والتدخ ــن الع ــتفاد م اس
ــة ــة التضامني ــالت الطبي الحم

من ذوي اإلعاقة (شباب وراشدين) 
استفاد من تتبع يف املراكز املتخصصة 

والشبكة الوطنية للمركز الوطني محمد 
السادس للمعاقني

استفاد من عملية مرحبا، 
152 95 شخًص استفاد من املساعدة 

االجتامعية والطبية

        عملية بناء مســتوصفات 
ــة  ــات طبي ومستشــفيات وبني

جتامعية ا

         عملية تجهيز مستشــفى 
جهوي أو إقليمي

           أنشــطة مســاعدة طبية يف 
املناطــق القروية والشــبه الحرضية

الإقليم

الإقليم

الإقليم

الـم�شروع

الـم�شروع

الـم�شروع

الـموقع

الـموقع

الـموقع

ال�شركاء

ال�شركاء

ال�شركاء

الكلفة
)مباليني الدراهم(

الكلفة
)مباليني الدراهم(

الكلفة
)مباليني الدراهم(

سال

الرباط

القنيطرة

مرس الخ�ي  

الدار البيضاء 

مديونة 

الدار البيضاء 

بنسليمان 

ات الصخ�ي

القنيطرة

وجدة

فكيك

ات المركزمركز تكوين متعدد التخصصات للشباب ف الحياة الصخ�ي ي وإنعاش الشغلتجزئة ع�ي مكتب التكوين المه�ف
قليمي المجلس االإ

ي وإنعاش الشغل مكتب التكوين المه�ف حي ب�أ الرامي

الجماعة القروية بومريم

حي زيري

ي مهن السيارة
مركز التكوين �ف

المركب التجاري زيري المركز

مدرسة جمعاتية

الرباط

الدار البيضاء

مديونة

الدار البيضاء

مديونة

طنجة

تابريكت

حي العكاري  

جماعة مهدية

ي سيدي الطي�ب

سوق االأربعاء

مرس الخ�ي 

ف الشق حي ع�ي

ف الهراوي�ي

ابن مسيك 

حي القدس 

حي الخ�ي

سيدي مومن 

تيط مليل 

ابن مسيك 

تيط مليل

الحي الجديد 
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ي مرحلة 
ي وإنعاش الشغل • المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم �ف مجلس عمالة الرباط • مكتب التكوين المه�ف

ما قبل المدرسة

ية  المديرية العامة للجماعات المحلية • المبادرة الوطنية للتنمية الب�ش
 الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات • مجموعة جمعيات ثقافية محلية

ي وإنعاش الشغل قليمي لمديونة • مكتب التكوين المه�ف المجلس االإ
جمعية دعم مركز التكوين وإدماج النساء والشباب تيط مليل

 وزارة الثقافة واالتصال
قليمي • مجلس مدينة سال المجلس االإ

ي وإنعاش الشغل  مكتب التكوين المه�ف

 المجلس البلدي للقنيطرة • جمعية محلية

ي  المجلس االقليمي لسيدي الطي�ب
ي و انعاش الشغل مكتب التكوين المه�ف

ي وإنعاش الشغل مكتب التكوين المه�ف

مجموعة العمران • جمعية محلية

ال )فرع الفداء مرس السلطان(  جمعية الدار البيضاء كريان سن�ت

ي وإنعاش  وزارة الشباب والرياضة • مكتب التكوين المه�ف
بية والتعليم - الدار البيضاء الشغل • االأكاديمية الجهوية لل�ت

 وزارة الصحة • المجلس الجهوي للدار البيضاء - سطات
جمعية محلية متخصصة 

 وزارة الصحة • مجلس جهة الدار البيضاء - سطات
 مجلس عمالة الدار البيضاء

ية المبادرة الوطنية للتنمية الب�ش

وزارة الداخلية • وزارة الصحة • الجمعية الوطنية للحد من مخاطر المخدرات - فرع طنجة

نوصي  وزارة الصحة • مجلس جهة الدار البيضاء - سطات • مجلس عمالة الدار البيضاء • جمعية أطباء ال�ب

ية وزارة الصحة • مجلس جهة الدار البيضاء - سطات • مجلس عمالة الدار البيضاء • المبادرة الوطنية للتنمية الب�ش
• الجمعية المغربية للدعم والربط والمبادرة العائلية لالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية

ي  
ي والثقا�ف مركب للتنشيط الف�ف

ي مهن الصيانة والطاقة المتجددة
مركز للتكوين �ف

دار عائالت البحارة الصيادين 

ي الشغل 
دماج �ف ي واالإ مركز للتكوين المه�ف

ي مهن اللوجستيك الفالحي 
مركز التكوين �ف

مركز للقرب خاص بالمرأة والطفل

مركز للعالجات الصحية االأساسية  

ف   مركز اجتماعي الستقبال االأشخاص المسن�ي

مدرسة الفرصة الثانية

دمان  مركز لطب االإ

بوية واالإجتماعية  ي المهن ال�ت
مركز التكوين �ف

دمان  مركز لطب االإ

مركز للطب النفسي  - االإجتماعي 

ي لتنمية
بوي والثقا�ف مركز للدعم ال�ت

 قدرات الشباب 

مركز التكوين وإدماج النساء والشباب 

دمان  مركز لطب االإ



تدخل متعدد الأبعاد متواصل 
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الـتـعـلـيـم 

دعم التمدرس بالعالم
القروي

أرقام أساسية 2018

دعم االأجيال المقبلة من خال
تهيئة الظروف المائمة

للتعلم والولوج إىل التمدرس
منذ سن مبّكر.

ي المناطــق القرويــة 
تواصــل المؤسســة برامجهــا لدعــم التمــدرس �ف

يــة. فهــي تعمــل مــن أجــل مكافحــة الهــدر المــدرسي مــن  والحرصف
خــالل تقريــب االأطفــال مــن البنيــات المدرســية، كمــا أنهــا تيــّ� 
ــدور  ــن خــالل ال ــم العــالي م ي التعلي

ــدراسي �ف اســتمرار المســار ال
. وهــي أيضــا تشــّجع  ي اب الوطــ�ف ي جميــع أنحــاء الــ�ت

ي تقيمهــا �ف الــ�ت
، مــن خــالل مضاعفــة  عــى تعميــم التعليــم القبــل مــدرسي
ــا  ــباب. كم ــاء والش ــدة للنس ــز الجدي ي المراك

ــة �ف ــاءات للحضان فض
ي االأوســاط المعــوزة، 

ف البيئــة المدرســية �ف أنهــا تعمــل عــى تحســ�ي
مــن  يبتعــدون  الذيــن  الشــباب  أوالئــك  لــكل  الراحــة  وتوفــر 

ــة. ــد الدارس ــاق بمقاع ــم لاللتح عائالته

برنامج دار الطالبة : مشاريع جديدة

منــذ ســنة 2001، والمؤسســة تدعــم تمــدرس الفتــاة الشــابة بالعالــم 
دار  بفضــل  المدرســية  للمؤسســات  الولــوج  بتســهيل  وذلــك  القــروي، 
ي تمثــل شــبكة مــن دور إيــواء يتــم بناؤهــا بالقــرب مــن المدارس  الطالبــة؛ الــ�ت

عداديــة والتأهيليــة و الجامعــات. والثانويــات االإ
ويشــمل برنامــج دار الطالبــة لحــد االآن، شــبكة مــن 85 بنيــة تشــتغل كلهــا، 
ــن  ــة م ــات قروي ــد بجماع ف تتواج ــ�ي ف جديدت ــ�ي ــاح وحدت ــهد افتت ــد أن ش بع
ي إقليــم الدريــوش )عــى 

ي �ف قيــة: وهــي دار الطالبــة بــدار الكبــدا�ف الجهــة ال�ش
ــرت  ــم تاوري ي إقلي

ــدو �ف ــة بدب ــن الناظــور( و دار الطالب اً م ــ�ت بعــد 55 كيلوم
)عــى مســافة 100 كيلومــ�ت مــن وجــدة(.

ف 100 رسيــر، وتقــدم نفــس خدمــات  ف الوحدتــ�ي وتوفــر كل واحــدة مــن هتــ�ي
للقــراءة، وتكويــن أولي عــى  يــواء وأنشــطة موازيــة )مكتبــة وفضــاء  االإ
ف مــن  ف الوحدتــ�ي يــواء، ســتتيح هتــ�ي الكمبيوتــر، والرياضــة(. وعــالوة عــى االإ
عــدادي  دور الطالبــة للفتيــات الشــابات مــن مؤسســات التعليــم الثانــوي االإ
ف  ف المعنيتــ�ي والتأهيــىي المنحــدرات مــن الدواويــر المحيطــة بالجماعتــ�ي

ــن. ــة لعائالته ــة آمن ــم وبيئ ــار مالئ ي إط
ــتهن �ف ــة دراس بمتابع

عطــاء ســخي يتعلــق بتوزيــع مابــس لفائــدة الفتيــات الشــابات 
يــواء بإقليــم بولمــان المقيمــات بــدور االإ

ي دور الفتيات 
ا مــا يكــون االبتعــاد عــن العائلــة عمليــة شــاقة للمقيمــات �ف كثــ�ي

ع  ّ ة الطقــس البــارد. وبمبــادرة مــن المؤسســة ومتــ�ب ي فــ�ت
الشــابات، خاصــًة �ف

مــن الخــواص، تــم تنظيــم عمليــة توزيــع مالبــس وأغطيــة ســاخنة شــملت 
، وأوطــاط  ي أربعــة دور الطالبــة داخــل الجماعــات القرويــة تينديــت، ولقصــا�ب

الحــاج وكيكــو. اســتفادت منهــا 

ات دار الطالبة ن ي لتجديد تجهري
نامج الوط�ن الرب

يــواء مرحلتــه  بعــد انطالقــه ســنة2017، عــرف برنامــج االرتقــاء بتهيئــة دور االإ
يــواء، واســتبدال معــدات غــرف  نجــاز مــن تجديــد الأثــاث االإ الثانيــة مــن االإ
ــائطية؛  ــة الوس ــاء المكتب ــدة لفض ــر جدي ــزة كمبيوت ــ�ي أجه ــة، وتوف المطعم
ــدة  ــروف جي ــان ظ ــة لضم ــائل الالزم ــ�ي الوس ــة بتوف ــت المؤسس ــد قام وق

. ف ــق للشــباب المقيمــ�ي للدراســة والتأل
وقــد همــت مرحلــة التدخــل الثانيــة هــذه 18 دارا للفتيــات والفتيــان، تقــع 
ــاس،  ــت باهــا، ف ــان، شفشــاون، شــتوكة اي ــم بولم ــات تابعــة الأقالي بجماع

ــازة ووجــدة. خنيفــرة، طنجــة، ت

المدرسة الجمعاتية ببومريم–إقليم فكيك

وط التمــدرس  بــرز مفهــوم المدرســة الجمعاتيــة مــن الحاجــة إل توفــ�ي رسش
الأطفــال قبائــل الرٌّحــل )7582 فــرًدا دون ســن 15 ســنة تــم إحصاؤهــم ســنة 
ي ظــروف مالئمة الأســلوب 

2014 - المصــدر: المندوبيــة الســامية للتخطيــط( �ف
حياتهــم. فبمــا أن تقليــد تنقــل هــذه القبائــل )المتواجــدة أساســا بالمناطــق 
ــ�ي االســتقرار، يكــون أطفالهــم  ــة( يبقــى راســخا رغــم تأث قي الجنوبيــة وال�ش
طــار، قامــت  ي هــذا االإ

مضطريــن إل تــرك الدراســة خــالل تنقــل عائالتهــم. و�ف
ــة  ــوع بمنطق ــذا الن ــن ه ــة م ــواب أول بني ــح أب ــنة 2012، بفت ــة، س المؤسس
ي مؤسســة مدرســية ســهلة الولــوج، 

تنــدرارة. وتســتقبل هــذه البنيــة التالميــذ �ف
قامــة. وهــو مــا يمّكــن مــن التغلــب عــى  توّفــر لهــم مرافــق لالســتقبال واالإ

ي ويتيــح تجميــع المــوارد وبرامــج التدريــس.
صعوبــات البعــد الجغــرا�ف

وتــم إحــداث مدرســة جمعاتيــة ثانيــة، ســنة 2018، بالمنطقــة القرويــة  
ي 

بومريــم، عــى بعــد أكــ�ش مــن 200 كيلومــ�ت مــن بوعرفــة. بســعة 80 رسيــر �ف
الداخليــة، تتوفــر هــذه المدرســة عــى ســتة فصــول تعليميــة. وقــد عرفــت، 
ي الســنة االأول عــى انطالقهــا، تســجيل 68 شــابًا يســتفيدون مــن التأطــ�ي 

�ف
بيــة الوطنيــة. بــوي مــن قبــل مــوارد توفرهــا وزارة ال�ت ال�ت

ــة  ي دور الحضان
ــتقبالهم �ن ــم اس ــل ت طف

ن والكبــار ي أقســام الصغــار والمتوســط�ي
�ن

ــان مــن الشــباب المعــوز  ــات وفتي فتي
ــاب ي دور الط

ــتضافتهم �ن ــت اس تم

تشــتغل  بــوي  الرت للدعــم  مؤسســة 
ي
اب الوطــ�ن بــكل الــرت

تكلفة الـمشاريع 

دار الطالبة

الرشكاء :
وزارة التـربية الوطنية

الـمجلس الجهوي للجهة الرشقية

من أرس معوزة

تكلفة العملية

تكلفة الـمرحلة 2018 

تكلفة الـمرشوع
دبـدو- إقـلـيـم تـاوريـرت

دار الـكـبـدانـي- إقـلـيـم الـدريـوش

ماليني
درهم

فتاة

درهم

مليون 
درهم

مليون 
درهم

ماليني
درهم
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تيس�ي الولوج 
إىل التعليم الأساسي

    فضاءات قبل مدرسية
    للصغار االأطفال

ــل رافعــة  ــة ويمث ي التنمي
ــال رئيســيا �ف ــم االأســاسي عام يعــد التعلي

ــدة  ــة لفائ ــا المؤسس ــهر عليه ي تس ــ�ت ــاج ال دم ــات االإ ــية الآلي أساس
الســاكنة المحتاجــة. وقــد تــم تفضيــل نظــام تدخــل المؤسســة، 
ي عــى منهــج شــمولي يشــمل االأم  ي رعايــة صغــار االأطفــال، ينبــ�ف

�ف
كذلــك. فقــد طــّورت المؤسســة دور الحضانــة و فضــاءات ترفيهيــة 
اوح أعمارهــم مــن 3 إل 6 ســنوات، وهــو نظام  لالأطفــال الذيــن تــ�ت
تعليــم يقــوم عــى تواجــد الــدور داخــل مراكــز تٌخّصــص للتكويــن 
ــاء  ــاركة النس ــجع مش ــام يش ــذا النظ ــرأة. فه ــارات الم ــز مه وتعزي
 ، ويرفــع بشــكل كبــ�ي مــن فــرص ولــوج أطفالهــن إل التعليــم االأولي
. ولحــد  وذلــك بجعــل رســوم التســجيل رمزيــة لرفــع العائــق المــالي
ــة،  ــاء المملك ــع أنح ــة بجمي ــن 70 دار حضان ــ�ش م ــل أك االآن، تعم

تســتفيد منهــا أيضــا عائــالت مــن االأحيــاء المجــاورة االأخــرى.

وقــد شــهدت ســنة 2018، افتتــاح داريــن جديديــن، تتواجــد 
محمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب  ف  أرسش ف  تكوينيــ�ي بمركزيــن 
ــط  ــاط وتي ي الرب ــ�ت ي مدين

ــينها �ف ــى تدش ــه، ع ــرصه الل ــادس، ن الس
مليــل، وكــذا برمجــة فضــاء حضانــة بمركــز القــرب الجديــد للنســاء 

. ــ�ي ــرس الخ ي م
ــاز �ف نج ــد االإ ــو قي ــذي ه ــال ال واالأطف

يعقــوب  واالجتماعيــة  بويــة  الرت المهــن  ي 
�ن التكويــن  مركــز 

التعليــم  مكونــة   - الربــاط   - المنصــور 

وعــا نموذجيــا للتكويــن المتخصــص  يشــمل هــذا المركــز، الــذي يشــّكل م�ش
ي هــذا  ــ�ب ــال. ويل ــة صغــار االأطف ، جناحــا مخصصــا لرعاي ــم االأولي ي التعلي

�ف
ــن االأرس المعــوزة بحــي  ــال م ــة االأطف ــة مزدوجــة: تربي ــز حاجــة تربوي المرك

ــز. ي المرك
ف �ف ــ�ي ــىي للمتدرب ــن عم ــوب المنصــور، وتكوي يعق

ة عــى مســاحة واســعة، تمــت  ي شــكل دار حضانــة كبــ�ي
يقــوم هــذا الجنــاح �ف

ف لالأنشــطة  . وتشــمل تســعة فصــول دراســية، وغرفتــ�ي ف تهيئتهــا عــى طابقــ�ي
ــوح  احة، وفضــاء مفت ي اســ�ت ــة(، وغرفــ�ت ــة الحســية والحركي بي ــة )ال�ت فيهي ال�ت
لالألعــاب، وحجــرة تمريــض، ومطعــًم تــم إعــداده لالأطفــال. كمــا أنــه تــم 
ــذ  ــع االأخ ــي، م ــ�ي نوع ــتقبال و تأط ــ�ي اس ــل تيس ــن أج ــن م ــم االأماك تصمي
بويــة المختلفــة، واحتياجــات تعلــم ويقظــة  ف االعتبــار المســتويات ال�ت بعــ�ي

االأطفــال وكــذا البعــد الجماعــي للمركــز.
يقــوم بتســي�ي الحضانــة فريــق تربــوي تابــع للمؤسســة المغربيــة للنهــوض 

 . ــم االأولي بالتعلي
وقد استقبل هذا المركز :

مركــز التكويــن وإدمــاج النســاء والشــباب بتيــط مليــل - مديونــة 
مكونــة التعليــم 

ي تيــط مليــل، 
ــادرة تضامنيــة للمؤسســة �ف يمثــل مركــز التكويــن هــذا أول مب

ي تمثــل تكتــال ســكانيا يك�ش فيــه الشــعور باالحتياجــات االجتماعيــة للفئات  الــ�ت
ف صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس، نــرصه  االأكــ�ش حرمانــا. وقــد أرسش

ي 2 يونيــو 2018، بعــد ســنة مــن االأشــغال.
اللــه، عــى تدشــينه �ف

ي للنســاء والفتيــات ويهدف  دمــاج االجتماعــي - المهــ�ف ويٌكــرّس هــذا المركــز لالإ
بيــة االأساســية.  ي مســار ال�ت

أيًضــا إل اســتقبال أبنــاء نســاء االأحيــاء المجــاورة �ف
ي ثالثــة 

، تمــت تهيئتــه �ف ، يشــمل فضــاءا مندمجــا للتعليــم االأولي فهــو بالتــالي
ف  ــط�ي ــار والمتوس ــم الصغ ــة )قس ــتويات تعليمي ــالث مس ــة لث ــول تربوي فص
ــالأكل وحجــرة تمريــض.  احة وغرفــة ل ي اســ�ت ــار( وســاحة للعــب وغرفــ�ت والكب
ي الســنة 

3 و5 ســنوات، �ف ف اوح أعمارهــم بــ�ي وقــد اســتقبل 90 طفــالً تــ�ت
ــية 2018 – 2019. الدراس

ــاء  ــاج النس ــن وإدم ــز تكوي ــم مرك ــة دع ــاء جمعي ــذا الفض ــإدارة ه ــوم ب يق
ــل. ــط ملي ــباب بتي والش

مركز القرب للنساء واالأطفال بمرس الخري - مكونة التعليم 

ــن  ــرأة م ف الم ــ�ي ، إل تمك ــسي ــكل رئي ــدة، بش ــادرة الجدي ــذه المب ــدف ه ته
خــالل التكويــن وتشــجيع االأنشــطة المــدرة للدخــل، وترمــي أيضــا إل الرعايــة 
بويــة لصغــار االأطفــال، وذلــك قصــد خلــق ظــروف مواتيــة لولــوج  ال�ت

ــع. ي للمجتم ــا�ب ــي إيج ــ�ي اجتماع ــان تأث ف وضم ــتهدف�ي ــتفيدين المس المس
ا مربعــا،  ــ�ت ــغ 1733 م ــة بمســاحة تبل ــز عــى بقعــة أرضي ــاء المرك ســيتم بن
. يوفــر المركــز 100 مقعــد وتــم  وسيشــمل فضــاء مخصصــا للتعليــم االأولي
ــا  ــوي أيض ــار، ويحت ف والكب ــط�ي ــار والمتوس ــام للصغ ــالث أقس ي ث

ــه �ف تنظيم
احة ومقصــًف لتوفــ�ي بيئــة متفتحــة لالأطفــال  عــى فضــاء للعــب وغرفــة اســ�ت

دون خمــس ســنوات.

