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االفتتاحيــــــــــة
للســنة الثانيــة علــى التوالــي وفــي ســياق ال يــزال يهيمــن عليــه اثــار الوبــاء؛ وضعــت 
املؤسســة ضمــن أولوياتهــا تكثيــف انشــطتها وبرامجهــا لدعــم الفئــات املعــوزة 

والســكان الذيــن أضعفتهــم آثــار األزمــة.
ــي الوضــع الصحــي واإلقتصــادي خــال ســنة  ــن التحســن النســبي ف ــم م فبالرغ
ــن  ــة التضام ــام وترســيخ ثقاف ــج الع ــة الصال ــق رســالتها لخدم ــل تحقي 2021، يظ
رهانــني اساســيني مــا فتئــت املؤسســة تســعى لتحقيقهمــا خاصــة فــي هــذه الفتــرة.  
ــذي  ــى املســتوى الوطنــي لكــن يظــل التحــدي ال ــرة عل ــة مــوارد كبي وقــد تمــت تعبئ
يواجــه الجميــع هــو مضاعفــة الجهــود واملضــي قدًمــا لاســتجابة علــى أفضــل وجــه 

ممكــن الحتياجــات الدعــم املختلفــة.

تماشــيا مــع التوجيهــات الســامية لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس، 
نصــره اهلل، فقــد قامــت املؤسســة بتعزيــز املــوارد املاليــة وتطويــر املشــاريع 
والبرامــج لضمــان اســتمراريتها بعــد التوقــف الجزئــي لبعضهــا بســبب الجائحــة 
ســواء تعلــق االمــر بالبرامــج املوجهــة لتأهيــل الشــباب وخلــق االنشــطة اإلقتصاديــة، 
وتلــك املوجهــة للتمكــني اإلقتصــادي للنســاء وكذلــك برامــج التكفــل وحمايــة املعاقــني، 
ودعــم الجمعيــات املحليــة ومختلــف البرامــج املتعلقــة بتســهيل الولــوج علــى الرعايــة 

الصحيــة للقــرب.
 

ــم  ــم ت ــون دره ــة تبلــغ 385.8 ملي ــنة ميزاني ــذه الس ــال ه ــت املؤسســة خ خصص
ــه جــزء منهــا إلطــاق 12 مراكــز جديــدة فــي جميــع ارجــاء التــراب الوطنــي  توجي
ــم اطاقــه  ــن الشــباب. بعضهــا ت فــي مجــال الصحــة والحــد مــن الهشاشــة وتكوي
ألول مــرة بغــاف مالــي بلــغ 190 مليــون درهــم، كمــا تمــت تعبئــة 71.1 مليــون درهــم 
 ،*)PAAC و PIAE( لبرامــج دعــم اإلدمــاج اإلقتصــادي لفائــدة الشــباب و التعاونيــات
ــة االحتياجــات امللحــة للشــباب والنســاء  ــرت انجازهــا لتلبي ــم تســريع وتي ــي ت والت
املنحــدرات مــن العالــم القــروي. أمــا بالنســبة للعمليــات اإلنســانية )التــي تمــت فــي 
إطــار تدابيــر اســتثنائية( فقــد اســتفاد منهــا بشــكل مباشــر 3.263.545 شــخًصا مــن 
خــال املســاعدات املخصصــة وخدمــات الرعايــة االجتماعيــة والطبيــة التــي تطلبــت 

اســتثمارات إجماليــة قدرهــا 91.1 مليــون درهــم.

وكعادتهــا ال تــزال املؤسســة أليــة للتضامــن تعمــل مــع شــركائها الحاليــني وتطــور 
مبــادرات جديــدة اســتجابة لاحتياجــات التــي تتطلــب املزيــد واملزيــد مــن التعبئــة.