خالل السنة الدراسية 
2019 - 2018

تكلفة الـمرشوع

تكلفة الـمرشوع

تكلفة الـمرشوع

مليون
درهم

مليون
درهم

مليون
درهم

طفالً

كاء : ال�ش
مجلس عمالة الرباط

ي مرحلة 
المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم �ف

ما قبل المدرسة
كاء : ال�ش

قليمي لمديونة المجلس االإ
ي وإنعاش الشغل مكتب التكوين المه�ف

جمعية دعم مركز التكوين وإدماج النساء والشباب تيط مليل

كاء : ال�ش
مجموعة العمران

جمعية محلية
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محاربة الهشاشة

أرقام أساسية 2018

حمايــة كرامــة االأشــخاص االأكــرث ضعفــا 
االجتماعيــة الروابــط  وتعزيــز 

الهشاشــة  وضعيــة  ي 
�ف للســكان  خاًصــا  اهتماًمــا  المؤسســة  تــولي 

ــول  ــن أص ــاءا م ، أو نس ف ــ�ي ــاال مهمل ــوا، أو أطف ــا كان ــة أيتام االجتماعي
ف ... تمــس الهشاشــة  قرويــة أو أوســاط هشــة، أو أشــخاص مســن�ي
ــع  ات متعــددة. بالتعــاون م ــ�ي ــة وتتخــذ تعب ــات مختلف ــة فئ االجتماعي
، تقــوم المؤسســة بتفعيــل آليــات تضامنيــة للدعــم  ف ف جمعويــ�ي فاعلــ�ي
ــعى إل  ــي تس ــكانية. فه ــة س ــع كل مجموع ــا م ــم تكييفه ــاج، يت دم واالإ
ف االجتماعــي واالقتصادي  الحــد مــن آثــار الهشاشــة وإل تشــجيع التمكــ�ي

ــا. ــات ضعف ــ�ش الفئ الأك

طفل استفاد من الرعاية
ي دور االأيتام

�ن

يواء امرأة استفادت من االإ
ي المراكز االجتماعية

والتكوين �ن
النسوية

شخص من كبار السن استفاد
ي مراكز مخصصة

من رعاية يومية �ن

ز النساء من تمك�ي
فرص تحقيق الستقاللية

مساعدة الأشخاص
الـمستضعفيـن ع�
جاع مؤهالتهم اس�ت

دار عائات البحارة الصيادين بمهديّة

تمثــل هــذه المبــادرة الجديــدة اســتجابة تضامنيــة للظــروف المعيشــية 
الهشــة )دخــل غــ�ي قــار، أميــة، ثقــل التحمــالت االأرسيــة...( داخــل مجتمعات 
ي جماعــة مهديــة. وتهــدف دار زوجات البحــارة الصيادين 

الصياديــن، خاصــة �ف
ف الوضــع  ي قصبــة مهديــة، إل تحســ�ي

بناؤهــا �ف ي ســيتم  الــ�ت بمهديّــة، 
االقتصــادي لزوجــات البحــارة الصياديــن بالمنطقــة. وســتكون بمثابــة منصــة 
نشــاء أنشــطة اقتصاديــة. حيــث ستســتفيد 250  لتعزيــز المهــارات والتأطــ�ي الإ
ي مهن 

ي محو االأميــة وتكوينــات �ف
ف الســاكنة، مــن دروس �ف امــرأة ســنويا مــن بــ�ي

ــات(.  عالمي ــخ، والطــرز، والخياطــة، واالإ ــون الطب ــدرة للدخــل )فن ــة م محلي
وســيتم التشــجيع عــى إمكانيــات الحصــول عــى دخــل بتســويق منتجــات 
ي فضــاءات للبيــع مقــررة لهــذا الغــرض. وســيتم 

يتــم إنتاجهــا داخــل الــدار، �ف
كذلــك وضــع نظــام دعــم للنســاء قصــد إحــداث مشــاريع مــدرة للدخــل 

ي تعاونيــات إنتاجيــة.
خاصــة بهــن أو تنظيــم أنفســهن �ف

بأطفــال  بويــة  ال�ت للعنايــة  حضانــة  فضــاء  أيًضــا  الــدار  ســتوفر  كمــا 
لمســتفيدات. ا

مركز القرب للنساء واالأطفال بمرس الخري - مكونة التكوين

ي الجماعــة القرويــة مــرس 
وع أول مركــز اجتماعــي يشــيد �ف يمثــل هــذا المــ�ش

ــاط(، ويوضــح مركــز القــرب  ي تقــع عــى بعــد 15 كــم مــن الرب ــ�ت الخــ�ي )ال
ي تدخالتهــا: إذ أنهــا 

ي تعتمدهــا المؤسســة �ف للنســاء واالأطفــال المنهجيــة الــ�ت
ي تكــون فيهــا االحتياجــات غــ�ي مكفولــة بمــا  ي االأماكــن الــ�ت

تفضــل العمــل �ف
ي إطــار منطــق تغطيــة جغرافيــة عــى أوســع نطــاق ممكــن؛ 

فيــه الكفايــة، �ف
ــة تفتقــر إل  ي منطقــة نامي

ــة المــرأة �ف ــة، وضعي ي هــذه الحال
ويهــم االأمــر �ف

أ  ــ�ي ــى ته ــز ع ــيعمل المرك ــادي. وس ــي واالقتص ــاج االجتماع دم ــات االإ رافع
؛ إذ ستســتفيد النســاء  ف المالي الظــروف المالئمــة للولــوج إل الشــغل والتمكــ�ي
ي تتناســب مــع الحاجيــات  ي المهــن الــ�ت

مــن برامــج التكويــن وتنميــة القــدرات �ف
المحليــة: الحــرف االأساســية )فنــون الطبــخ، والفصالــة والخياطــة، والحالقــة 
ي مرحلــة التعليــم االأولي ووكالء لكبــار 

والتجميــل( والخدمــات )مربيــات �ف
ي 

ــص �ف ــات تخت ــاء تعاوني ي إنش
ــا �ف ــن أيًض ــيتم دعمه ــيط(. وس ــار التقس تج

ــة المــدرة للدخــل. االأنشــطة المحلي

ن -  ن بالهراويــ�ي المركــز االجتماعــي الســتقبال االأشــخاص المســن�ي
الــدار البيضــاء

يزيــد الفقــر والتحــوالت االجتماعيــة مــن معانــاة االأشــخاص الضعفــاء، 
ــة  ي. فالعزل ــرصف ــط الح ي الوس

ــون �ف ــن يعيش ــم الذي ف منه ــن�ي ــة المس خاص
ي 

ــاة �ف ــع بهــم إل التســول أو الحي ــة تدف ــة الصحي وانعــدام الدخــل والحال
ي تكتــل 

ــد بشــكل مضطــرد �ف اي ف ي ت�ت ــ�ت د؛ وهــي الحــاالت ال الشــوارع أو التــ�ش
ــدار البيضــاء. ــل ال ــ�ي مث ي كب ــرا�ف عم

وع مركــز  ووفــاء منهــا لقيمهــا التضامنيــة والتعبويــة، أطلقــت المؤسســة مــ�ش
ف بإقليــم مديونــة.  ي الهراويــ�ي

ف �ف اجتماعــي الســتقبال االأشــخاص المســن�ي
ي تمّكنهــا مــن اســتقبال 48 شــخصا، ســتوفر هــذا البنيــة  بفضــل ســعتها الــ�ت
المســتقبلية مكانــا للعيــش الجماعــي المختلــط ودعًمــا اجتماعًيــا مالئمــا 
ــخصية  ــتقالليتهم الش ــتعادة اس ــى اس ــتفيدين ع ــاعدة المس ــل مس ــن أج م
ــم  ــة والتطعي قام ف االإ ــ�ي ــع ب ــة تجم ــة بصيغ ــتنظم الرعاي ــة. وس واالجتماعي
دمــاج وذلــك فضــال عــن العيــادة وأنشــطة الممارســة الفنيــة أو الخياطــة.  واالإ
مربعــا،  ا  مــ�ت  3920 مســاحة  عــى  يمتــد  الــذي  وع،  المــ�ش وســيوفر 
ــة  ــن الرعاي ــتفيدين م ــخاص المس الء واالأش ف ــ�ف ف ال ــ�ي ــة لتمك ــالت تجاري مح

ــل. ــى دخ ــول ع الحص
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حمايــة كرامــة االأشــخاص االأكــرث ضعفــا 
االجتماعيــة الروابــط  وتعزيــز 

الهشاشــة  وضعيــة  ي 
�ف للســكان  خاًصــا  اهتماًمــا  المؤسســة  تــولي 

ــول  ــن أص ــاءا م ، أو نس ف ــ�ي ــاال مهمل ــوا، أو أطف ــا كان ــة أيتام االجتماعي
ف ... تمــس الهشاشــة  قرويــة أو أوســاط هشــة، أو أشــخاص مســن�ي
ــع  ات متعــددة. بالتعــاون م ــ�ي ــة وتتخــذ تعب ــات مختلف ــة فئ االجتماعي
، تقــوم المؤسســة بتفعيــل آليــات تضامنيــة للدعــم  ف ف جمعويــ�ي فاعلــ�ي
ــعى إل  ــي تس ــكانية. فه ــة س ــع كل مجموع ــا م ــم تكييفه ــاج، يت دم واالإ
ف االجتماعــي واالقتصادي  الحــد مــن آثــار الهشاشــة وإل تشــجيع التمكــ�ي

ــا. ــات ضعف ــ�ش الفئ الأك
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مختلــف  ي 
�ن تســجيلهم  تــم  شــاب 

التكويــن  بمراكــز  المهنيــة  الشــعب 
للمؤسســة التابعــة 

عاقــة يتــم تكوينهــم  شــاب مــن ذوي االإ
ي مراكــز متخصصــة ومختلطــة

�ن

ي المراكز 
شاب تتم رعايتهم �ن

بوية والرياضية االجتماعية الرت

التكوين والتشغيل

ن الـرأسـمـال الـبشـري لـلـشـاب تـثـمـ�ي

ــه  ــرض وضعت ــذا الغ ــة، وله ي التنمي
ــا �ف ــرصا محوري ــباب عن ــد الش يع

ي مقدمــة أولوياتهــا. لــذا فهــي تعمــل عــى تمتيعــه بتكافــؤ 
المؤسســة �ف

ــه إل  ــا يؤهل ، مم ــا�ف ي الح
ــه �ف ــق ذات ــات تحقي ــه إمكاني ــرص ومنح الف

مواجهــة التحديــات المســتقبلية. وهكــذا، فــإن المؤسســة تواصــل 
تفعيــل العديــد مــن الرافعــات، انطالقــا مــن تســهيل الولــوج إل التعّلم 
ف مســتويات الكفــاءة وتعزيــز التشــغيل  وتنميــة المهــارات، وتحســ�ي
ــاء  ي للشــباب أبن دمــاج المهــ�ف ي ووصــوال إل العمــل مــن أجــل االإ ــذا�ت ال

ــروي. ــم الق ــة و العال ــاط محروم أوس

أرقام أساسية 2018

تزويد الشباب بمهارات مهنية
مالئمة لسوق الشغل

بيعقــوب  واالجتماعيــة  بويــة  الرت المهــن  ي 
�ن التكويــن  مركــز 

التكويــن  مكونــة   - الربــاط  المنصــور- 

ــو  ي 19 ماي
ــه، �ف ــك محمــد الســادس، نــرصه الل ــة المل ف صاحــب الجالل أرسش

ي مجــال تطويــر 
ف هــذا المركــز الــذي يمّثــل أول تجربــة �ف 2018، عــى تدشــ�ي

ي 
. وقــد تــم إطــالق هــذه المبــادرة �ف ي قطــاع التعليــم االأســاسي

المهــارات �ف
صــالح الهــادف إل تعميــم التعليــم االأولي داخــل التعليــم  إطــار مرافقــة االإ
العمومــي، ممــا ســيتيح فــرص تشــغيل حقيقيــة للشــباب. فإضافــة إل 
ــة  ــال خدم ي مج

ــن �ف ــا للتكوي ــا برنامًج ــز أيًض ــدم المرك ــم، يق ــاع التعلي قط
ي ســوق 

ــا �ف ــل مهنــا تشــهد تزايــد الطلــًب عليهــا حالًي ي تمّث االأشــخاص، والــ�ت
الخــواص.

ي ســنته االأول، تســجيل 150 متدربـًـا شــابًا سيســتفيدون 
وقــد  شــهد المركــز، �ف

ي التعليــم االأولي ومســاعدي  ي مهــن مربــ�ي
مــن تكوينــات متخصصــة ومؤهلــة �ف

صغــار االأطفــال ومســاعد الحيــاة االجتماعيــة. وســيتيح تواجــد فضــاء 
بــوي للشــباب أيًضــا االســتفادة مــن دورات تدريبيــة تمكنهــم  الحضانــة ال�ت

مــن صقــل تكوينهــم.

ي مهن السيارات ببرأ الرامي - القنيطرة
مركز التكوين �ن

نجــاز البنيــة الرابعــة المخصصــة لمهــن الســيارة - بعــد  يمثــل هــذا االإ
ــدار البيضــاء ومركــزا إصــالح  مركــز هندســة الســيارات بســيدي معــروف -ال
ف  الســيارات بســيدي عثمــان - الــدار البيضــاء وحــي النهضــة 2 – تمــارة. ويتمــ�ي
ــه  ــه وموقع ــا، وبحجم ي يقدمه ــ�ت ــن ال ــعب التكوي ــد بش ــز الجدي ــذا المرك ه

. ي
ــرا�ف الجغ

ــا،  ا مربع ــ�ت ــغ 11000 م ــاحة تبل ــة بمس ــة أرضي ــى قطع ــاءه ع ــم بن ــد ت وق
ي عــى  ويمثــل أكــ�ب بنيــة مــن نوعهــا أنجزتهــا المؤسســة، إذ تــم إنشــاء مبــ�ف
جــزء مــن االأرض بمســاحة 5000 مــ�ت مربــع. ليعتــ�ب الموقــع جــزًءا مــن برنامج 
ي المنطقــة الحــرة االأطلســية بالقنيطــرة، 

إقامــة مشــاريع صناعــة الســيارات �ف
ي ســتكون مصــدر طلــًب قــوًي عــى التشــغيل. والــ�ت

ــتمل  ــي تش ــد، فه ــل الجدي ــن الجي ــاءات م ــًزا للكف ــة مرك ــذه البني ــد ه وتع
ي تعمــل  بشــكل أســاسي عــى قطاعــات التصنيــع والتعاقــد مــن الباطــن الــ�ت
ف هــذه القطاعــات، شــعب  ي المراحــل القبليــة للسلســلة الصناعيــة. ومــن بــ�ي

�ف
ــرى. إذ  ــة االأخ ــز الثالث ي المراك

ــا �ف ــم إدراجه ــم يت ــا ل ه ــئة وغ�ي ــدة ناش جدي
ات  ف الشــباب داخــل مختــ�ب اح 12 وحــدة تكوينيــة عــى المتدربــ�ي يتــم اقــ�ت
والتنجيــد  واالأســالك  القوالــب،  لتصنيــع  أوراش  ومختلــف  التكنولوجيــا 
)الــ�وج( وأفرشــة الســيارات ومعالجــة الطــالء والتصنيــع بالتحّكــم الرقمــي 
ــب آالت متطــورة  ــت هــذه االأوراش جل ــد تطلب ــة. وق والتصميمــات الصناعي
ر، والحقــن البالســتي�ي ب 3 و5 محــاور، وآلــة الكهربــة ...(،  ف جــدا  )التقطيــع باللــ�ي
ف الشــباب  ــ�ي ــا ســيمكن المتدرب ــرة للمغــرب. وهــو م ــم اســتقدامها الأول م ت
ي الحاجيــات  ي تلــ�ب مــن اكتســاب المعرفــة التقنيــة والدرايــة الفنيــة الــ�ت

ــة لســوق الســيارات. الحالي
ي شــتن�ب 2018، 812 متدربًــا 

وقــد اســتقبل المركــز، عنــد انطــالق أنشــطته �ف
ــباب  ــة )ش ــم المهني ــب توصيفاته ــون، حس ــاة؛ يتوزع ــم 131 فت ــن بينه م
، وحاصلــون عــى شــهادة البكالوريــا أو لهــم مســتوى  ف غــ�ي متمدرســ�ي
ف  كتقنيــ�ي أو  الآالت  ف  كمشــّغل�ي إمــا  تكوينــات  الشــباب  البكالوريا(؛يتابــع 
اوح مــن 3 إل 6 أشــهر لــدورات التأهيــل،  ات تكويــن تــ�ت ف عــى فــ�ت متخصصــ�ي

ــوم. ــة بدبل ــات المتوج ــص التكوين ــا يخ ف فيم ــ�ي ــدة عام أولم

ن مسيك - الدار البيضاء مدرسة الفرصة الثانية ب�ب

ــدا  ــل نموذجــا جدي ــذي يمث ــة، ال وع مدرســة الفرصــة الثاني يســتهدف مــ�ش
اوح  للعمــل الــذي تنجــزه المؤسســة، شــباب االأوســاط المحرومــة الذيــن تــ�ت
ف الذيــن ال يعملــون وال يزاولــون دراســة  ف 12 و20 ســنة مــن بــ�ي أعمارهــم بــ�ي
ــة  ــاة العملي ي الحي

ــاج �ف دم ــى االإ ــم ع ي دعمه
ــدف �ف ــل اله ــن. ويتمث أو تكوي

ــة  ــة وتنمي بي ــة لل�ت ي المســارات التقليدي
ــك مــن خــالل إعــادة دمجهــم �ف وذل

ف آليــة التدخــل لمدرســة  المهــارات، داخــل إطــار يحّفــز عــى التعّلــم. وتتمــ�ي
نامــج  ال�ب ي 

�ف والموســيقى  الرياضــة  رافعــات  إدخــال  ي 
�ف الثانيــة  الفرصــة 

ف إرادة الشــباب، وتشــجيعهم عــى التعبــ�ي عــن  بــوي، مــن أجــل تحفــ�ي ال�ت
ــع وعيهــم بإمكاناتهــم. مواهبهــم وعــى رف

ي فصــول مناوبــة مــن أجــل 
وســتمّكن هــذه البنيــة الشــباب مــن االنخــراط �ف

الدراســات،  ، والحصــول عــى شــهادات  الــدراسي بمســتواهم  االرتقــاء 
وإصــالح   ، ي المبــا�ف ككهربــاء  شــغل  مناصــب  توّفــر  مهــن  ي 

�ف والتكويــن 
الســيارات، والتفصيــل والخياطــة وفنــون الطبــخ.