: برنامج اإلدماج عبر األنشطة اإلقتصادية   PIAE

: برنامج دعم ومواكبة التعاونيات  PAAC
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س لفهــــــــــر ا
الســنة فــي صــور

األحــداث الدالــة 2021
12 ■  االلتزامات املتعلقة باملشاريع 

14 ■  نظرة على مشاريع املراكز
26 ■  األرقام الدالة

أوراش ســنة 2021
30 ■  اإلدماج اإلقتصادي

31 ■  برنامج اإلدماج عبر االنشطة اإلقتصادية  
34 ■  برامج الدعم ومواكبة التعاونيات  

37 ■  العمليات االنسانية

42 ■  دعم الفاعلني الجمعويني

البنيــات المتخصصــة ذات التدبيــر الذاتــي
46 ■  السوق التضامني لوازيس

48 ■  املركز الوطني محمد السادس الوطني للمعاقني
50 ■  مركز اإلدماج واملساعدة بالتشغيل

52 ■  مركز املقاوالت الصغرى التضامنية 
54 ■  مركز محمد السادس للقروض الصغرى التضامنية

58 ■  مراكز التكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية
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الســــــــــنة فــــــــــي صــــــــــور

 14 أبريــل

عملية رمضان: النسخة الثانية والعشرون 
من عملية الدعم الغذائي

تنفيـذا للتعليمـات امللكيـة السـامية، تعبـات املؤسسـة مـن أجـل تنفيـذ 
عمليـة رمضـان للدعـم الغذائـي لفائـدة 600 ألـف أسـرة مـن الفئـات 
املعـوزة. و اطلقـت عمليـة التوزيـع فـي اليـوم األول مـن الشـهر الفضيـل 
فـي جميـع مناطـق اململكـة فـي احتـرام تام لتعليمات السـامة الصحية.

اختتام برنامج 2021 للحمالت الطبية 
للقرب

اختتـم برنامـج 2021 سـنة للحمـات الطبيـة للقـرب بتنظيم حملة 
طبيـة جراحيـة باقليـم فجيـج تجمـع بـني اجـراء عمليـات جراحيـة 
الزرقـاء(  امليـاه  و  والحنجـرة  واألذن  واألنـف  البطـن  )جراحـة 
التـي تـم إجراؤهـا علـى مسـتوى املستشـفى االقليمـي ببوعرفـة، 
باإلضافـة إلـى فحوصـات طبية متعـددة التخصصات تم تقديمها 
لسكان تلسينت و الكوميونات، تاجيت وبومريمة وبوشاون. وقد 
اسـتفاد من الفحوصات 4.355 شـخًصا منهم 115 في جراحة 

امليـاه الزرقـاء والجراحـة العامـة )الجهـاز الهضمـي والكبد(.

تنظيم حملة طبية وجراحية كبرى 
باقليم تاونات

تـم اطـاق مبـادرة تضامنيـة جديـدة، تجمـع بني الرعايـة املتعددة 
التخصصـات والتدخـات الجراحيـة، لصالـح السـكان املعوزين 
مـن تاونـات وسـوق الطاهـر، وسـكان الدواويـر املجـاورة مثـل 
تامديـت وبنـي أونجـل وفناسـة - بـاب الحيـط. و قـد تمـت هـذه 
الحملـة بالتـوازي فـي موقعـني )املستشـفى اإلقليمـي بتاونـات 
طبيـة  فحوصـات  تقديـم  تـم  قـد  و  الطاهـر(،  سـوق  ومركـز 
متخصصـة لفائـدة 3.827 شـخًصا وتذخـات جراحيـة ل 153 
مريًضـا فـي جراحـة امليـاه الزرقـاء والجراحـة الباطنيـة وجراحة 

العيـون واألنـف واألذن والحنجـرة.

 مــن 15 يونيــو إلــى 15 شــتنبر

عملية مرحبا: نظام استقبال معزز
بالمواكبة على متن سفن العبور

للعام الثاني على التوالي، قامت املؤسسة بتنظيم عملية مرحبا وفق تدابير استثنائية. فباإلضافة إلى خدمات 
املساعدة االجتماعية والطبية املعتادة في باحات االستقبال مرحبا الخمسة عشر، تم اطاق عملية للمواكبة 
والجمركية  اإلدارية  واملغرب، من أجل تسهيل اإلجراءات  وإيطاليا  العبور بني فرنسا  أثناء  االجتماعية 
والصحية ألفراد الجالية على منت السفن. كما تم فتح فضاء استقبال جديد لـ "مرحبا" في ميناء مرسيليا 

بالتزامن مع اطاق الخط املاحي الجديد بني مرسيليا و طنجة.