تكلفة الـمرشوع

تكلفة الـمرشوع

تكلفة الـمرشوع

كاء : ال�ش
مجلس عمالة الرباط

ي وإنعاش الشغل مكتب التكوين المه�ف
ي مرحلة

المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم �ف
ما قبل المدرسة

يك : ال�ش
ي مكتب التكوين المه�ف

وإنعاش الشغل

كاء : ال�ش
وزارة الشباب والرياضة

ي وإنعاش الشغل مكتب التكوين المه�ف
بية والتعليم - الدار البيضاء االأكاديمية الجهوية لل�ت
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مركز التكوين وإدماج النساء والشباب
 بتيط مليل – مديونة - مكونة التكوين

ف كمــا يتوجه  يهــدف مركــز تيــط مليــل إل دعــم المــرأة نحــو المزيــد من التمكــ�ي
ي متعــدد  أيضــا إل الشــباب بمنحهــم إمكانيــة الولــوج إل عــرض تكويــن مهــ�ف
ي 

التخصصــات. ويمثــل أول اســتجابة اجتماعيــة تضامنيــة تقدمهــا المؤسســة �ف
ي مــن إشــكاليات التهميــش االجتماعــي واالقتصادي. ية تعــا�ف منطقــة شــبه حرصف
ف هــذه البنيــة الجديــدة مــن قبــل صاحــب الجاللــة الملــك  وقــد تــم تدشــ�ي
ــن  ــا للتكوي ي يونيــو 2018، وهــي تشــمل قطب

ــه �ف محمــد الســادس، نــرصه الل
ي مهــن الطبــخ والحلويــات والحالقــة 

يوّفــر للشــباب شــعب تأهيليــة مختلفــة �ف
، وتوفــر كذلك برامــج للحصول  ي والتجميــل ونجــارة االألومنيــوم وكهربــاء المبــا�ف
عالميــات والتجــارة وتســي�ي المقــاوالت. وضمانــا  ي مهــن تهــم االإ

عــى دبلــوم �ف
ف  لقابليــة تشــغيل الشــباب داخــل ســوق يتطــور، أخــذت هــذه التكوينــات بع�ي

االعتبــار احتياجــات الســوق المحليــة.
ــن  ــا، م ــجيل 259 متدربً ــغيله، تس ــن تش ــنة االأول م ي الس

ــز، �ف ــرف المرك وع
ــاة. ــم 89 فت بينه

ي مهن الصيانة والطاقات المتجددة
مركز التكوين �ن

 بالعكاري- الرباط
ــا  ي تقدمه ــ�ت ــة ال ــادرات المختلف ــز المب ــد لتعزي وع الجدي ــ�ش ــذا الم ــاء ه ج
ي جهــة الربــاط ســال-القنيطرة. وقــد تــم ذلــك مــع 

المؤسســة لفائــدة الشــباب �ف
ــة.  ــة المؤهل ــد العامل ــب الي ــر منافــذ طل ــدة توّف ــن جدي إدخــال شــعب تكوي
ي المهــن 

، ســيقدم مركــز العــكاري دورات متخصصــة تتــوج بدبلــوم �ف وبالتــالي
المرتبطــة بصيانــة المعــدات الصناعيــة والتجاريــة الكهربائيــة والحراريــة 
ــات المتجــددة. وســيوفر  ي تســتخدم الطاق ــ�ت ــذا المعــدات ال ــف ، وك والتكيي
طاقــة اســتيعابية تصــل إل 400 مقعــد تربــوي، وسيســهر عــى التأطــ�ي مكتب 

ي وإنعــاش الشــغل. ــن المهــ�ف التكوي

ي  ي الشغل سيدي الطي�ب
ي واالدماج �ن

مركز التكوين المه�ن
 ، ي تمثــل هــذه البنيــة أول عنــرص اجتماعــي تطلقــه المؤسســة بســيدي الطيــ�ب
ــذي ســيفتح  ــز ال ي إقليــم القنيطــرة، وهــو المرك

ــة تقــع �ف وهــي جماعــة قروي
آفاًقــا تربويــة ومهنيــة جديــدة لشــباب المنطقــة حيــث ســيمثل البنيــة التحتيــة 
ي المتواجــدة بالجماعــة. يوفــر المركز طاقة اســتيعابية  الرئيســية للتكويــن المهــ�ف
ي مهــن محليــة مثــل 

تصــل إل 400 مقعــد تربــوي، وســيقدم دورات تدريبيــة �ف
، ونجــارة االألمنيوم.  ي الفصالــة والخياطــة، والصباغــة والديكــور، وكهرباء المبــا�ف
ي 

ــة �ف ــا مــن متابعــة دورات تمهيدي ف الشــباب أيًض ــ�ي ــه ســيمّكن المتدرب كمــا أن
ي إطــار الدعــم عــى إحــداث مشــاريع وخلــق أنشــطة 

، �ف عالميــات والتدبــ�ي االإ
اقتصاديــة مــدرة للدخــل.

ــن  ــباب باب ــدرات الش ــة ق ي لتنمي
ــا�ن ــوي والثق ب ــم الرت ــز للدع مرك

ــاء ــدار البيض ــيك - ال مس
وع  ف هــذا الم�ش ف جاللــة الملــك محمــد الســادس، نــرصه اللــه، عى تدشــ�ي أرسش
ي الــذي  الجديــد، الــذي يجســد المقاربــة المتعــددة االأبعــاد للعمــل التضامــ�ف
ــد  ــة. ويع ــة وثقافي ــات فني ــطة رافع ــوز بواس ــباب المع ــج الش ــتهدف دم يس
المركــز بنيــة اجتماعيــة للقــرب، وبمثابــة منصــة للنمــو والدعــم يقــدم فرًصــا 

. ي
ي حــي تقــل فيــه البنيــات التحتيــة للتنشــيط الثقــا�ف

جديــدة �ف
أ كذلــك الظــروف  ي والتعبــ�ي والحــوار، فهــو يهــ�ي

وإذ يمثــل المركــز مكانــا للتــال�ت
بــداع. كمــا  ي تشــجع عــى االنفتــاح عــى االآخريــن واالســتقاللية واالإ المثــى الــ�ت
يقــدم مجموعــة واســعة مــن االأنشــطة تهــم الفنــون التشــكيلية والموســيقى 
ي فضــاءات مجهــزة بالكامــل ومهنيــة الحتياجــات الفصول 

والرقــص والمــ�ح، �ف
ــاء  ، فض ي

ا�ف ــ�ت ــع اح ي طاب
ــك، �ف ــز كذل ــن المرك ــارض. ويتضّم ــروض والمع والع

ي الولــوج 
ي مصاحبــة الشــباب �ف

للتكويــن، إذ أن إحــدى مهــام المركــز تتمثــل �ف
ي  ي المهــن الــ�ت

ي التأهيــل �ف
ن �ف للحيــاة المهنيــة. ويتمثــل الهــدف مــن هــذا المكــوٍّ

ي عالــم الســينما والعــرض. وتهــم عــى الخصــوص وضع 
توفــر فــرص العمــل �ف

دارة العــروض، واســتوديوهات  ي الإ الديكــور، وتصميــم االأزيــاء، والتدبــ�ي التقــ�ف
الصــوت، والتصويــر، وتصميــم الكرافيــك. ولضمــان تأطــ�ي مالئــم للشــباب، 
كــة التنميــة المحليــة »الدار  اف عــى المركــز إل رسش تــم تفويــض التســي�ي واالإرسش
ــات  البيضــاء للتنشــيط والتظاهــرات«، بالتنســيق مــع مجموعــة مــن الجمعي

الثقافيــة والفنيــة المحليــة، مــن بينهــا جمعيــة النــورس للفنــون.
ي يونيو 2018.

663 شابًا استفاد من أنشطة المركز منذ تدشينه �ف

ي مهن اللوجستيك الفاحي بسوق االأربعاء
مركز التكوين �ن

ي مدينــة ســوق 
يعــد هــذا المركــز االأول مــن نوعــه الــذي تطلقــه المؤسســة �ف

مكانــات االقتصاديــة المتاحــة بمنطقــة  االأربعــاء، تــم تصميمــه طبقــا لالإ
 . ي ي تــم إعالنهــا قطبــا للصناعــة الفالحيــة عــى المســتوى الوطــ�ف التواجــد، الــ�ت
ي مناســب يســاعد الشــباب المعــوز عــى ولــوج  وســيكون بمثابــة جــ� تكويــ�ف

ي المهــن الفالحيــة المحليــة.
ســوق الشــغل �ف

وقــد تــم بنــاء المركــز عــى بقعــة أرضيــة بمســاحة 5000 مــ�ت مربــع وبســعة 
توفــر 600 مقعــد تربــوي، وســيقدم تكوينــات تأهيليــًة تشــمل وحــدات تقنيــة 
يــد الصناعــي  الإصــالح االآالت الفالحيــة والتغليــف والتعبئــة وصيانــة الت�ب
دارة  والصيانــة الصناعيــة. وســيتم اســتكمال التكويــن بوحــدات حــول االإ
ي مجــال الســكرتارية وتشــغيل المكاتــب، وتســي�ي المقــاوالت، 

والتدبــ�ي �ف
ف الشــباب بمهــارات تســتجيب  ويــد المتدربــ�ي ف عالميــات وتعلــم اللغــات ل�ت واالإ

ــة. ــدة بالمنطق ــاوالت المتواج ــات المق الحتياج

مركب للتنشيط الفنـي والثقافـي تابريكت - سا
ي وفــق نفــس المنطق 

ي والثقــا�ف وع ٌمجّمــع تابريكــت للتنشــيط الفــ�ف ــم مــ�ش ُصمٍّ
ي لتنميــة مهــارات الشــباب 

بــوي والثقــا�ف ي مركــز الدعــم ال�ت
الــذي تــم تبّنيــه �ف

ــة  ــة المختلف ــادرات الفني ــم المب ــة لدع ــة منص ــيكون بمثاب ــيك، وس ف مس ــ�ب ب
حــة مــن قبــل جمعيــات االأحيــاء بمدينــة ســال. وســيتم تجنيــد  للشــباب، المق�ت
ي التكويــن والقيــام بالتدريبــات والعروض 

هــذه البنيــة لالســتجابة للحاجيــات �ف
للفــرق الم�حيــة والموســيقية بالمدينــة.

ف تخصصــات  ي تثمــ�ي
ي التحــدي المتمثــل �ف

ــع �ف ــة هــذا الٌمجّم تكمــن خصوصي
ــم االآالت  ــذا ترمي ــب وك ــب الكت ــد وتذهي ــط وتجلي ــن الخ ــل ف ــة مث تقليدي
ــن الموجهــة للشــباب.  ي وحــدات التكوي

ي ســيتم برمجتهــا �ف ــ�ت الموســيقية، وال
كمــا ســيمكن هــؤالء الشــباب مــن ولــوج شــعب مهنيــة تهــم الفنــون الحديثــة 
)تصميــم الرســومات بالحاســوب، والرقــص العــرصي، وتحضــ�ي ديكــور 
ــا، وســتصل  ًا مربًع ــغ 3640 مــ�ت ــاؤه عــى مســاحة تبل العــروض...(. ســيتم بن
الثقافــة  وزارة  وســتتول  شــاب   20000 إل  الســنوية  االســتيعابية  طاقتــه 

ه. ــي�ي ــال تس واالتص

تــم افتتــاح مركــز التكويــن هــذا خــالل الســنة الدراســية 2018 - 2019، لتلبيــة 
ف عــن  ي للشــباب المنقطعــ�ي دمــاج المهــ�ف ايــدة لالإ ف االحتياجــات االجتماعيــة الم�ت
ف  ــ�ي ــن اثن ــن مركزي ــبكة م ــم ش ــو يدع ــة. وه ــاط المحروم ــن االأوس ــة م الدراس
ي مهــن تتــالءم 

ات، تــم تكريســهما للتكويــن التأهيــىي �ف ي الصخــ�ي
يتواجــدان �ف

ــا يشــمل تســع  ــا تكوينًي ــز للشــباب عرًض ــة. يقــدم المرك ــع الســوق المحلي م
دارة والتســي�ي والتجــارة. وحــدات تعليميــة تهــم قطاعــات البنــاء والنســيج واالإ

ي أول دخول للمركز.
330 متدرب شاب تم تسجيلهم �ف

تكلفة الـمرشوع

تكلفة الـمرشوع

تكلفة الـمرشوعتكلفة الـمرشوع

تكلفة الـمرشوع

تكلفة الـمرشوع

تكلفة الـمرشوع

مليون
درهم

مليون
درهم

مليون
درهم

مليون
مليوندرهم

درهم

مليون
درهم

مليون
درهم

كاء : ال�ش
قليمي لـمديونة الـمجلس االإ

ي وإنعاش الشغل مكتب التكوين الـمه�ف
جمعية دعم مركز التكوين وإدماج

النساء والشباب تيط مليل

يك : ال�ش
ي مكتب التكوين الـمه�ف

وإنعاش الشغل

كاء : ال�ش
وزارة الثقافة واالتصال

قليمي مجلس مدينة سال الـمجلس االإ

يك : ال�ش
ي مكتب التكوين الـمه�ف

وإنعاش الشغل

كاء : ال�ش
ي الـمجلس االقليمي لسيدي الطي�ب

ي مكتب التكوين الـمه�ف
وإنعاش الشغل

يك : ال�ش
ي مكتب التكوين الـمه�ف

وإنعاش الشغل

كاء : ال�ش
الـمديرية العامة للجماعات الـمحلية

ية الـمبادرة الوطنية للتنمية الب�ش
الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات - مجموعة جمعيات ثقافية محلية

مركز التكوين المتعدد
ات  التخصصات للشباب - الصخري

التكوين والتشغيل
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دماج القتصادي الإ

إتاحــة الظــروف المثالية لتعزيز االســتقالية 
ن المالية للمســتضعف�ي

دمــاج االقتصــادي، الــذي يمثــل عامــالً  تعمــل المؤسســة عــى جعــل االإ
ي مكافحتهــا للفقــر. ولهــذا 

يــة، عنــرصا رئيســيا �ف ي التنميــة الب�ش
أساســًيا �ف

ــة  ــدرات الذاتي ــتند إل الق ــم تس ــات دع ــر آلي ــوم بتطوي ــرض، تق الغ
ف ظــروف  ، وتحســ�ي ي تحقيــق االســتقالل المــالي

للســاكنة المســتضعفة �ف
عيشــهم وخلــق ثــروة محليــة.

ــة أحــدث  ــل برنامــج االدمــاج عــن طريــق االأنشــطة االقتصادي وقــد مّث
نمــوذج، إذ تــم إطالقــه ســنة 2016، بهــدف دعــم ولــوج الشــباب مــن 

أوســاط محرومــة إل عالــم المقاولــة.

ف  ويتلقــى المقاولــون الشــباب )أفــرادا ومجموعــات مكونــة مــن شــخص�ي
، دعمــا ماليــا وبرنامجــا  ف أو ثالثــة أشــخاص وتعاونيــات(، ولمــدة ســنت�ي
ــل  ــا قب ي م ــ�ت ــالل مرحل ــخصي خ ــه الش ــن والتوجي ــن التكوي ــال م متواص
ــز  ــاعدة وتعزي ــم المس ــوم بتقدي ــاريعهم. ويق ــاء مش ــد إنش ــا بع وم
اء )الوكالــة الوطنيــة  نامــج، مهنيــون وخــ�ب كاء لل�ب يــة رسش المهــارات التدب�ي
ة والمتوســطة، الوكالــة االألمانيــة للتعــاون  نعــاش المقــاوالت الصغــ�ي الإ
ــن المؤسســة،  ــرق م ــاط ف ــع النش ــى تتب ــهر ع ــا تس ــدولي GIZ(. بينم ال
بتنســيق مــع جهــات جمعويــة، تمثــل نقــاط اتصــال تكــون عــى تواصــل 
مبــارسش مــع البيئــة المحليــة وحاجيــات الشــباب حامــىي المشــاريع. 
وتتدخــل المؤسســة مــن بدايــة العمليــة إل نهايتهــا، وذلــك مــن خــالل 
تحقيــق انطــالق االأنشــطة بواســطة تمويــل مــدروس يخصــص إل منــح 

ــة. المعــدات المهني

ــطة  ــق االأنش ــن طري ــاج ع ــج االدم ــل برنام يمث
ــة  ــادرات فردي ــق مب ــة أداة دعــم لخل االقتصادي
ــن  ــباب م ــح للش ــدا، يتي ة ج ــ�ي ــة صغ أو جماعي
أوســاط محرومــة إمكانيــة الولــوج إل عالــم 
نامــج عــى دعــم القــرب  ــة. ويقــوم ال�ب المقاول

لضمــان اســتدامة وأداء االأنشــطة.