مغربي مقيم بالخارج
من بينهم 252.130 استفادوا من 

خدمات املساعدة االجتماعية والطبية

تم استقبال 
حالة مستعجلة للعاج

باملستشفى االقليمي بتاونات 

حالة مستعجلة للعاج
باملستشفى اإلقليمي ببوعرفة 

فحوصات في الطب العام و املتخصص

تحاليل بيولوجية وأشعة

تحليا طبيا واألشعة

جهاًزا تعويضيا
لذوي اإلعاقات الجسدية

استشارة طبية

في الطب العام و املتخصص

تدخات طبية

استشارة في الطب العام و املتخصص

تحليات بيولوجية و إجراأت األشعة

شخص في وضعية اإلعاقة
استفادوا من األجزاء التعويضية

حالة املياه الزرقاء
تم تشخيصها و توجيهها للتكفل باملجان

منها

تحويل

تحويل

 مــن 25 إلــى 27 نونبــر 

 مــن 23 إلــى 25 دجنبــر

استئناف برنامج الحمالت الطبية 
للقرب ـ حملة حد مسيلة

نظمـت املؤسسـة حملـة طبيـة متعـددة التخصصـات بمركـز حـد 
مسـيلة التابع لدائرة تينسـت بتازة. تم التكفل خال ثاثة أيام 
ل 2.965 شـخص وتقديـم العاجـات الطبيـة األساسـية التـي 

تعـذر علـى السـاكنة الولـوج إليهـا بسـبب فتـرة الوباء.

 مــن 11 إلــى 13 نونبــر 

منها

منها

9

ــــــــامن ــــــــامس للتضــ ــــــــد الخــ مؤسســــــــة محمــ
تــقــريــــــــــــر األنـــــشـــطـــــــــــــة 2021

9 8

ــــــــامن ــــــــامس للتضــ ــــــــد الخــ مؤسســــــــة محمــ
تــقــريــــــــــــر األنـــــشـــطـــــــــــــة 2021



األحداث الدالة 
2021



املشاريع املكتملة والتي تم إطالق تشغيلها

الشركاء  ميزانية املشروع 
)مليون درهم(

املوقع االقليم اسم املشروع 

مكتب التكوين املهني و انعاش الشغل 48 حي العنق الدار البيضاء  مركز التكوين املهني في مهن 
السياحة و الفندقة

األحداث الدالة 2021
ــــــــز ــ ــــــــاريع املراك ــــــــة بمشــ ــ ــــــــات املتعلق ــ ــــــــى االلتزام ــ ــــــــة عل ــ ــــــــرة عام ــ نظ

املراكز املكتملة البناء

الشركاء  ميزانية املشروع 
)مليون درهم(

املوقع االقليم اسم املشروع 
وزارة الصحة والحماية االجتماعية
مجلس جهة الدار البيضاء سطات

املجلس االقليمي للنواصر
املديرية العامة للجماعات املحلية

75 الرحمة 2 النواصر املركز الطبي للقرب
- مؤسسة محمد الخامس للتضامن

وزارة الصحة والحماية االجتماعية
جمعية محلية متخصصة

5
حي تيغارت
واد فاس فاس مركز االمراض املزمنة 

وزارة الصحة والحماية االجتماعية
الجمعية املغربية لانصات و التحاور

6 قرية والد موسى سا  مركز طب االدمان

وزارة الصحة والحماية االجتماعية
مجلس جهة الدار البيضاء سطات

املجلس االقليمي انفا - املبادرة الوطنية للتنمية البشرية
املركز االستشفائي الجامعي ابن رشد - جمعية محلية متخصصة

15
املركز االستشفائي 
الجامعي ابن رشد انفا مركز التاهيل النفسي االجتماعي 

مكتب التكوين املهني و انعاش الشغل
املديرية الجهوية للصحة - االكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

مؤسسة اللة اسماء للصم و البكم
15

حي الورود
بني مكادة طنجة اصيلة املركز التربوي لتأهيل السمع 

مكتب التكوين املهني و انعاش الشغل 12 العكاري الرباط  مركز التكوين في مهن الصيانة
و الطاقات املتجددة