أرقام أساسية 2018

تقييم مرح�ي 2016 - 2018 برنامج 2018

ن ســنوات وع تم دعمه ب�ي م�ث
2016 و 2018

وع جديد تم انتقاؤه ســنة 2018 م�ث

شاب مســتفيد من حام�ي المشاريع 

ملف 
ترشيح

مرشوع تم انتقاؤه

ملف تم اختياره 
بعد فرز أويل

مرشوعا تم 
مقاول شاب مستفيد انتقاؤه

مليون درهم
من االلتزامات الـاملية

توجد حاليا فـي مرحلة تتبع النشاط والدعم 
بالتكوين الـمستمر

أنشطة
إنتاج

أنشطة  
ــات خدم

مليون درهم مبلغ
االلتزامات لتمويل
الـمعدات الـمهنية

أهـم مـؤشـرات الــمـشـاريـع الــمـنـتـقـاة

الطبيعةالنوع

القطاعات ومجالت النشاط

التوزيع الـجغرافـي

االأثر االجتماعي واالقت�صادي

وع تقدم م�ث
بها رجال

وع تقدمت م�ث
بها نساء

وع خدمات وع إنتاجم�ث م�ث

التجارة
والمطاعم

البيئةالنشاطالمقاول
ي النفس والتفاؤل

▪ الثقــة �ف
▪ تغي�ي التصور بخصوص تســي�ي المشاريع

▪ اكتســاب المهارات والريادة
▪ القدرة عى التوّقع

▪ إضفاء الطابع الرســمي عى النشاط
ف من مصدر للدخل ▪ التمكــ�ي

▪ خلق فرص شغل
وع ▪ استدامة الم�ش

ي المجتمع
▪ المشــاركة �ف

▪ تفاعــل مثمر أرسي ومحىي
ف الظروف المعيشية ▪ تحســ�ي

▪ خلــق أثر قوة دافعة

تصنيع الميكانيك، 
الكهرباء معادن، 

والبناء

السياحة
والصحة والرياضة

الصناعة
التقليدية

ات ف مخ�ب
حلويات

مواد 
محليــة 

تربية
ي مواسش

وع مختلط م�ث

مستفيد

رجل

تقدم
كاء بها �ث

تقدم بها
تعاونياتأفراد

امرأة

51 36
5,3%

92 55
9,5%

41 24
4,2%

64 48
6,6%35

7,6%

173 74
18%

43
5,6%

5248
5,4%

100 67
10,4%

264 57
27,4%

طنجة - تطوان
الحسيمة ق رسش

فاس
مكناس

ي مالل ب�ف
خنيفرة

درعة
تافياللت

كلميم
واد نون

الرباط - سال 
القنيطرة

مراكش -
 أسفي

البيضاء
سطات

سوس
ماسة

وع م�ش
وع م�ش

وع م�ش

وع م�ش وع م�ش

وع وعم�ش م�ش وع م�ش

وع وعم�ش م�ش

مستفيد
مستفيد

مستفيد

مستفيد مستفيد

مستفيد
مستفيد مستفيد

مستفيد 73مستفيد

54

تـقـريـر االنـشـطـة 2018 

دماج عن طريق برنامج االإ
قتصادية االأنشطة االإ
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الصحة

ضمان حق الولوج إىل العاجات
الصحية االأساسية وتلبية

االحتياجات الخاصة

ة أساســية لتعزيــز  ف يمثــل حــق الولــوج إل الخدمــات الصحيــة ركــ�ي
المواطنــة. وتعمــل المؤسســة عــى ضمــان ذلــك عــى عــدة مســتويات. 
، وبتعزيــز الخدمــات  ف فهــي تقــوم بتقريــب الرعايــة مــن المواطنــ�ي
والبــ�ف التحتيــة الصحيــة العموميــة، وبإحــداث بنيــات طبيــة واجتماعية 
جديــدة تســتجيب الحتياجــات خاصــة وتشــمل سالســل الرعاية الشــاملة 

القريبــة مــن الســاكنة.

أرقام أساسية 2018

شخص محروم استفاد
مــن خدمات المراكز الطبية

المختلفة التابعة للمؤسســة

شاب استفادوا من مرافقة
دمان بمراكز طب االإ

مســتفيد من الحمات الطبية

برنامج الـمراكز الطبية 
الجتماعية

منــذ مــا يقــارب مــن 10 ســنوات، والمؤسســة تقــوم بتعزيــز مبــدأ المســاواة 
ي الولــوج إل الرعايــة الصحيــة، وذلــك باالرتقــاء إل مســتوى أكــ�ش تنظيمــا مــن 

�ف
ف عــى الحــد مــن التفاوتــات الجغرافيــة واالجتماعية،  كــ�ي التدخــل. وقــد تــم ال�ت
ــج  ــدة، تدم ــج مؤسســات وســيطة ومتخصصــة جدي ــالل إنشــاء برنام ــن خ م
نامــج، الــذي  ي آليــات الرعايــة. وقــد تــم تقســيم هــذا ال�ب

النهــج االجتماعــي �ف
اكــة مــع وزارة الصحــة، إل أربــع محــاور رئيســية: مكافحة  تنّفــذه المؤسســة ب�ش
دمــان، واالأمــراض المزمنــة، ومســتعجالت القرب والرعايــة الصحية  ســلوكات االإ
عاقــة  االأوليــة وحــاالت مرضيــة محــددة كذلــك )الشــلل الدماغــي، الزهايمــر، االإ
الجســدية، الطــب النفــسي ...(. اعتمــادا عــى خدمــات القــرب، إن عــى 
ــن  ي م ي تعــا�ف ــ�ت ــة ال ي ــة وشــبه الحرصف ي ي )المناطــق الحرصف

المســتوى الجغــرا�ف
نقــص الخدمــات(، أوالســكانية )االأحيــاء المحرومــة والعاليــة الكثافــة(.

ــز  ــا مراك ــدة، خاصــة منه ــات جدي ــاح بني ــد شــهد نشــاط ســنة 2018 افتت وق
ف  وعــ�ي -اجتماعــي، باالإضافــة إل إطــالق م�ش -نفسي ي دمــان ومركــز ط�ب طــب االإ

دمــان. ــز طــب االإ ــة االأساســية ومرك ــز للعالجــات الصحي ــن : مرك جديدي

مركز الطب النفسي االجتماعي بتيط مليل - مديونة
يمثــل مركــز الطــب النفــسي االجتماعــي سلســلة جديــدة مــن البنيــات 
ي  الطبيــة، ويســاعد عــى التكفــل باالأمــراض العقليــة مــن خــالل الدعــم الطــ�ب
، وتنمية  ي . وتســتند هــذه الرعايــة عــى العــالج الطــ�ب االجتماعــي بتوّجــه شــمولي
ابطيــة وتعّلــم المعــارف الحياتيــة. ويمثــل مركــز تيــط مليــل البنية  القــدرات ال�ت
ــدار البيضــاء - ســطات، ويوفــر طاقــة  ــا المنجــزة بجهــة ال ــة مــن نوعه الثاني
ي وضــع 

ي الســنة. ويســتهدف االأشــخاص �ف
اســتيعابية تصــل إل 1300 مريــض �ف

ي التكيــف االجتماعــي، 
عــوز و يعانــون مــن هشاشــة نفســية ومــن اضطرابــات �ف

ف  ف اثنــ�ي ي قطبــ�ي
لتمكينهــم مــن الولــوج إل رعايــة مزدوجــة تقــدم لهــم �ف

ي الطــب العــام، 
ي يوفــر لهــم عــرض استشــار وعــالج �ف للتدخــل؛ قطــب طــ�ب

ــا  ا اجتماعيــا تربوي . وقطــب مجتمعــي، يوفــر تأطــ�ي والطــب العقــىي النفــسي
عــادة التأهيــل. ويضــم هــذا  ومهنيــا داخــل محيــط يوفــر الظــروف المناســبة الإ
ي مجــال 

بيــة البدنيــة، وحديقــة للعــالج وكــذا أوراش تكويــن �ف ، غرًفــا لل�ت االأخــ�ي
عالميــات. ، والطبــخ، واالإ الحالقــة والتجميــل، والفــن التشــكيىي

ن الشق - الدار البيضاء مركز للعاجات الصحية االأساسية بع�ي
ف الشــق، البنيــة الثانية مــن نوعها  يعتــ�ب مركــز الرعايــة الصحيــة االأساســية بعــ�ي
ــد مــن 70.000 شــخص مــن أوســاط  ــدار البيضــاء، ويســتهدف أزي ــة ال بمدين

محرومة.
الحــاالت  مــع  للتعامــل  القــرب  خدمــات  المركــز  هــذا  لهــم  وســيوفر 
 ، المســتعجلة، واالأمــراض المزمنــة والرعايــة العالجيــة والوقائيــة. وبالتــالي
ســيتمكن المســتفيدون مــن ولــوج عــرض مــن الرعايــة المتعــددة التخصصــات 
والمندمجــة، تشــمل عــالج االأمــراض المزمنــة وكــذا صحــة االأم والطفــل. ولهذا 
الغــرض، سيشــمل المركــز غرفــا للكشــف المتعــدد التخصصــات والمتخصــص 
)الطــب العــام، أمــراض القلــب، أمــراض الــكى، طــب الغــدد، طــب العيــون، 
صحــة االأم والطفــل(، ورعايــة الحــاالت المســتعجلة، والعنايــة بالفــم 
ــة  ــادة خارجي ــة، وعي ــة الغذائي بي ــح، وفضــاء مخصصــا لل�ت واالأســنان، والتلقي

. ــ�ب ــار( ومخت )مستشــفى النه

مليون
درهم

مليون
درهم

وع تكلفة الـم�ش
وع تكلفة الـم�ش

كاء : ال�ش
وزارة الصحة

مجلس جهة الدار البيضاء - سطات
مجلس عمالة الدار البيضاء

ية الـمبادرة الوطنية للتنمية الب�ش
الجمعية الـمغربية للدعم والربط والـمبادرة العائلية 

لالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية

كاء : ال�ش
وزارة الصحة

مجلس جهة الدار البيضاء - سطات
مجلس عمالة الدار البيضاء

ية الـمبادرة الوطنية للتنمية الب�ش
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ي لـمحاربة
الـبـرنامج الوط�ز

سلـوكيات الدمـان

قصــاء... يحتــاج  بســبب الشــعور باالســتياء واالضطرابــات الســلوكية واالإ
ــة  ــل المؤسس ــنة 2010، تعم ــذ س . ومن ف ــ�ي ــة خاصت ــام وحماي ــباب الهتم الش
اتيجية عــى رعايــة وإعــادة إدمــاج منّظمــة ومالئمــة لالأشــخاص  مــن خــالل اســ�ت
ف جهودهــا عــى  الذيــن يعانــون مــن اســتهالك محفــوف بالمخاطــر، مــع تركــ�ي
ــن  ــراد م ــباب واالأف ــر، الش ــذه المخاط ــا له ــ�ش تعرض ــكانية االأك ــات الس الفئ
ــل  ي تمث ــ�ت ــان – ال دم ــز طــب االإ ي شــكل مراك

ــه �ف ــذ إطالق أوســاط معــوزة. ومن
نامــج تطــّوره، بمشــاركة  ي االجتماعــي - يواصــل ال�ب بنيــات تجســد الدعــم الطــ�ب
ف  ف جمعويــ�ي ي الصحــة والداخليــة وفاعلــ�ي ف وهــي وزار�ت فمــ�ي ف مل�ت متدخلــ�ي

ي هــذا المجــال.
ــون �ف يعمل

ــاء  ــدار البيض ي ال ــ�ت ي مدين
ــة �ف ــرض الرعاي ــز ع ــنة 2018 بتعزي فت س ــ�ي ــد تم وق

ــة. ــة الجهوي ــيع التغطي ــدف توس ــليمان به ــة بنس ــة مدين ــة، وإضاف وطنج

ف الولــوج إل الرعاية  نامــج، الــذي تــم إطالقه ســنة 2003، إل تحســ�ي يهــدف ال�ب
ي المناطــق الشــبه 

ــدة الســاكنة المعــوزة �ف ف الخدمــات لفائ ــة وتحســ�ي الصحي
ــة. بفضــل نظــام  ــة والجبلي ي المناطــق القروي

ــك المتواجــدة �ف ــة وتل ي الحرصف
ي 

نامــج بتقريــب الخدمــات الطبيــة مــن الســاكنة �ف تدخــل متنقــل، يســمح ال�ب
ة  ي إطــار حمــالت منظمــة مبــارسش

. ويتــم ذلــك �ف ي اب الوطــ�ف جميــع أنحــاء الــ�ت
ــة  ــات طبي ــا لجمعي ــا دعم ــام به ــم القي ي يت ــ�ت ــك ال ــل المؤسســة وتل ــن قب م
يكــة. وللرفــع مــن تأثــ�ي هــذه الحمــالت، بــدأت المؤسســة منذ ســنة 2015،  رسش
ــان.  ــهر رمض ــالل ش ــة خ ــيطها خاص ــوم بتنش ــع تق ــاق واس ــى نط ــة ع عملي
نامــج، الوصــول إل أكــ�ش مــن مليــون شــخص، اســتفادوا مــن  وقــد ســمح ال�ب
ي للرعايــة الصحيــة االأوليــة المتعــددة التخصصــات ومــن تدخالت  عــرض مجــا�ف

جراحيــة. 

ــذ خدمــات القــرب بواســطة  ــم تنفي يت
ــزة بشــكل خــاص  ــة مجه وحــدات طبي
ــاالأدوات ومــواد  بأجهــزة للتشــخيص وب
االســتهالك تهــم تخّصصــات مختلفــة 
ــم  ــون، عل )طــب االأســنان، طــب العي
الصوتيــة  فــوق  الموجــات  االأحيــاء، 
كاء-  ــا عــى رسش واالأشــعة(. ويعتمــد أيًض
الصحــة  قطــاع  طبيــة،  جمعيــات 
والســلطات المحلية-مــن أجــل ضمــان 

ــج. نام ــتدامة لل�ب اس

دمان سيدي مومن - الدار البيضاء مركز لطب االإ

دمان حي القدس - بنسليمان مركز لطب االإ

دمان الحي الجديد - طنجة مركز لطب االإ

مليون
درهم

مليون
درهم

مليون
درهم

وع تكلفة الـم�ش

وع تكلفة الـم�ش

وع تكلفة الـم�ش

كاء : ال�ش
وزارة الصحة

مجلس جهة الدار البيضاء - سطات
مجلس عمالة الدار البيضاء

نوصي جمعية أطباء ال�ب
كاء : ال�ش

وزارة الصحة
المجلس الجهوي للدار البيضاء - سطات

جمعية محلية متخصصة

كاء : ال�ش
وزارة الداخلية
وزارة الصحة

الجمعية الوطنية للحد من مخاطر المخدرات
قسم طنجة

برنامج الـحمالت الطبية

برنامج 2018
تم تنفذيها
مبارشة من

قبل الـمؤسسة 

حملة خاصة متعددة التخصصاتحملة متعددة التخصصات
ي شهر رمضان

�ز
د القارس« حملة وقائية من »ال�ب
خنيفرة - من 23 إىل 25 فرباير متعددة التخصصات وجراحية

جمعية رشيكة
ممرضة 
ــي وتقن

مستفيد
طبيب يف الطب العام،

ومتخصصون وجراح

مستفيدحملة طبية 

ــا،  ــل : آس ــون 5 مراح ــم - وادي ن ــة كلمي جه
بويزكــرن، أرسيــر، طانطــان والوطيــة)

من 22 مايو إىل 7 يونيو

بومية - من 3 إىل 29 نونرب

دعـمـا لـجـمعـيات رشيكـة

إقليم تـمت تغطيتهـا
حـمـلـة
طـبـيـة

الصحة
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دعم الساكنة ال�ت

 صعبا وتقديم مساعدة
 طبية اجتماعية تضامنية

عــى  المؤسســة  بقــدرة  اف  االعــ�ت تــم  نســانية،  االإ لقيمهــا  وًفــاء 
 ، ي المغــرب وعــى الصعيــد الــدولي

االســتجابة للحــاالت المســتعجلة �ف
ام  ف ي تتطلــب دعًمــا خاصــا. فهــي تتعبــأ، باالعتمــاد عــى االلــ�ت وتلــك الــ�ت
المواطــن وتجميــع الجهــود الجماعيــة، للتخفيــف عــن الرجــال والنســاء 
ي االأصــل عــى إطــار 

ــز �ف . فــإن كانــت أعمــال المؤسســة ترّك ف المحتاجــ�ي
ــاق  ــى نط ــات ع ــوم بعملي ــوم تق ــت الي ــد أصبح ــدد، فق ــل مح تدخ

ــنوية. ــة س مج ــع ل�ب ــددة تخض ات مح ــ�ت ــع، لف واس

أرقام أساسية 2018

مســتفيد من عملية رمضان
ن  ي من ب�ي

 للدعــم الغذا�أ
المعوزين االأشخاص 

الجبليــة  الدواويــر  ي 
�ن أ�ة 

ة  ــرت ــال ف ــاعدة خ ــت المس تلق
القــارس د  الــرب

ي يقيــم بالخــارج اســتفاد  مغــر�ب
مــن مســاعدة مرحبــا الطبيــة 

ــة  واالجتماعي

د القارس عملية ال�ب
تتســبب قســاوة العوامــل المناخيــة مــن تســاقطات هامــة للثلــوج وانخفــاض 
ــة  ــروًف الهشاش ــق ظ ي خل

ــتمراريتها �ف ــة واس ــاح القارس ــرارة والري ــات الح درج
ــات  ــن البني ــدة م ــا بعي ــانية. ولكونه نس ــر االإ ــديدة والمخاط ــة الش االجتماعي
التحتيــة والخدمــات االأساســية والفتقادهــا إمكانيــة ولــوج هــذه البنيــات، تكون 
ر مــن  ســاكنة المناطــق الجبليــة وبعــض المناطــق القرويــة أكــ�ش عرضــة للتــرصف

د القــارس. الــ�ب
ة بــرد شــتوي، تقوم المؤسســة، بتعــاون وثيــق مــع وزارة الداخلية  ففــي كل فــ�ت
، بتفعيــل برنامــج »عملية البــارد القارس«:  والســلطات المحليــة والــدرك الملــ�ي

د عى الســاكنة. وهــو نظــام تدخــل مخّصــص للّتخفيــف من آثــار الــ�ب

ــا  ــوم به ي تق ــ�ت ــة ال ــادرات التضامني ــم المب ــدى أه ــان إح ــة رمض ــد عملي تع
ــة  ــ�ش هشاش ــة االأك ــات االجتماعي ــن الفئ ــف ع ــدف إل التخفي ــة. وته المؤسس
ــا للتشــارك والكــرم.  ــل شــهرا رمزي ــذي يمث ــم؛ ال ــام الكري خــالل شــهر الصي
ي عــى نطــاق واســع،  تقــوم المؤسســة بحشــد الجهــود لتوفــ�ي الدعــم الغــذا�أ
ي تزيــد فيهــا االحتياجــات الغذائيــة ويثقــل  ة مــن الســنة الــ�ت خــالل هــذه الفــ�ت

ة. فيهــا العــبء المــالي عــى االأرس الفقــ�ي
 ، ف فت العمليــة برســم ســنة 2018 بتعبئــة أقــوى لفائــدة المحتاجــ�ي وقــد تمــ�ي
ي ارتفعــت هــذه الســنة إل  وذلــك مــن خــالل توســيع قاعــدة المســتفيدين الــ�ت

ي الســنوات الســابقة( 
2,5 مليــون شــخص )مقابــل 2,3 مليــون �ف

فت  ــ�ي ــا تم ــروي، كم ــط الق ــا 100 429 أرسة بالوس ــمل 000 500 أرسة، منه تش
أيًضــا بإضافــة مــواد غذائيــة جديــدة )3 منتجــات( إل ســلة االأغذيــة المقدمــة.
ي الداخليــة )المديرية العامــة للجماعات  تــم تنظيــم العمليــة بدعــم مــن وزار�ت
ســالمية، وهــي تخضــع للرقابــة الماليــة مــن  المحليــة( واالأوقــاف والشــؤون االإ
قبــل المجموعــة المهنيــة لبنــوك المغــرب، والخزينــة العامــة للمملكــة وبريــد 
ي للســالمة  ــب الوطــ�ف ــل المكت ــن قب ــة جــودة المنتجــات م ــرب، ولمراقب المغ

الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة.

ي
عملية رمضان للدعم الغذا�أ

جماىلي الغالف الماىلي الإ
 كلفة الحصة : 158.6 درهم

كلفة الحصة حسب أسعار السوق : 223 درهم

برنامج تدخل �سنة 2018
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� الخارج155
مراكزا �� �

مركزا ع
 الصعيد الوط��

مداومة 24 ساعة ع
 24 طوال أيام ا��سبوع

نقط بحرية

مركز استقبال تابعة
للمؤسسة بالمغرب

� الخارج
و��

مكتب مركزي 
للتنسيق

� أطباء وممرض��

احصائيات الوافدين المساعدة الطبية وا�جتماعية

أشخاص استفادوا
من المساعدة

الطبية وا�جتماعية

أشخاص استفادوا من المساعدة
دارية أو المساعدات الخاصة ا�¥

بالنقل أو ا�¥جرآت الجمركية

مساعدات طبية : ع©جات أولية
مستعجلة والنقل نحو

المستشفيات

مساعدات اجتماعية

نقطتان حدوديتان

مطارات

احة ®̄ فضاءات اس

إيطاليا

فرنسا

إسبانيا

أرقام دالة 2018

المغرب

ليا ايطا
• ميناء جن

فرنسا
ميناء سيت  •

نيا اسبا
مورتيل ميناء   •
ية ألم�� ميناء   •
الجزيرة ميناء   •

اء الخ��

منضومة ا�ستقبال مرحبا
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الجوي

نسانية الـمساعدة الإ
ي
للشعب الفلسطي�ز

تدخالتهــا  مــن خــالل  نســانية  االإ رســالتها  عــن  المؤسســة   ّ تعــ�ب
ف  ف العمومي�ي ، وبتنســيق مــع القطاعــ�ي التضامنيــة عــى الصعيــد الدولي
ف بالتعــاون الــدولي وبالصحــة، حيــث تتــول المؤسســة تقــدم  المكلفــ�ي
ي حــاالت أزمــة عقــب 

ــن أو �ف ري نســانية للســكان المترصف المســاعدة االإ
طــار، تقــّدم المؤسســة  ي هــذا االإ

ى أو كــوارث طبيعيــة. و�ف أحــداث كــ�ب
. ي بانتظــام مســاعدة إنســانية للشــعب الفلســطي�ف

ايــد  ز تهــدف عمليــة مرحبــا إىل مصاحبــة التدّفــق الم�ت
ز بالخــارج خــالل عبورهــم الســنوي  ــة المقيمــ�ي للمغارب
ز  ــ�ي ــة متدخل ــ� تعبئ ــد ع ــف. وتعتم ة الصي ــ�ت ــالل ف خ
ي نظــام تدخــل 

ز وخــواص، نظمــوا أنفســهم �ز ــ�ي عمومي
تفعيــل  ويتــم  المؤسســة.  مــن  بتنســيق  جماعــي، 
الســتقبال وكــذا خدمــات مخصصــة مــن 5 يونيــو إىل 15 
ز  شــتن�ب مــن كل ســنة، يكــون الهــدف منهــا هــو : تحســ�ي
الجاليــة  أفــراد  عبــور  وتســهيل  الســتقبال،  ظــروف 
ــالت  ي ح

ــخاص �ز ــاعدة الأش ــارج، ومس ي الخ
ــة �ز المقيم

ــف. ضع

ي الــذي أمــر  نســا�ف ي واالإ ي إطــار الدعــم الطــ�ب
وقــد تجّنــدت المؤسســة خــالل هــذه الســنة، �ف

يصــال  بــه صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس، نــرصه اللــه، لفائــدة ســكان غــزة، الإ
ي تــم إرســالها خالل شــهر رمضان  مســاعدات غذائيــة بلــغ حجمهــا االإجمــالي 113 طنــا، الــ�ت
ي قطــاع 

ي وقعــت �ف المبــارك، مّكنــت مــن التخفيــف عــن أرس جرحــى وضحايــا االأحــداث الــ�ت
غــزة خــالل شــهر أبريــل. 

نسانية  المساعدة الإ

شملت الـمساعدة الغذائية 10 منتجات 

الدقيق 25 طن
السكر 25 طن
والتمور 5 طن

ومسحوق الحليب 5 طن
والزيت 14 طن

القطانـي :
العـجائن 12 طن 

األرز 5 طن
العـدس 5 طن
الحـمص 5 طن

الفـول الـجاف 5 طن

عملية مرحبا
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دعم الفاعليـن
الـجمعوييـن

ــة إل  ــه المؤسس ــذي تبنت وع ال ــ�ش ــاس الم ــى أس ــي�ي ع ــدأ التس أدى مب
اكــة جمعوية  تفعيــل نظــام دعــم وتنشــيط، بمثابــة نتيجــة طبيعيــة ل�ش
مــة وفعالــة. وبهــذا الصــدد، تقــوم المؤسســة بعمــل أســاسي  ف مل�ت
قصــد تعزيــز النشــاط الجمعــوي، وتطويــر فعاليــة تدخلهــا وتشــجيع 
ف  ــ�ي ــل الفاعل ــم عم ــي تدع ــي. فه ــال االجتماع ي المج

ــكار �ف ــة االبت ثقاف
ف )منــح إعانــات ماليــة(، كمــا أنهــا توفــر لهــم منصــة  االجتماعيــ�ي
وطنيــة للدعــم والتوجيــه تهــدف إل تعزيــز مهــارات تدبــ�ي المشــاريع 
والحكامــة. وقــد تــم إحــداث فضــاءات مجتمعيــة لهــذا الغــرض، مــن 

ــادل. ــيط والتب ــاءات والتنش ــروف للق ــل الظ ــ�ي أفض ــل توف أج

ــول  ــاور ح ــرف والتش ــة التع ــى عملي ــج ع ام ــذه ال�ب ــم ه ــد تصمي يعتم
ي مجــال بنــاء القــدرات. وقــد تــم لهــذا الغــرض، 

احتياجــات الجمعيــات �ف
تنظيــم حلقــات دراســية للتبــادل والتشــاور، مــن أجــل إجــراء اســتعراض 
ي  ف الخدمــات الــ�ت لنشــاط المراكــز، وتحديــد التوجهــات الرئيســية لتحســ�ي
ــوص  ــة بخص يك ــات ال�ش ــات الجمعي ــد حاجي ــز، وتحدي ــا المراك تقدمه

بنــاء القــدرات عنــد أداءهــا الأعمالهــا.

يــة  ف مســتوى قــدرات المــوارد الب�ش بحكــم الــدور المنــوط بــه كمنصــة لالرتقــاء وتحســ�ي
، واالرتقــاء،  ي ببوقنــادل فضــاء للتفكــ�ي يكــة، يعتــ�ب المركــز الجمعــوي التضامــ�ف للجمعيــات ال�ش

ــة. ــة الجمعوي ــة الفني ــة والدراي ــة االجتماعي ــال الهندس ي مج
ــي �ف ــاج الجماع نت ــث، واالإ والبح

ي تتيــح تحقيــق كل أنــواع  ومنــذ إطالقــه ســنة 2010، تــم تزويــد هــذا المركــز بجميــع الوســائل الــ�ت
ف الجمعيــات، وأداة  ، محطــة لقــاء للتبــادل والتواصــل بــ�ي ف ف االجتماعيــ�ي االأنشــطة: تكويــن الفاعلــ�ي

، الــخ ... ف ف الجمعويــ�ي تشــجيع مبــادرات االبتــكار وتنميــة أعمــال تأطــ�ي ودعــم الفاعلــ�ي
وقــد اســتضاف ســنة 2018، العديــد مــن أنشــطة التكويــن والتبــادل لفائــدة الجمعيات والشــبكات 

. امــج االجتماعيــة الثقافيــة ذات الطابــع الدولي ي إطــار ال�ب
الجمعويــة، وكــذا إقامــات فنيــة �ف

ي تقوم بتسي�ي بعض مراكزها. يكة ال�ت ال�ش خصصت المؤسسة مساعدات مالية لتعزيز صناديق تسي�ي البنيات المعنية،
ي تعهدت بها المؤسسة اتجاه الجمعيات امات ال�ت ف كجزء من االل�ت

دمان - أكادير • مركز طب االإ
• مركز تكوين وتنشيط النسيج الجمعوي العنق - الدار البيضاء

• مركز تكوين وبناء قدرات المرأة - مدينة الرحمة - الدار البيضاء
بوي موالي رشيد - الدار البيضاء • فضاء الشباب االجتماعي ال�ت

• مركز تكوين الشباب سيدي عثمان - الدار البيضاء
• السوق التضامنية الواحة - الدار البيضاء

بوي السالمية - الدار البيضاء • فضاء الشباب االجتماعي ال�ت
ة جدا - الدار البيضاء • مركز المقاوالت التضامنية الصغ�ي

• مركز محمد السادس لدعم التمويالت الصغرى التضامنية - الدار البيضاء
ي مهن الصناعة التقليدية - فاس

• مركز التكوين والتأهيل �ف
• مركز التكوين زايدة - املشيل

• مركز التوجيه السياحي - املشيل
• مركز التوجيه السياحي أكودال - املشيل

دمان المالح - مراكش • مركز طب االإ

ي مهن الصناعة التقليدية - مراكش
• مركز التكوين والتأهيل �ف

ي مهن الصناعة التقليدية - سال
• مركز التكوين والتأهيل �ف

ف - سال ي محمد السادس للمعاق�ي • المركز الوط�ف
• مأوى النساء أفنور - تنغ�ي

• مأوى النساء آيت كادي - تنغ�ي
• مأوى النساء تاوريرت - تنغ�ي

ف - ورزازات • مركز التكوين تيميدل�ي
ف - ورزازات • المركز النسوي تيمدل�ي

• مركز التكوين بومالن دادس - ورزازات
• مركز التكوين تزكزاوين - ورزازات

• مركز تكوين وصناعة السجاد آيت غمات - ورزازات
• مجمع الشباب سكورة - ورزازات

• الفضاء الجمعوي - وجدة
ف النباتات العطرية - أولماس • مركز تثم�ي

ــع التكويــن،  ــج بمواضي ــذه، برنام ــادل ه ــج عــن حلقــات التب وقــد نت
ت عنهــا الجمعيــات : ي عــ�ب حســب الحاجيــات الــ�ت

ية داري، تدب�ي الموارد الب�ش . الحكامة الجمعوية، التدب�ي المالي واالإ
. التسي�ي التنظيمي للجمعيات

ي للجمعيات طار القانو�ف . االإ
ي التنمية

. دور الجمعيات �ف

وع التأسيس اتيجي وم�ش . التخطيط االس�ت
. طرق وأدوات التخطيط و برمجة االأنشطة 

.  أدوات التدب�ي وتتبع المراكز
. التتبع - التقييم

. هندسة المشاريع
. إقامة المقاولة 

ف المنتوجات المجالية . تثم�ي
ونية لك�ت . تقنيات التسويق / التجارة االإ

اكة وتعبئة الموارد . إقامة ال�ش
عالم والتواصل . التواصل الجمعوي واستخدام تقنيات االإ

. التشبيك 
. الريادة الجمعوية

عالم والتواصل. افع باستخدام إمكانيات تقنيات االإ . ال�ت

بوي -االجتماعي وال�ت . الدعم النفسي
ي 

. التنشيط الثقا�ف

أرقام أساسية 2018

مـستـفـيـدة جـمـعيـة 
تـعـزيز برنـامـج  مـن 

الـتـدبيـرية الـمهـارات 

تسيري جمعية 
تم دعمها ماليا

مليون درهم تم
ام بها كدعم ن االلرت

التسيري لصناديق 

تنشيط الشبكة الجمعوية

الـبـرامج الـجهوية للـتكـوين
ومرافـقـة الـجـمعـيات

حلقة دراسية جهوية

يوم تكوين

يوم من النشاطدورة للـتكـوين والـتـفكـيـر

مستفيد )شباب، أطر جمعوي وأشخاص ذوو إعاقة(

ي ومؤّسســة تنمويــة وجمعيــات 
منظّمــة مــن المجتمــع المــد�ز

يكــة وجمعيــات تســي�ي مراكــز المؤسســة تشــكل قاعــدة  �ش
شــبكة الـــمركز النشطة.

برامج جهوية
الجهات الـمعنية: الرباط - سال - القنيطرة، 

سوس ماسة، الدار البيضاء الكبـرى 
ي مالل سطات، خنيفرة - ب�ف

جمعية مشاركةيوم من مرافقةيوم من التكوين 

إطار مستفيد إطار مستفيد

إنجاز الـمرحلة األوىل 2018

إطار ومسؤوليوم من الدعم 
جمعوي مستفيد

جمعية نشطة ع� 
ي
الـمستوى الوط�ز

مسؤول و إطار جمعوي شارك فيها

ّ مركز تم تـمثيلهم يكة ومس�ي جمعية �ش

ي والـحـكامـة والـتـسيــري 
طـار الـقـانـو�ن االإ

مجة، التتبع والتقييم التخطيط، الرب

تسيري المشاريع وإقامة المقاولة

اكة، التواصل والتشبيك ال�ث

ي
-االجتماعي و االجتماعي-الثقا�ن الدعم النفسي

النظام الشامل للتدخل 

نامج تفعيل ال�ب

�لـمركز فـي �أرقام

ي ببوقنادل - سال
الـمركز الـجمعوي التضام�ز

قائمة الـمراكز الـمعنية بمساعدة صناديق الـتسي�ي

دعم جمعيات التسي�ي
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شـبـكـة البنـيـات الـمتخصصة

ــة  ــ�ب بمثاب ــة للمؤسســة، وتعت امــج التنمي اً ل�ب ــ�ي ي حــد ذاتهــا، وتعب
ــات �ز ــات المتخصصــة كيان تعــد البني

ــل  ــة مث ــات ٌمعّين ــم قطاع ــات دع لي ــة، أو لآ عاق ــع كالإ ي المجتم
ــددة �ز ــا مح ــة لقضاي ــتجابة تضامني اس

الصناعــة التقليديــة والتمويــالت الصغــرى أو تســويق منتجــات التعاونيــات النســوية. وقــد أســفرت عــ� 
ز بمجــالت  كاء معنيــ�ي ة �ش هــا. تشــمل هــذه الأخــ�ي إنجــاز بنيــات ماديــة، تقــوم جمعيــات تســي�ي بتدب�ي
(. وتخصــص  ي

التدخــل )فاعلــون اقتصاديــون، قطاعــات عموميــة أو شــبه عموميــة ومــن المجتمــع المــد�ز
ــع  ــات وتضطل أس المؤسســة هــذه البني ــ�ت ــام بتدخالتهــا. وت ــة للقي ــة ومادي ي ــات مــوارد ب�ش لهــذه البني

اتيجي لهــا. بــدور التوجــه الســ�ت

ي لوازيس - الدار البيضاء 
السوق التضام�ز

فضاء غري مسبوق للتجارة العادلة
ودعم التعاونيات

ي لوازيس - الدار البيضاء 
السوق التضام�ن

ي تعزيــز 
ي اســتجابة للتحــدي المتمثــل �ف يمثــل هــذا الســوق التضامــ�ف

هــا النســاء  ي تبارسش ، خاصــة االأنشــطة الــ�ت ي االقتصــاد االجتماعــي والتضامــ�ف
ي منتجاتهــا مــن  ي تعــا�ف ــة، والــ�ت ي القطاعــات المجاليــة والصناعــة التقليدي

�ف
. وهكــذا قامــت المؤسســة، مــن خــالل  ي صعوبــة الولــوج إل التوزيــع الوطــ�ف
ف والدراية  ي التثمــ�ي

، بتوفــ�ي قنــاة توزيــع فريدة، تســاهم �ف ي الســوق التضامــ�ف
ــات؛  ــدة للتعاوني ــة مســتدامة جدي ــة وخلــق فــرص اقتصادي ــة المحلي الفني

ف الظــروف المعيشــية للمــرأة. ي تمثــل مصــدر تحســ�ي الــ�ت

يــداع  وقــد تــم تصميــم الســوق حــول مبــدأ فضــاء تجــاري دائــم، يتيــح االإ
ــارة  ــد التج ــع لقواع ــع البي ــات. يخض ــات التعاوني ــارسش لمنتج ــع المب والبي
هــا مــن  العادلــة، حيــث يتــم تحديــد االأســعار مــن قبــل المنتــج ويتــم ن�ش

ف التعاونيــة المنتجــة. خــالل نظــام لوضــع العالمــات تبــ�ي
ــة  ــا كمنص ي أيًض ــ�ف ــوق التضام ــل الس ــويق، يعم ــم التس ــع دع ــوازاة م وم
ــا  ــا تمهيدي ــا تقني ــل برنامج ــا يمث ــو م ــات. وه ــاء بالتعاوني ــم واالرتق للدع

للولــوج إل التوزيــع.

ــة،  ــجعا للغاي ــوق أداء مش ــجل الس ــارس 2017، س ي م
ــا �ف ــذ إطالقه من

، وحماســهم لمنتجــات التعاونيات. ف حيــب الجيد للمســتهلك�ي بفضــل ال�ت
عــداد المراجــع بهــدف تلبيــة احتياجــات  وقــد تــم القيــام بعمــل جــاد الإ
الســوق وتقديــم منتجــات بجــودة عاليــة. مــع التقّيــد بمعايــ�ي مضبوطــة 

ي التحقــق مــن المنتجــات :
ي انتقــاء وتقييــم التعاونيــات و�ف

�ف

ي 
ي يتــم دفعهــا �ف ، تتوفــر عــى إمكانيــة الولــوج المبــارسش إل إيــرادات مبيعاتهــا، والــ�ت ي كمــا أن التعاونيــات المتواجــدة عــى مســتوى الســوق التضامــ�ف

ف االأول والســادس عــ�ش مــن كل شــهر.  اليومــ�ي
ي يونيو من نفس السنة، أي 16 أشهر بعد فتح الفضاء.