مكتب التكوين املهني و انعاش الشغل 16 ISTA طريق ازمور فاس مركز التكوين املهني املتعدد 
التخصصات في مهن البناء

مكتب التكوين املهني و انعاش الشغل
املجلس االقليمي لطنجة - وكالة تنمية اقليم الشمال

مؤسسة طنجة املتوسط للتنمية البشرية
5 طنجة  مركز خميس انجرة  مركز تكوين و تاهيل الشباب

وزارة الشباب والثقافة واالتصال
مكتب التكوين املهني و انعاش الشغل
االكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

15 جوادي بن مسيك مدرسة الفرصة التانية

وزارة الشباب والثقافة واالتصال
املجلس االقليمي لسا - مجلس مدينة سا

32 تابريكت سا مركب التنشيط الثقافي و الفني

مكتب التكوين املهني و انعاش الشغل - جمعية محلية 4,5 االطلس فاس مركز تكوين و تاهيل املراة

مكتب التكوين املهني و انعاش الشغل
املجلس االقليمي لطنجة - وكالة تنمية اقليم الشمال

مؤسسة طنجة املتوسط للتنمية البشرية
جمعيات محلية

4,5  مركز الجوامعة

فحص انجرة
4,5مركز تكوين و تقوية قدرات املرأة

البحراويني
دوار نوينويش

مجلس جهة الشرق - جمعية محلية 5 حي املسيرة جرادة

 

املشاريع التي تم إطالق مراحل الدراسة اوالتشييد فيها خاللة سنة 2021

الشركاء  ميزانية املشروع 
)مليون درهم(

املوقع االقليم اسم املشروع 
وزارة الفاحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

مؤسسة الجنوب للتنمية و التضامن
اتحاد تعاونيات االركان تيسالوين

4 ذراركة اكادير 
ايمنتانوت مركز انتاج و تثمني الزيوت النباتية

وزارة الصحة و الحماية االجتماعية
والية جهة الرباط - سا - القنيطرة

30 سيدي فاتح
الرباط

وزارة الصحة والحماية االجتماعيةمركز العالجات الصحية االساسية 
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية

5.5
حي الفرح
يوسوفية

وزارة الصحة والحماية االجتماعية - املجلس الجهوي للشرق 16
تجزئة بدر
بني درار بني درار

وزارة الصحة والحماية االجتماعية - مجلس جهة الشرق
مستشفى الحسن الثاني ببوعرفة

5
املستشفى االقليمي 

بوعرفة فكيك مركز االترويض والتأهيل الوظيفي 

جمعية ابتسامة لذوي اإلعاقة 7 برشيد برشيد املركز االجتماعي التربوي لتأهيل ذوي 
اإلعاقة 

مكتب التكوين املهني و انعاش الشغل
وكالة الوطنية لتقنني املواصات

جامعة محمد الخامس
جامعة محمد السادس املتعددة التخصصات 

INWI - HUWAEI

12 حي الرحمة سا املركز الرقمي التضامني

مارشيكا ميد )شركة تطوير مارشيكا - الناظور(
مجلس جهة الشرق

5 بني نصار الناطور مركزالتكوين و التنشيط الثقافي 

مكتب التكوين املهني وانعاش الشغل
جماعة الدروة - جمعية محلية

12 الدروة برشيد املركب االجتماعي التربوي لتكوين 
النساء والشباب 

والية الرباط - سا - القنيطرة
وزارة الصحة والحماية االجتماعية

وزارة الثقافة والشباب واالتصال - وزارة االقتصاد واملالية
مكتب التكوين املهني وانعاش الشغل - جمعيات محلية

85 تامسنا تمارة املركب االجتماعي الكبير  

مجلس جهة الشرق 
جمعيات محلية

5 بني تجيت فكيك
مركز تكوين وتأهيل املراة 

3,5 كرسيف كرسيف
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6.314

8.180
16

9
2021

أطلق صاحب الجاللة امللك محمد السادس، نصره اهلل، في 
دجنبر 2016، اشغال بناء املركز الطبي للقرب مؤسسة محمد 
الخامس للتضامن بالرحمة، و انتهت اشغال البناء به بالكامل 
في بداية عام 2021 ؛ و قد تأثر اإلنجاز الكامل لالشغال و 
تسليم املعدات بسياق الوباء. هذا املشروع هو الثالث من نوعه 
احتياجات  تلبية  من  - سطات، سيمكن  البيضاء  الدار  بجهة 
التي تضم  الصحي  املجال  الجديد في  الرحمة  مدينة  ساكنة 
االستراتيجي  التوجه  مع  تماشيا  نسمة،   300.000 من  أكثر 
بمرافق حديثة  للقرب مجهزة  بنيات صحية  بتوفير  للمؤسسة 
باملناطق التي تعرف كثافة سكانية و تقديم عرض رعاية صحية 

متكامل وشامل.

محمد  مؤسسة   -  )CMP( للقرب  الطبي  املركز  يضم 
قطبا  الطبية،  لالستعجاالت  قطبا  الرحمة  لتضامن  الخامس 
لجراحة  وقطبا  واملتخصصة  العامة  الطبية  للفحوصات 
الطبية وصيدلية  للتحاليل  تقنيا ومختبرا  العظام وقطبا طبيا 
لعالج  وقطبا  والوالدة(  )االستشارات  والطفل  لألم  وقطبا 
بسعة  لالستشفاء  غرفا  و  للعمليات  وغرفة  االسنان  و  الفم 
13 غرفة. تديره وزارة الصحة والحماية االجتماعية، وتبلغ 

60 ألف مريض.  طاقته السنوية 

مساحة املشروع:

مساحة املشروع:

تكلفة املشروع:

الشركاء:

الشركاء:

• وزارة الصحة والحماية االجتماعية 
• املجلس الجهوي للدار البيضاء - سطات

• مجلس عمالة النواصر
• املديرية العامة للجماعات الترابية

• وزارة الصحة و الحماية االجتماعية
• املجلس الجهوي للشرق

م2

م2

مليون درهم

 قامت املؤسسة لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية االساسية 
لصالح السكان املعوزين بانجاز بنيات صحية اصغر مقارنة 
باملراكز الطبية للقرب، من حيث الخدمات التي تقدمها، مجهزة 
استشارية  ووحدات  نهاري  ومستشفى  املستعجالت  بخدمة 
املزمنة ومركز والدة وخدمات  األمراض  طبية متخصصة في 
التوعية والدعم النفسي، وفق نموذج يجمع بني الصحة الوقائية 
والصحة العالجية للحد من اثار عدم الولوج للعالج )بسبب 
التكاليف العالية( بني الساكنة املعوزة. و يتم انجازها باألحياء 
السكنية لتسهيل الوصول السريع واملنتظم للساكنة إلى الرعاية 

الطبية.
تميز عام 2021 بإطالق ثالثة مراكز جديدة للعالجات الصحية 
)وحدة  درار  وبني  )وحدتني(  الرباط  مدينتي  في  االساسية 
واحدة(. بالنسبة ملركزي الرباط املتواجدين بأحياء سيدي فتح 
و الفرح ستهم االشغال باالول اعادة التهيئة و الترميم املعماري 
في حني سيتم اعادة بناء الثاني ليحل محل مستوصف قديم.

وتجدر اإلشارة ان مركز سيدي فتح يكتسي طابعا خاصا من 
حيث موقعه باملدينة القديمة ويعود تاريخه بنائه إلى عام 1920 
التاريخية  بقيمته  يتميز  و  املدينة  في  مركز صحي  أقدم  وهو 
املؤسسة  شرعت  األندلسي.  الطراز  ذات  املعمارية  وهندسته 
الصحة  ووزارة  القنيطرة   - - سال  الرباط  والية  مع  بشراكة 
مع  تطويره  و  املبنى  تأهيل  إعادة  في  االجتماعية،  والحماية 
احترام طابعه التراثي و اعادة فتح هذه البنية الطبية الستقبال 

أكثر من 12.000 نسمة.
فيما يتعلق باملشروع الواقع بحهة وجدة، فإنه يلبي هدف توفير 
للقرب،  الطبية  التحتية  البنية  إلى  تفتقر  التي  املناطق  وتعزيز 
للسكان  األساسية  الصحية  الرعاية  إلى  الوصول  وتسهيل 
املعوزين. وبالتالي سيكون مركز العالجات الصحية االساسية 
ب بني درار أول مؤسسة طبية لهذا النوع سيتم إنجازها في 

هذه الجماعة التي يبلغ عدد سكانها 13.000 نسمة.