ي تحققت �ف فت سنة 2018 بتحقيق استقاللية السوق، ال�ت وقد تم�ي

فاس - مكناس
ي مالل - خنيفرة ب�ف

سوس - ماسة
مراكش - آسفي

الدار البيضاء - سطات
ق  ال�ش

الرباط - سال - القنيطرة
طنجة - تطوان - الحسيمة

درعة - تافياللت
داخلة - وادي-الذهب

العيون - ساقية الحمراء

كلميم - واد نون

المصادقــة الصحيــة والجــودة فيمــا يخــص المنتجــات المجاليــة 
ي  ي تســتوجب الحصــول عــى تراخيــص مــن المكتــب الوطــ�ف الــ�ت

للســالمة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة؛
ذكــر  والجاذبيــة،  المظهــر  )المقاومــة،  التعليــب  مطابقــة 

المكونــات...(؛
تمثيلية كل جهات المملكة ؛

أسعار مدروسة ومقيسة حسب السعة والمنافسة.

حصيلة النشاط 2018

ات الأداء الرئيسية مؤ�ش

عدد التعاونيات
الـمرجعية

تعاونيات محلية تم اعتمادها من قبل الـمكتب 
ي للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

الوط�ز

الـمنتجات الـمرجعية

حركة الزوار السنويةالحجم السنوي للمواد الـمباعة

التمثيلية الجهوية

سنة 2017 سنة 2017 سنة 2017  الـمجالية

الـمجالية

الصناعة
التقليدية

الصناعة
التقليدية

سنة 2017 

سنة 2017 

سنة 2017 سنة 2017 

سنة 2017 سنة 2017 
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ي محمد السادس للمعاقيـن - سال
الـمركز الوط�ز

ي لالأشخاص فـي وضعية إعاقة 
دماج الجتماعي الـمه�ز عاقة والإ بنية مرجعية فـي مجال التكفل الـمندمج بالإ

ــكل  ــت بش ــة، نٌّظم فيهي ــة والرت ــة والثقافي ــطة الرياضي ــن االأنش ــة م ــنة 2018 بمجموع نت س ــري تم

عاقــة. وقــد  عاقــة وللنهــوض بحقــوق االأشــخاص ذوي االإ خــاص خــال االأحــداث المخصصــة لاإ

ــارزة خــال الســنة ــم الب ــت المعال كان

ــه  ــت بلورت ــة وتم ــإرادة ملكي ف ب ــ�ي ــد الســادس للمعاق ي محم ــ�ف ــز الوط ــدث المرك أّح
عاقــة. وقــد مثــل إطالقــه ســنة 2006  كأداة توســيع نطــاق عمــل المؤسســة لفائــدة االإ
ي مجــال 

عاقــة، ولالنتظــارات �ف ــل بعمــوم ذوي االإ ــا التكّف اســتجابة ملموســة لقضاي
ــم  ــتقبال وتقدي ــة لالس ــز بني ــل المرك ــاع. ويمث ي القط

ف �ف ــ�ي ــة االأرس والمتدخل مرافق
بيــة، وإعــادة التأهيــل، والصحــة،  ف ظــروف ال�ت الخدمــات ويهــدف إل تحســ�ي
ي 

ــدين �ف ــال والراش ــة لالأطف ــة المالئم ــطة الرياضي ــوج االأنش ، وول ي ــ�ف ــل المه والتأهي
ــة. ــة إعاق وضعي

ي محمــد  ي 8 مــارس؛ وهــي مبــادرة جديــدة للمركــز الوطــ�ف
الــدورة الثانيــة لمهرجــان »الرياضــة والثقافــة«، �ف

ــوع  ــول موض ــة ح عاق ــخاص ذوي االإ ف االأش ــ�ي ــن ب ف م ــ�ي ف الجنس ــ�ي ــاواة ب ــز المس ــم بتعزي ف تهت ــ�ي ــادس للمعاق الس
«، يتــم تنظيمهــا بمناســبة اليــوم العالمــي للمــرأة. ف »لنّتحــد ضــد كل أشــكال التميــ�ي

عاقــة، مــن 22 إل 30 مــارس: المنّظــم تحــت الرعايــة الســامية لصاحــب  ي لاإ
ة للمنتــدى الوطــ�ن الــدورة العــا�ث

ــدة  ــاملة لفائ ــة الش بي ــوع »ال�ت ــول موض ة ح ــارسش ــخته الع ي نس
ــه، �ف ــرصه الل ــادس، ن ــد الس ــك محم ــة المل الجالل

يكــة. عاقــة الذهنيــة«، بمشــاركة أكــ�ش مــن 2000 خبــ�ي وإطــار مــن قطاعــات وجمعيــات رسش االأشــخاص ذوي االإ

30 مارس. ي
عاقة الذهنية، �ف الدورة الخامسة لمهرجان م�ح االأطفال ذوي االإ

ــة للتحضــ�ي  ــدورات الرياضي ــف ال ي مختل
ــاركة �ن المش

ة من ألعــاب االأولمبيــاد الخاصــة بالمغرب،  للنســخة العــارسش
ة مــن 4 إل 11 مايــو بإفــران. ي الفــ�ت

ي أقيمــت �ف والــ�ت

شــهادة  عــ�  الحصــول  امتحانــات  دورات 
االبتدائيــة الدراســات 

عاقــات الذهنيــة، وهــي  المالئمــة لالأشــخاص ذوي االإ
ي  ــ�ف ــز الوط ــام المرك ــرب ق ي المغ

ــا �ف ــن نوعه االأول م
ف بتنظيمهــا بمراكــش يومــي  محمــد الســادس للمعاقــ�ي

ــو. 21 و22 يوني

المخيمات الصيفية الوطنية
ي محمــد  طــوال شــهر يوليــو. اســتضاف، المركــز الوطــ�ف
ــة  ــات الذهني عاق ــن ذوي االإ ،60 شــابًا م ف ــ�ي الســادس للمعاق
ف لمركــز الشــباب، اســتفادوا  و20 شــابًا دون إعاقــة تابعــ�ي
مــن برنامــج أنشــطة تربويــة ورياضيــة وثقافيــة تمــت إقامتهــا 

ــز. ــارج المرك ــل وخ داخ

عاقة االحتفال باليوم العالمي لاإ
.2018 ي 03 دجن�ب

�ف

ي ع� الطريق
السباق الثا�ن

ــدة  ــدة لفائ ــز بوج ــوي للمرك ــرع الجه ــه الف ــذي نظم ال
عاقــة الذهنيــة. الشــباب ذوي االإ

ي التحضــ�ي لرؤيــة 2025 
ف �ف ي محمــد الســادس للمعاقــ�ي ي إطــار أنشــطته العلميــة، شــارك المركــز الوطــ�ف

ومــن جهــة أخــرى، و�ف
ي للحمايــة االجتماعيــة المنّظــم مــن قبــل  ي المؤتمــر الوطــ�ف

لــوزارة الصحــة، حيــث تــرأس مجموعــة العمــل »إعاقــة«. كمــا شــارك �ف
عاقــة. وزارة الشــؤون العامــة والحكامــة، حيــث قــام بتنشــيط ورشــة عمــل حــول االإ

ــول »زواج  ــ�ي ح ــل العم ــول الدلي ــ�ي ح ــوم تواص ي
عاقــات الذهنيــة«،  االأشــخاص ذوي االإ

ــم  ــدوق االأم ــع صن ــة م اك ــه بال�ش ــم تنظيم ــو، ت ي 26 يوني
�ف

ــكان. ــدة للس المتح

ف المســتمر لخدمــات التكفــل والتأطــ�ي المقدمــة  مــن أجــل التحســ�ي
ــادس  ــد الس ي محم ــ�ف ــز الوط ــز المرك ــتفيدين، أنج ــوع المس لمجم

نامــج التــالي : ف أعمــاال لالرتقــاء حســب ال�ب للمعاقــ�ي

ف ورشــة االأجهزة بفرع مراكش؛ انهاء أشــغال تهيئة وتجه�ي

ف جــدد مــن  ف مســتخدم�ي يــة بتعيــ�ي تدعيــم المــوارد الب�ش
ــن  ــب التكوي ــة ومكت ــوزارة الصح ف ل ــ�ي ف تابع ــ�ي ــاء ومكون أطب

ي وإنعــاش الشــغل؛ المهــ�ف

عــن  بــوي  االجتماعي–ال�ت القطــب  مســتخدمي  هيكلــة  إعــادة 
ي محمــد  ــز الوطــ�ف ي المرك

ف �ف ف متخّصصــ�ي ــ�ي ــف مكّون ــق توظي طري
ي الفــروع  الجهويــة؛

ف و�ف الســادس للمعاقــ�ي

ــة  يك ــات ال�ش ــز والجمعي ــتخدمي المرك ــارات مس ــن مه ــع م الرف
عاقــة، مــن خــالل تنظيــم 30 دورة  ي مجــال االإ

ي تعمــل �ف الــ�ت
ف والمؤّطريــن؛ تكوينيــة لفائــدة 688 مســتفيد مــن االأطــر والمربّــ�ي

ف  ــ�ي ــي ب ــن مســتوى الوع ــع م ــدة للرف ــر أدوات اتصــال جدي تطوي
ــ�ش  ــز، ون ــد للمرك ــب جدي كاء : إطــالق موقــع وي ــ�ش العمــوم وال
صحيفــة تصــدر كل شــهرين وإطــالق إذاعــة »ويــب هانديراديــو«.

نشــاط أقطــاب الخدمــات الخمــس المكلفــة بالتكفــل 
 ، ي

ــاصف ــوي، والري ب ــي، واالجتماعي-ال�ت -االجتماع ي الط�ب
. ي واالجتماعــي، وبالتكويــن المهــ�ف

ي )فـي جميع التخصصات باستثناء االأسنان( مستفيد من الكشف الط�ب
مستفيد من طب االأسنان.

، العالج الطبيعي وتقويم العظام( -الحركي عادة التأهيل )تقويم النطق، العالج النفسي حصة الإ
عضو اصطناعي بديل

ي ي والف�ف
بوي والثقا�ف شخًصا مستفيد من المرافقة والمساعدة االجتماعيةمستفيد من التكفل ال�ت

مستفيدمتدرب منهم 34 فتاة

والمســاعدة  دمــاج  االإ مركــز  بدمــج   ،2015 ســنة  قــام  كمــا 
بالتشــغيل، وهــي وحــدة نموذجيــة جديــدة، توفــر إطــاًرا مالئمــا 
عاقــة الذهنيــة الذيــن يتــم تكوينهــم داخل  ي وضعيــة االإ

للشــباب �ف
. ف ــ�ي ــادس للمعاق ــد الس ي محم ــ�ف ــز الوط المرك

ويشمل المركز خمسة فروع جهوية للقرب : 

 ■ سال )2006( ■ آسفي )2008( ■ وجدة )2011(
■ مراكش )2012( ■ وفاس )2013(. 

ز وفروعه الـجهوية ي محمد السادس للمعاق�ي
ات أداء الـمركز الوط�ز أهم مؤ�ش

النهوض بحقوق الشخاص فـي وضعية إعاقة والنشطة الجتماعية

التكفل الطبي

بوي التكفل الجتماعي- ال�ت

ي
التكوين الـمه�ز

التكفل
الجتماعي

الرياضة

مارس

يونيوأبريل و مايو

دجنربيوليو
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دماج والمساعدة بالتشغيل مركز الإ

ــل  ــد حص ــر 2016 وق اي ــذ ف�ب ــغيل من ــاعدة بالتش ــاج والمس دم ــز الإ ــل مرك يعم
عــ� صفــة مؤسســة للحمايــة الجتماعيــة )ترخيــص رقــم 17/1084 بتاريــخ 04 
غشــت 2017(، ول زال يواصــل مهمتــه الـــمتمثلة فـــي توفــ�ي إطــار عمــل مالئــم 
دمــاج فـــي بيئــة عاديــة. عاقــة الذهنيــة، مــع فــرص جديــدة لالإ للشــباب ذوي الإ

دمــاج والمســاعدة بالتشــغيل تطــّوراً ملحوظاً  مــن حيــث االأداء التجــاري، ســجل مركــز االإ
ف 2016 و2017.  ف الماليتــ�ي الأنشــطته الموجهــة لعامــة الجمهــور، مقارنًة بالســنت�ي

ي قطب الزراعة
شاب �ز

زة ي ورشة الـمخ�ب
شاب �ز

ي ورشة الحلويات
شاب �ز

ي ورشة تصليح الكراسي المتحركة
شاب �ز

مقعًدا

زبون

زبون وزائر
سنة 2018

ي قطب فضاء البيع
شاب �ز

شاب
طعام ي قطب الإ

�ز

شاب
ي بيئة خارجية

 �ز
» إعاقة- إدماج«

إنجازات 2018

القفة العضويةالتالميذ الزوار

شاب يف الـمجموع تم إدماجهم
 يف وحدات العمل بـمركز اإلدماج 

والـمساعدة بالـتشغيل

ي 
شــكالية تهميــش االأشــخاص �ف دمــاج والمســاعدة بالتشــغيل اســتجابة ملموســة الإ يمثــل مركــز االإ

ــة، ظــروف عمــل تتــالءم مــع  ي منطــق المقاول
ــر، �ف ي ســوق العمــل. فهــو يوّف

عاقــة �ف وضعيــة االإ
االحتياجــات الخاصــة للشــباب ذوي إعاقــات ذهنيــة. حيــث يســتفيد هــؤالء مــن أجر ومــن الحقوق 

ات عمــل مناســبة وتأطــ�ي خــاص. االجتماعيــة وفــ�ت

كمــا أنــه يســتقبل الشــباب ذوي إعاقــات ذهنيــة الذيــن تزيــد أعمارهم 
ــ�ي  ــن المعاي ــة م ي إدماجهــم عــى مجموع

ــاد �ف عــن 20 ســنة، باالعتم
ــل  ــن قب ــّدم م ــىي المق ــن التأهي ــاء التكوي ــن، إنه ــة : الس المضبوط
ي  ، مســتوى التخّلــف الذه�ف ف ي محمــد الســادس للمعاقــ�ي المركــز الوطــ�ف
وكــذا قدراتهــم البدنيــة والنفســية. يمــارس الشــباب المندمــج نشــاًطا 
ف المهــن الخدماتيــة )إطعــام، وتمويــن، ومتجــر،  مهنًيــا مالئمــا مــن بــ�ي
اف  ــم االإرسش ــتنة(. ويت ــة وبس ــة )فالح نتاجي ــات( واالإ ات وحلوي ف ــ�ب ومخ
. كمــا يســتفيد  ف ف متخّصصــ�ي ف وفّنيــ�ي ــ�ي عــى كل نشــاط مــن قبــل مربّ
ــطة  ــل وأنش ــوي متواص -اجتماعي-ترب ي ــع ط�ب ــن تتّب ــا م ــباب أيًض الش

للدعــم )التكويــن المســتمر، الرياضــة، إلــخ(.

فت ســنة 2018 بإتاحــة بيئــة عمــل خارجيــة جديــدة، داخــل» إعاقة-إدمــاج«  وقــد تمــ�ي
 ،»Gusto, l’italien autrement « المتواجــد بكيــش الودايــة. وهــو عبــارة عــن مطعــم إيطــالي
ــف  ــون مــن تخّل ــان وفتيــات مــن شــباب يعان ــه 5 فتي ي فريق

ــذي اســتقبل �ف ال
ي المطبــخ.

ي القاعــة، وكمســاعدين �ف
ي اســتقبال وخدمــة الزبائــن �ف

، يعملــون �ف ي ذهــ�ف
ــة  ــة إيطالي ــا متخصص ، أطباق ــتن�ب ي 5 ش

ــه �ف ــم فتح ــذي ت ــم، ال ح المطع ــ�ت ويق
دمــاج  ــاج الفالحــي لمركــز االإ نت ــة مــن االإ هــا بمنتجــات عضوي ا يتــم تحض�ي ف ــ�ت وبي

ــغيل،  ــاعدة بالتش والمس

دماج والمســاعدة  ي البيئة الخارجية لمركز االإ
يمثــل » إعاقة-إدمــاج« امتــدادا �ف

ي منطقة 
بالتشــغيل. وهــو عبــارة عــن فضــاء تجــاري تــم فتحــه ســنة 2017 �ف

ة  ف ســكنية بكثافــة عاليــة، ويشــمل متجــرا لالأطعمــة اللذيــذة ومحــال لمخــ�ب
وع مــن إدماج،  والحلويــات ومطعــم إيطــالي جديــد. وقــد مّكــن هــذا المــ�ش
ــم  ــبق أن ت ــة س ــة ذهني ــة إعاق ي وضعي

ــّبان �ف ــة ٌش ــة، لثماني ــة عادي ي بيئ
�ف

ي بيئة 
ف وإدماجهــم �ف ي محمــد الســادس للمعاقــ�ي ي المركــز الوطــ�ف

تكوينهــم �ف
دمــاج والمســاعدة بالتشــغيل ســنة 2016. مالئمــة بمركــز االإ

وقد استقبل فضاء » إعاقة- إدماج« أزيد من 

ويوفر طاقة استيعابية تصل إل 

وقد نشاًطه االإجمالي إل
حيب جّيد من الجمهور وحظي ب�ت
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مركز المقاولت التضامنية الصغرى-الدار البيضاء

دماج القتصادي بالتشجيع ع� الـمقاولة التضامنية الإ

ة جــدا العديــد مــن االأنشــطة  نفــذ مركــز المقــاوالت التضامنيــة الصغــ�ي
ي مجــال تبــادل 

ويجيــة لتعزيــز عالقــات التعــاون الوطنيــة والدوليــة �ف ال�ت
ف  ات وبنــاء القــدرات. وقــد ســمحت هــذه االإجــراءات للمقاولــ�ي الخــ�ب
كاء ومــن  الشــباب باالســتفادة مــن تأثــ�ي التشــبيك مــع مختلــف الــ�ش

ــة. ــوق المحلي الس

■ مرشوع دوفيل : اإلدماج الـاميل بواسطة القروض الصغرى
تمكــن المســتفيدين الشــباب مــن متابعــة 3 وحــدات تخــص التمويــالت 

ــة : الصغــرى حســب المحــاور التالي
ي لدى المستفيدين من القروض  •       رفع الوعي المقاول�ت

         الصغرى وتعزيز قدراتهم المقاولتية
وع بوية وبناء قدرات أهداف الم�ش •       تطوير االأدوات ال�ت

ي النظام 
ف �ف •       الدراسات القطاعية لوضع خريطة للمتدّخل�ي

، وتحديد قطاعات النمو والمنافذ  ي يكولوجي المقاول�ت         االإ
،         الواعدة عى المستوى المحىي

■ لقاء الشبكة التضامنية لدعم الشباب أصحاب املقاوالت الصغرى
   9 مايو 2018

ي المرحلــة 
بهــدف تعبئــة النوايــا الحســنة لمرافقــة الشــباب المســتفيدين �ف

البعديــة لالحتضــان، نّظــم مركــز المقــاوالت التضامنيــة الصغــرى لقــاءا 
ي 

ــارك �ف ــد ش ــاء. وق ــدار البيض ــال بال ــال أعم ــع رج ــة م ــبكة التضامني للش
ــة،  ــات مختلف ــن قطاع ــة م ــس مقاول ف رئي ــ�ي ــارب ثالث ــا يق ــاء م ــذا اللق ه
ي تقديــم تأطــ�ي 

ف �ف ف الّراغبــ�ي ــاء شــبكة مــن الموّجهــ�ي ممــا ســاعد عــى بن
ــو. ــة النم ي مرحل

ــاوالت الصغــرى �ف للشــباب أصحــاب المق

■ ورشــة تكوينيــة - منظمــة االأمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة )يونيــدو( 

ي الــدولي للريــادة واالســتثمار- البحريــن والمركــز العــر�ب
ي إطــار هــذه 

اســتفاد فريــق مركــز المقــاوالت التضامنيــة الصغــرى، �ف
ــد  ــدو. وق ــات اليوني ــة مجموع ــى طريق ف ع ــ�ي ــن مكّون ــن تكوي ــة، م اك ال�ش
ــج  ام ــة ل�ب ــة محوري ــز، كنقط ــاءات المرك ــز كف ــاد تعزي ــذا االعتم ــن ه مّك
ي بنيــات ومؤسســات النظــام 

ي المغــرب، للتدخــل �ف
دعــم اليونيــدو �ف

فريقــي. ي واالإ ي المغــر�ب يكولوجــي المقاولــ�ت االإ

2018 ■ اللقــاء الســنوي 2018 لمركــز المقــاوالت التضامنيــة الصغــرى 23 نون�ب
ي إطــار سياســته الهادفــة 

ــة الصغــرى، �ف ــز المقــاوالت التضامني نظــم مرك
إل تشــجيع المســتفيدين الشــباب مــن خدماتــه، اللقــاء الســنوي للمرافــق 
ي النظــام 

ف �ف . ويهــدف هــذا الحــدث إل تجميــع المتدّخلــ�ي ي المقاولــ�ت
ــة  ــج المقدم ام ــف ال�ب ف مختل ــ�ي ــآزر ب ــة ت يكولوجــي حــول موضــوع إقام االإ
مــن قبــل حامــىي المشــاريع الشــباب. كمــا يســمح أيضــا للمســتفيدين مــن 
برنامــج المركــز بااللتحــاق بهــذه الشــبكة واالســتفادة مــن فــرص التواصــل 

ــادل. ي والتب المهــ�ف
وقــد مّثــل هــذا الحــدث فرصــة لتكريــم خريجــي الفــوج االأول مــن 
ــر  ي أكتوب

ــه �ف ــذي أطلقت ــة، ال ــة المقاوالتي ي المرافق
ــص �ف ــ�ت المتخص الماس

ــوم  ــة العل ــع كلي ــة م اك ــن ب�ش ــس للتضام ــد الخام ــة محم 2016، مؤسس
ف الشــق التابعــة لجامعة الحســن  القانونيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة - عــ�ي
ــج  نام ــة ل�ب ــة النهائي ف للمرحل ــ�ي ــة المؤهل ي البيئ

ف �ف ــ�ي ــذا المقاول ، وك ي ــا�ف الث
ــل  ــوج إل التموي ــول الول ــه ح ــن توجي ــتفادوا م ــن اس ــميد« الذي »سويتش

ــرب. ي المغ
ــل �ف ف بالتموي ــ�ي ــام المعني ــم أم ي عرضه

ــوا �ف ــرصف وتوفق االأخ

ــباب  ف الش ــ�ي ــات المقاول ــّوع احتياج ــتجابة لتن ــه، واس ــلوب تدخل ــاء الأس ووف
ــن  ــه م ــرى عمل ــة الصغ ــاوالت التضامني ــز المق ــل مرك ــم، يواص وانتظاراته
ــذي  ــز الدعــم ال ــم الأنشــطته بهــدف تعزي ــف المالئ أجــل التنســيق والتكيي

ــاريع. ــىي المش ــباب حام ــه للش يقدم
ــن  ــت م ــة، مّكن ــراءات البنيوي ــن االإج ــة م ــنة 2018 بمجموع فت س ــ�ي ــد تم وق
نامــج عى المســتفيدين الشــباب. ف أثــر ال�ب توســيع إمكانيــات المرافقــة وتحســ�ي

دمــاج االقتصــادي لشــباب الفئــات  شــهد تدّخــل المؤسســة لفائــدة االإ
المحرومــة، ســنة 2015، انطالقــة جديــدة، مــن خــالل تجســيد آليــة 
جديــدة : مركــز المقــاوالت التضامنيــة الصغــرى بالــدار البيضــاء. والــذي 
ف الشــباب  تــم تفعيلــه كبنيــة اجتماعيــة موجهــة خصيًصــا لدعــم المقاول�ي
ية واحتضــان  عــى تحقيــق مشــاريعهم، وتعزيــز قدراتهــم التســي�ي

ــرى. ــة الصغ ــم االقتصادي مبادراته

39 مقاولة صغرى رسمية )3 سنوات(
ي طور االإحداث سنة 2018( 

+ 68 )�ف
ي ي الفوج الثا�ف

ي الفوج االأول و 21 �ف
42 �ف

ي الفوج الرابع )جاري(
ي الفوج الثالث و 68 �ف

30 �ف

ي المرحلة البعدية لالحتضان
34 + 20 �ف

ي مرحلة التتبع الممتدة عى 3 سنوات 
�ف

و أك�ش بعد االحتضان

ف المسؤولية المدنية %100نسبة اكتتاب تام�ي
المتعدد المخاطر وحوادث الشغل

%100نسبة استعمال الخدمات البنكية
ف ف التضامني�ي من قبل المقاول�ي

ف PEP تم الترصيح بهم ف 87 متمن�ي %100 من ب�ي
ي للضمان االجتماعي.  إل الصندوق الوط�ف

ي المائة نسبة مواصلة النشاط
82,35 �ف

ة االحتضان خالل المرحلة بعد ف�ت
البعدية لالحتضان.

ي + عقدة لمدة غري محددة(
PEP 175 )تشغيل ذا�ت

) ي
74 مناصب شغل مختلفة )تدريب، دوام جز�أ

ي )فوج 1 و2 و 3( • 88 تشغيل ذا�ت

• 87 منصب  شغل دائم )PEP 56 فوج 1PEP 31,1فوج(البعدية لالحتضان.

تمثــل ســنة 2018 الســنة المرجعيــة للمركــز، حيــث أنه أكمــل الــدورة االأول 
، والمواكب،  لتدخلــه بتغطيــة كل مراحــل نظام الدعــم )القبــىي

مرشحون تم انتقاؤهم
ف 464 ملف ترشيح من ب�ي

مرحلة االنتقاء 2018

رفع الوعي وبناء القدرات

إجراء وورش تكوين

يوم تكوين

كمعدل شهري يناير- شتن�ب 2018مشارك

مقاطع تكوين

دماج عمل تكوين منذ االإ

ي بيئة خارجية( استفادت منها
والبعدي إما باحتضان أو بدونه، �ف

ف الشباب. 4 دفعات و 3 أجيال من المقاول�ي

■ حلول إعالميات

ف القمامة ■ إعادة تدوير وتثم�ي
■ صيانة الكهرباء، والميكانيك والصناعة

يد والتكييف ■ الت�ب
■ الحالقة والتجميل

■ سمعي برصي

شهار ■ االتصال واالإ
■ النجارة والديكور

■ الصناعة الغذائية والفالحة
■ البناء واالأشغال العمومية

■ المنشآت المعدنية والفلزية
■ النسيج

ات الأداء  أهم مؤ�ش

عدد الشباب الذين تـمت مرافـقـتـهـم

التكوين والتوجيه

ات السوسيو اقتصادية المؤ�ش

الـتـرويـج والـتـعـاون

طبيعة الأنشطة الـمعنية بالـمرافقة

إنتاجخدمات

وع قامة الـم�ش فـي الـمرحلة البـعدية لالحـتـضانفـي الـمرحلة القبلية لإ

فـي مرحلة التتبع الـممتدة ع� 3 سنوات و أكـثـر بعد الحـتـضان فـي مرحلة الحتضان

الـفـوج 3الـفـوج 2

حصة للتوعية وإلقامة املشاريع
(جهة الدار البيضاء – سطات)

حصة للعموم لرفع الوعي مبركز املقاوال
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مركز محمد السادس لدعم التمويالت الصغرى
التضامنية–الدار البيضاء

آلية مبتكرة لتعزيز التمويالت الصغرى

ي مجــال مكافحــة الفقــر، تــولي المؤسســة، 
اعتبــارا للــدور الهــام للقــروض الصغــرى �ف

منــذ أكــ�ش مــن عــ�ش ســنوات، دعمــا متواصــال لقطــاع التمويــالت الصغــرى مــن خــالل 
مركــز محمــد الســادس لدعــم التمويــالت الصغــرى التضامنيــة. ويتمثــل الهــدف مــن 
ــالت  ــى تموي ــول ع ــن الحص ــتفيدين م ــن المس ــدد م ــ�ب ع ف أك ــ�ي ي تمك

ــم �ف ــذا الدع ه
قامــة مشــاريعهم واســتدامتها )المســاعدة  عــى التســويق(،  صغــرى الإ

ــالت الصغــرى بالمغــرب، أجــرى مركــز  ــه مــن قطــاع التموي ي ســياق الرفــع مــن قرب
�ف

محمــد الســادس لدعــم التمويــالت الصغــرى التضامنيــة، مــن يوليــو إل أكتوبــر 
ي مجــال تكويــن جمعيــات التمويــالت الصغــرى المغربيــة، 

2017،دراســة لالحتياجــات �ف
ــذه  ــدة ه ــة لفائ ــدات تكويني ــنة 2018، وح ــع، س ــع ووض ــد المواضي ــمحت بتحدي س

ــة أخــرى. ــدان أفريقي ــجمعيات وبعــض مؤسســات التمويــالت الصغــرى ببل الـ
ــة )فرنســا(، تمــت  ي المهــن البنكي

ــن �ف ــز التكوي ــة مــع مرك اك ي هــذا الســياق، وبال�ش
و�ف

ف ــ�ي برمجــة دورت

اســتضاف مركــز محمــد الســادس لدعــم التمويــالت الصغــرى التضامنيــة، وهــو الفاعــل 
ي قطــاع التمويــالت الصغــرى التضامنيــة، العديــد مــن أحــداث المرافقــة 

المرجعــي �ف
ي هــذا االتجــاه، ال ســيما 

ــدة �ف ــادرات جدي ــم إطــالق مب ف الصغــار. وت ــ�ي ــج للمقاول وي وال�ت
ــة المرتبطــة بالقطــاع تمثــل  ي االأحــداث الوطني

’’أكاديميــة مــن أجلــك’’. كمــا أن مشــاركته �ف
ف الصغــار. ــ�ي ــال للمقاول ــادرات أعم ــم فــرص لمب ــة عــرض لتقدي واجه

ز الصغار  ■ اللقاءات الجهوية للمقاول�ي
ــش  ــدار البيضــاء و العرائ ــاس وال ــاول الصغــ�ي بمكن ــة للمق ــاءات جهوي ــم 9 لق ــم تنظي ت
ــآزر  ــم بت ــم تمتيعه ات وت ــ�ب ــادل الخ ــن تب ــتفادوا م ــخًصا؛ اس ــدة 914 ش ــر، لفائ و أكادي
ي أوراش تكوينيــة.

الأنشــطتهم و بفضــاءات لعــرض منتجاتهــم وتمكينهــم مــن المشــاركة �ف

■ برنامج ‘‘من أجلك’’
ي الخــارج 

بيــة والتكويــن �ف اكــة مــع جمعيــة النهــوض بال�ت نامــج، وهــو رسش يهــدف هــذا ال�ب
ــوم  ــم ي ــور بتنظي ــد تبل ــاء. وق ــدى النس ــادرة ل ــز روح المب ــيل(،إل تعزي ــا بروكس )والوني
ــدة 100  ــاري لفائ ــاء تج ــ�ي فض ــة وتوف ــول أوراش تكويني ــوية ح ــرى النس ــة الصغ المقاول
ي  ، فضــالً عــن إطــالق »أكاديميــة مــن أجلــك«. وتركــز هــذه المبــادرة، الــ�ت مقاولــة صغــ�ي
ف المــالي للمــرأة، مــن خــالل دعــم إنشــاء أنشــطة  ي 3 أكتوبــر 2018، عــى التمكــ�ي

أطلقــت �ف
ــة صغــرى. ــة محلي اقتصادي

ي
■ القافلة الجهوية للتوعية بعالم المقاولة النسوية والمقاول الذا�ت

ــن  ــم م ، بدع ي ــ�ف ــاج المه دم ــغل واالإ ــة وزارة الش ــت رعاي ــة تح ــذه القافل ــم ه ــم تنظي ت
ــا بروكســيل(، عــى شــكل منصــة  ي الخــارج )والوني

ــن �ف ــة والتكوي بي ــة النهــوض بال�ت جمعي
ف ومقدمــي خدمــات  ف الذاتيــ�ي ف المقــاوالت النســائية الصغــرى والمقاولــ�ي للتبــادل بــ�ي
ف وخــواص. وبعــد آســفي والقنيطــرة انتقلــت القافلــة،  الدعــم المــالي وغــ�ي المــالي عموميــ�ي
ف وهــي إحــداث  ف مزدوجــ�ي ي إطــار الجهويــة المتقدمــة وتتوّخــى هدفــ�ي

ي تنــدرج �ف الــ�ت
مناصــب شــغل والنمــو االقتصــادي، لتحــط الرحــاب بمركــز محمــد الســادس للتمويــالت 

ــ�ب 2018. ي 29نون
ــاء �ف ــدار البيض ــة بال ــرى التضامني الصغ

■ الجائزة الوطنية للمقاولت الصغار
ي 18 أكتوبــر 

ف الصغــار« �ف نُّظمــت النســخة السادســة مــن حفــل »الجائــزة الوطنيــة للمقاولــ�ي
اكــة  2018 بمركــز محمــد الســادس للتمويــالت الصغــرى التضامنيــة. وقــد تــم تنظيمهــا ب�ش
مــع الفدراليــة الوطنيــة لجمعيــات القــروض الصغــرى تقديــرا للمســتفيدين مــن التمويــالت 
ف الصغــار مــن نســاء  ، تظاهــرة تقديــر للمقاولــ�ي ي المملكــة. فهــي تمثــل بالتــالي

الصغــرى �ف
ف ظــروف عيشــهم  وا بفضــل مشــاريع ســمحت بتحســ�ي ف ورجــال، الذيــن اســتطاعوا أن يتمــ�ي

و/أو ظــروف عيــش محيطهــم.

ف 186 الذيــن قدمــوا ترشــيًحاتهم، تمــت مكافــأة 32 فائــًزا مــن بينهــم  ف المرشــح�ي ومــن بــ�ي
ي حفــل توزيــع الجوائــز. كمــا أن ســنة 2018، عرفــت إضافــة فئــة تاســعة 

20 امــرأة �ف
ي 

ــهموا �ف ــن أس ــار الذي ف الصغ ــ�ي ــتهدف المقاول «، وتس ــرصف ــاد االأخ ــم »االقتص ــزة ته للجائ
ي نســختها االأول ســنة 2012، أصبحــت الجائــزة الوطنيــة 

حمايــة البيئــة. ومنــذ انطالقهــا �ف
ي 

ــت، �ف ي المغــرب، ومّكن
ــروض الصغــرى �ف ــق الق ي طري

ــا �ف ــا هاًم ــار حدثً ف الصغ ــ�ي للمقاول
ف مــا  ي عرفتهــا، مكافــأة 164 فائــزا تمثــل النســاء ٪60 منهــم وذلــك مــن بــ�ي الســت نســخ الــ�ت

ــا. ًح مجموعــه982 ترشــيًحا مق�ت

■ المعرض الدوىلي للتمور
ــب  ــع المكت ــة م اك ــة، ب�ش ــرى التضامني ــالت الصغ ــادس للتموي ــد الس ــز محم ــارك مرك ش
ي إطــار الــدورة التاســعة للمعــرض الــدولي للتمــور المنعقــد 

ي لالستشــارة الفالحيــة، �ف الوطــ�ف
ي عمــل حــول رفــع مســتوى الوعــي بعالــم 

ة مــن 25 إل 28 أكتوبــر 2018 بأرفــود، �ف ي الفــ�ت
�ف

ــبة  ــي والش ــاع الفالح ي القط
ف �ف ــ�ي ــار العامل ف الصغ ــ�ي ــن المقاول ــن 102 م ــة وتكوي المقاول

ــة  ــدة المتنقل ــب »الوح ــدث وجل ــكان الح ــز إل م ــل المرك ــرض، انتق ــذا الغ ــي. وله الفالح
للتكويــن« لتوفــ�ي تكويــن حــول خصائــص المقــاول، وتقنيــات التســويق والتطويــر 
ــب  ــن المكت ف م ــ�ي ــارين الفالحي ــًب المستش ــا، إل جان ــز أيًض ــارك المرك ــا ش . كم ــخصي الش
ــة  ي »دعــم عالــم المقاول

ــره �ف ــة، بواســطة الشــباك الــذي يوّف ي لالستشــارة الفالحي الوطــ�ف
ي مجــالي 

ف �ف ي جميــع عمليــات المشــورة وتوجيــه الفالحــ�ي
الفالحيــة وإمكانيــة التشــغيل« و�ف

ــة. ــم المقاول التســي�ي وعال

ي 2018 
ي لالقتصاد الجتماعي والتضام�ز

■ المعرض الوط�ز
ــن 9 إل  ي م ــ�ف ي لالقتصــاد االجتماعــي والتضام ــدورة الســابعة للمعــرض الوطــ�ف ُعقــدت ال
، تحــٍدي يجــب  ي 18 نونــ�ب 2018 بأكاديــر، حــول موضــوع »االقتصــاد االجتماعــي والتضامــ�ف
ي 

ــاهم �ف ، س ف ــ�ي ف الوطني ــارك�ي ــب المش ــمولية«. وإل جان ــة ش ــة ترابي ــل تنمي ــن أج ــه م رفع
ــكا  وا مــن فرنســا وكنــدا وبلجي ــد مــن 600 تعاونيــة و 40 عــارض دولي حــرصف المعــرض أزي
ضافــة إل 200000 زائــر. وقــد شــارك مركــز محمــد  والســنغال وتونــس وإســبانيا، باالإ
ــك  ــالل كش ــن خ ــ�ي م ــدث الكب ــذا الح ي ه

ــة �ف ــرى التضامني ــالت الصغ ــادس للتموي الس
ف الصغــار والتعاونيــات 40 كشــك عــرض وضعهــا بالمجــاًن  . كمــا وّفــر للمقاولــ�ي ي مؤسســا�ت

ــات. ــروض صغــرى وبعــض التعاوني ــن ق تحــت تــرصف مســتفيدين م

مرصد التمويات الصغرى
أنجــز مرصــد التمويــالت الصغــرى، ســنة 2018، العديــد مــن المشــاريع القطاعيــة 
ــول  ــات ح ــل الممارس ــ�ش أفض ــي ون ــد القطاع ــل والرص ــة للتحلي ــزز دوره كمنص ي تع ــ�ت ال

ي المغــرب.
التمويــالت الصغــرى �ف

: وتتمثل المشاريع الرئيسية فيما يىي
بــالغ لمركــز محمــد الســادس للتمويــالت  ■ مواصلــة عمليــة إعــداد ونــ�ش وســائل االإ
ي المغــرب، 

الصغــرى التضامنيــة )جــدول البيانــات الشــهري للتمويــالت الصغــرى �ف
ي للتمويــالت الصغــرى ووســيلة »ورقــة  المذكــرة الفصليــة حــول توجهــات القطــاع المغــر�ب
ــرب( ؛ ي المغ

ــرى �ف ــالت الصغ ــاع التموي ــي لقط ــالي واالجتماع ــل االأداء الم ــق« لتحلي حقائ
ي 

ف » جــدول البيانــات الشــهري للتمويــالت الصغــرى �ف ■ تصميــم إطــار جديــد يدمــج بــ�ي
ي للتمويــالت الصغــرى«،  المغــرب« و »المذكــرة الفصليــة حــول توجهــات القطــاع المغــر�ب

حــات الجمعيــات المغربيــة للقــروض الصغــرى؛ مــع إغنــاءه بمق�ت
■ إطــالق إعــادة تنشــيط عمليــة »الخريطــة الوطنيــة للتمويــالت الصغــرى«، مــن خــالل 
ــث  ــرى، وتحدي ــروض الصغ ــة للق ــات المغربي ــق بالجمعي ــار المتعل ط ــن االإ ــف م التخفي

ــات؛ مجي ــث ال�ب ــام بتحدي ــة والقي ــات المدرج البيان
ي »اللقــاءات 

ف الصغــار الذيــن شــاركوا �ف ■ جمــع وتحليــل االإحصــاءات المتعلقــة بالمقاولــ�ي

ي ينظمهــا مركــز محمــد الســادس للتمويــالت الصغــرى  ــ�ت « ال ــة للمقــاول الصغــ�ي الجهوي
التضامنيــة؛

ــم  ــة التعل : منص ــدولي ــك ال ــل للبن ــادرة دوفي ــار مب ي إط
ــجلة �ف ــاريع المس ــع المش ■ تتب

بــالغ المــالي  ي لمركــز محمــد الســادس للتمويــالت الصغــرى التضامنيــة، منصــة االإ و�ف لكــ�ت االإ
ي  ــ�ف ي التضام و�ف ــ�ت لك ــويق االإ ــة التس ــرب، ومنص ي المغ

ــرى �ف ــالت الصغ ــي للتموي واالجتماع
لمركــز محمــد الســادس للتمويــالت الصغــرى التضامنيــة، ودراســة نطــاق التمويــالت 

؛ ف ــ�ي ــتفيدين والمحتمل ــه المس ــرى لزبائن الصغ
ــروض  ــة للق ــات المغربي ــة للجمعي ــة الوطني ــع الفدرالي ــاون م ، بالتع ف ــت�ي ــم ورش ■ تنظي
الصغــرى، االأول بخصــوص حالــة الســوق المغربيــة للقــروض الصغــرى، والثانيــة حــول 

ي المغــرب ؛
ــالت الصغــرى �ف ــات ســوق التموي ــق لدراســة إمكاني ــل خارطــة الطري تفعي

ف بالتمويالت الصغرى. ف المهتم�ي ف والمتدرب�ي اف ودعم الباحث�ي رسش ■ االإ

ــات  ــن جمعي ــتفيدون م ــم )وكالء ومس ــم تكوينه ــن ت ــخاص الذي ــالي لالأش ــدد االإجم ــغ الع بل
ــالت  ــم التموي ــادس لدع ــد الس ــز محم ــل مرك ــن ِقب ــه م ــاً لوج ــرى( وجه ــالت الصغ التموي
الصغــرى التضامنيــة، منــذ إحداثــه،45433 شــخًصا ســنة 2018، مســجال بذلــك زيــادة بنســبة 
ــن بعــد  ــن ع ــاج التكوي ــم ادم ــا ت ــادة إل ٪18 إذا م ــذه الزي ــع ه ــن ســنة 2017. وترتف ٪15 ع
ي  و�ف لكــ�ت الــذي شــهد انطالقتــه ســنة 2017 وهــو يمكــن الولــوج بالمجــان إل منصــة التعليــم االإ

ــع« عــ�ب الموقــع :  ــة للجمي ــة المالي بي »ال�ت

، ســنة 2018، إل 3699  ف الصغــار، فقــد بلــغ العــدد االإجمــالي أمــا بخصــوص تكويــن المقاولــ�ي
 . ي و�ف ــ�ت لك ــم االإ ــة التعلي ــ�ب منص ــة ع ــة المالي بي ي ال�ت

ــم �ف ــم تكوينه ــم 2461 ت ــخًصا، منه ش
وتتمحــور هــذه التكوينــات حــول عــدة مواضيــع منهــا عــى الخصــوص التنميــة الشــخصية، 

. ــة، وخصائــص المقــاول الصغــ�ي ــج والتســويق، والرقمي وي وال�ت

ي التمويــالت الصغــرى لفائــدة »وكالء القروض« 
ف تتعلــق بالشــهادة المهنيــة �ف  تكوينيتــ�ي

و »مســؤولي الوكاالت«.
ــنة 2017  ــة س ــذه المنص ــالق ه ــم إط ، ت ي و�ف ــ�ت لك ــم االإ ــة التعلي ــق بمنص ــا يتعل فيم
كا ومهنــا ووحــدات عرضيــة، ممــا  بمجموعــة واســعة مــن الوحــدات تشــمل جذعــا مشــ�ت
مّكــن مركــز محمــد الســادس لدعــم التمويــالت الصغــرى التضامنيــة تحقيــق أعــدادا 
ف العديــد مــن حامــىي المشــاريع وكــذا مســتخدمي جمعيــات التمويــالت  ة وتمكــ�ي كبــ�ي

ف الكفــاءة عــن بعــد. الصغــرى مــن وســيلة للتعّلــم وتحســ�ي

اتيجية  ي القطــاع. وفًقــا لخطته االســ�ت
ف �ف كمــا يســتعمل أيضــا كمنصــة تكويــن للمتدخلــ�ي

ــة  ــالت الصغــرى التضامني ــم التموي ــد الســادس لدع ــز محم ــع مرك 2020-2017، يتاب
ي االقتصــاد 

ي �ف ف المقاولــ�ت ي التكويــن القطاعــي، والتثمــ�ي
محــاور نمــوه المتمثلــة �ف

ــز. المحــىي والجهــوي والعمــل العلمــي عــ�ب مرصــد المرك

التكوين

تشجيع الـمقاولة الصغرى ودعم التسويق

ي
نامج التكو�ز الحصيلة السنوية لل�ب

تكوينات معتمدة
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ي مهــن الصناعــة التقليديــة رهانــا للمؤسســة 
يمثــل تطويــر مراكــز التكويــن والتأهيــل �ف

عــى قطــاع إنتاجــي ذي تأثــ�ي اجتماعــي وآفــاق نمــو قويــة. وقــد كان التحــدي، عنــد 
ي للشــباب  دمــاج المهــ�ف إطــالق أول مركــز ســنة 2009، هــو تهيئــة الظــروف المواتيــة لالإ
ي القطــاع )التكويــن المســتمر 

ف �ف مــن أوســاط معــوزة، بتعزيــز قــدرات المتدخلــ�ي
ــّكل  ــخ(. وتش ، إل ــدولي ي وال ــ�ف ــاون الوط ــاج، والتع نت ف االإ ــ�ي ، وتثم ف ــ�ي ــاع التقليدي للصن
نامــج: مركــز التكويــن  اليــوم ثــالث بنيــات جهويــة القاعــدة التشــغيلية لهــذا ال�ب
ــو 2012(  ــال )يولي ــ�ب 2009( وبس ــاس )نون ــة بف ــة التقليدي ــن الصناع ي مه

ــل �ف والتأهي
ــ�ب 2012(. ــش )نون وبمراك

ي تضــم خليــة لدعم  ي مهــن الصناعــة التقليديــة، الــ�ت
تقــوم مراكــز التكويــن والتأهيــل �ف

ي ســوق الشــغل، بتفعيــل مختلــف الوســائل لتســهيل 
ف الشــباب �ف وإدمــاج الخّريجــ�ي

الولــوج إل الشــغل. ولهــذا الغــرض، تــم وضــع آليــة للمرافقــة، يتــم تنفيذهــا حســب 
ي للشــاب، تســمح  وع المهــ�ف المــ�ش

ــز هــذه  ــم تعزي ــد ت وع. وق نشــاء مــ�ش ــه الإ ــة أو بدعم ي مقاول
ة �ف ــارسش ــا بإدراجــه مب إم

ي برنامــج االدمــاج عــن طريــق 
االآليــة الثانيــة مــن خــالل إدمــاج هــذه المراكــز �ف

االأنشــطة االقتصاديــة الــذي أطلقتــه المؤسســة ســنة 2016.

ي بنــاء أجيــال 
و ترمــي كل هــذه المراكــز إل تحقيــق نفــس االأهــداف المتمثلــة �ف

ــ�ي  ــباب وتأط ف الش ــ�ي ــة ب ــم المقاول ــجيع عال ، وتش ف ــ�ي ــاع التقليدي ــن الصن ــدة م جدي
ي لدعــم التســويق مــن خــالل تشــغيل 

، مــع توفــ�ي جــ� إضــا�ف ف ــ�ي ــاع التقليدي الصن
ــي:  ــية ه ــاور رئيس ــة مح ــاطها إل أربع ــم نش ــة. وينقس ــة التقليدي ــات للصناع تعاوني
، والمرافقــة مــن  ف ف الشــباب وللصنــاع التقليديــ�ي ه للمتدربــ�ي التكويــن، الــذي يتــم توفــ�ي
ف ٍمهــن الصناعــة  ف الشــباب، ودعــم التســويق وتثمــ�ي ي للخّريجــ�ي دمــاج المهــ�ف أجــل االإ

ــة. التقليدي

ي مجاالت الجلد والنسيج والخشب
ي لفائدة 550 صانع تقليدي �ف تكوين تق�ف

ي مجال التكوين بالتدرج
تكوين بيداغوجي لفائدة 9 صانع تقليدي �ف

بية المالية لفائدة 92 صانع تقليدي ي ال�ت
تكوين �ف

ي مجال التكوين بالتدرج
تكوين بيداغوجي لفائدة 40 صانع تقليدي �ف

ة المكتســبة  ي التحقــق مــن الخــ�ب
ف داخــل المقاولــة ولفائــدة 45 صانــع تقليــدي �ف تكويــن لفائــدة 26 صانــع تقليــدي عــى أدوات تتبــع المتدربــ�ي

ف الشــباب مــن قبــل المتدربــ�ي
ية لفائدة 155 صانع تقليدي ف ي اللغة االنجل�ي

تكوين �ف

 ، ف ــ�ي ي ف ، وصناعــة الفخــار والخــزف، وحــدادة ال�ت ي ــزرا�ب ــة، ونســج ال ــة التقليدي ي مهــن الخياطــة، والحياك
ــدي �ف ــع تقلي ــدة 440 صان ــن لفائ تكوي

ــة، والنقــش عــى الخشــب والمنتجــات الجلدي

ي تأطــ�ي 
ف االأطــراف �ف يســتهدف برنامــج التكويــن المســتمر مــن الصنــاع التقليديــ�ي

ــة. ويهــدف إل  ي االأســواق المحلي
ف �ف ــ�ي ف العامل ــ�ي ــاع التقليدي ف الشــباب والصن ــ�ي المتدرب

ف المنتجــات،  ــدة تهــم تثمــ�ي ــولي اهتمامــا خاصــا لمجــاالت جدي ــز مهاراتهــم، وي تعزي
ــويق. ــي�ي والتس ــكار والتس ــم واالبت ــي التصمي وه

ويتوفــر كل واحــد مــن المراكــز عــى برنامــج تكويــن مســتمر خــاص بــه، تــم توطيــده 
. ف ــ�ي ــاع التقليدي ــدة الصن ــدة لفائ ات جدي ــم خــ�ب ــول تقدي ــة تت ــة ودولي اكات وطني بــ�ش

ي مهن الصناعة التقليدية
مراكز التكوين والتأهيل �ز

الـمنصة الأصلية لتثميـن مهن الصناعة التقليدية وإدماج الشباب

الأعداد سنة 2018برنامج التكوين

ز حسب سلسلة النشاط  عدد الـمتدرب�ي

■ التكوين الـمستمر
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■ التكوين بالتدرج
ــسي  ــاط الرئي ــل النش ــذي يمث ــدرج، ال ــن بالت ــتهدف التكوي يس
ــن  ــوق م ــا ف ــنة فم ــم 15 س ــغ عمره ــباب البال ــز، الش للمرك
ــم  . ويت ــدراسي ــام ال ــادروا النظ ــن غ ــة، الذي ــاط محروم أوس
للصناعــة  مقــاوالت  ي 

�ف التكويــن  وقــت  مــن   80٪ بنســبة 
ي 

التقليديــة )تعاونيــات وبنيــات أحاديــة الصناعــة(، بمــا �ف
ي المراكــز. يســتفيد المتدربــون 

ي يتــم إيواؤهــا �ف ذلــك تلــك الــ�ت
الشــباب مــن إمكانيــة الولــوج إل 6 سالســل أنشــطة، تنقســم 
إل عــدة مهــن )مــن 10 إل 25 مهنــة( حســب تخصــص المركــز.

ي -2018 نامــج التكويــ�ف ف التطبيــق ال�ب فت الســنة الدراســية 2018 بالدخــول حــ�ي تمــ�ي
ف جمعيــات تســي�ي الثالثــة مراكــز، ووزارة  اكــة بــ�ي 2022، الــذي تــم وضعــه مــن خــالل رسش
بيــة  الســياحة، والنقــل الجــوي، والصناعــة التقليديــة واالقتصــاد االجتماعــي ووزارة ال�ت
نامــج  ي والتعليــم العــالي والبحــث العلمــي. ويحــدد هــذا ال�ب الوطنيــة والتكويــن المهــ�ف
ي 6 سالســل هــي الجلــد 

ة 5 ســنوات �ف ي 9000 شــاب لفــ�ت
ف �ف العــدد االإجمــالي للمتكونــ�ي

ف المراكــز  والنســيج والخشــب والخــزف والمعــادن والمــواد النباتيــة حســب التوزيــع بــ�ي
عــى النحــو التــالي :

مركز مراكشمركز سالمركز فاس 

الجلد 
الخشب 
النسيج 

المعادن 
الخزف 

المواد النباتية

ي مقاولة صناعة تقليدية لاستقبال
خريجون تم إدماجهم �ن

ي مقاولة أو تعاونية للصناعة التقليدية
خريجون تم إدماجهم �ن

خريجون تم دعمهم لخلق تعاونية

ي
وع مقاول�ت ي م�ث

خريجون تم دعمهم �ن

دماج  نسبة االإ

عدد
ن الجدد المستقبلي�ي

الخّريجون
2017/2018

العدد االجماىلي

العــدد االجمــاىلي 
ن  للخّريجــ�ي

)3 تعاونية أحدثت()3 تعاونية أحدثت()29 تعاونية أحدثت(

ي للـخّريـجـيـن الـشـبـاب
دماج الـمه�ز برنامج الدعم والإ

مركز مراكشمركز سالمركز فاس 

مركز مراكشمركز سالمركز فاس 

أطـفـالأطـفـال أطـفـال فـتـيـاتفـتـيـاتفـتـيـات
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بناء المهارات والتكوين
اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا

أحداث
ي للمرأة مفتوح للعموم  تنظيم المهرجان الثا�ف

بناء المهارات والتكوين
Rhode Island School of Design اتفاقية مع

English Teaching Internship Initiative اتفاقية مع

أحداث
ي معرض عرض الصناعة التقليدية بالواليات المتحدة االمريكية )بروفيدنس(

المشاركة �ف

بناء المهارات والتكوين
ف اتفاقية مع المدرسة المحمدية للمهندس�ي

اتفاقية مع ديزاين سكول كوبنهاجن )مدرسة كوبنهاكن للتصميم( ومع التعاونيات النسائية بمراكش
اتفاقية مع مدرسة كماندو بفرنسا

اتفاقية مع مركز اليوسفية للمهارات

ي
مرافقة من أجل الدماج المه�ز

اتفاقية مع المركز الجهوي لالستثمار

أحداث
معرض تجاري بفندق الوزير

تنظيم ايام االبواب المفتوحة

 ، ي ودولي ــع بإشــعاع وطــ�ف ــا يتمت ــا لمهــن تهــم قطاع بحكــم طبيعــة نشــاطها وتثمينه
ــال  ي مج

ــا �ف ــة جهوده ــة التقليدي ــن الصناع ي مه
ــل �ف ــن والتأهي ــز التكوي ــل مراك تواص

ف : تعزيــز التكوين  ف اثنــ�ي . وبهــذا فهــي تريــد تحقيق هدفــ�ي ي ويــج والتعــاون المؤسســا�ت ال�ت
ــويقية  ــرص تس ــق ف ، وخل ف ــ�ي ــاع التقليدي ــباب والصن ف الش ــ�ي ــم المتمرن ــراءات دع وإج

ــة. ــاج الصناعــة التقليدي نت الإ

اكــة جديــدة لتوســيع فــرص تبــادل الدرايــة  وقــد تــم، ســنة 2018، إبــرام اتفاقيــات رسش
ي للشــباب. كمــا أن هــذه المراكــز نظمــت  دمــاج المهــ�ف ة وتعزيــز وســائل االإ الفنيــة والخــ�ب

ويجيــة المحليــة والجهويــة. ي العديــد مــن التظاهــرات ال�ت
وشــاركت �ف

ويج والتعاون ال�ت

مركز سال

مركز فاس

مركز مراكش
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