املركز الطبي للقرب )CMP( - مؤسسة محمد 
الخامس للتضامن الرحمة - النواصر

مركز العالجات الصحية االساسية 
تجزئة بدر - بني درار

وحدات
منها 4 مشغلة

بوقنادل
الرباط

الدار البيضاء

مراكش
اليوسفية

وجدة
بني درار

وحدة مشغلة منذ 2017
وحدتان في طور الدراسات 

وحدتان مشغلتان
سيدي عثمان منذ 2017 وعني الشق منذ 2019

وحدة مشغلة منذ 2019 في منطقة املاح
وحدة قيد البناء منذ 2020
وحدة قيد البناء منذ 2020

وحدة في طور الدراسات

األحداث الدالة 2021
ــــــزة ــ ــــــز المنجــ ــ ــــــاريع المراكــ ــ ــــــــى مشــ ــ ــــــاءة عل ــ اضــ

ــــــــة الصحــ
 )CMP( املركز الطبي للقرب

مؤسسة محمد الخامس للتضامن الرحمة - النواصر

مراكز العالجات الصحية االساسية 
ــية  ــة االساســ ــ ــات الصحي ــ ــز العالج ــ ــز مرك ــ ــي ملراك ــ ــج الوطن ــ البرنام

75 1.640مليون درهمتكلفة املشروع:
5,5

مساحة املشروع:

تكلفة املشروع:

• وزارة الصحة و الحماية االجتماعيةالشركاء:
• املبادرة الوطنية للتنمية البشرية

م2

مليون درهم

مركز العالجات الصحية االساسية
سيدي فاتح باملدينة القديمة بالرباط

مركز العالجات الصحية االساسية 
حي الفرح بالرباط

2.042
30

مساحة املشروع:

تكلفة املشروع:
• وزارة الصحة و الحماية االجتماعيةالشركاء:

• والية جهة الرباط - سال - القنيطرة

م2

مليون درهم
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األحداث الدالة 2021
ــــــزة ــ ــــــز المنجــ ــ ــــــاريع المراكــ ــ ــــــــى مشــ ــ ــــــاءة عل ــ اضــ

ــــــــة الصحــ

اإلعاقــــــــــة

مركز االمراض املزمنة و السكري تغات - واد فاس
مركز التأهيل النفسي واالجتماعي باملركز االستشفائي الجامعي ابن رشد

- الدار البيضاء

مركز الترويض والتأهيل الوظيفي - بوعرفة

مركز طب اإلدمان بقرية والد موسى - سال

1 460
5

مساحة املشروع:

تكلفة املشروع:

• وزارة الصحة والحماية االجتماعية الشركاء:
• جمعية محلية متخصصة

م2

مليون درهم

مركز االمراض املزمنة و السكري
تغات - واد فاس

يقع مركز تغات لألمراض املزمنة والسكري بدائرة الشراردة 
في  متخصص  وهو  نسمة،   164.000 سكانها  عدد  البالغ 
تشخيص مرض السكري وعالجه. ويهدف إلى تعزيز العرض 
الطبي العام في مدينة فاس وينضاف الى خمسة مراكز تابعة 
مركز  إلى  باإلضافة  االجتماعية  والحماية  الصحة  لوزارة 

أمراض السكري الذي تديره جمعية األمل للسكري.
الطبية  الرعاية  وتقديم  والتوعية  التحسيس  إلى  املركز  يهدف 
ملرضى السكري باإلضافة إلى الكشف املبكر عن املضاعفات 

كمنصة  ايضا  املركز  ويعمل  السكري.  مرض  عن  الناتجة 
لإلشراف وتدريب املتدخلني املحليني في مجال مرض السكري. 
مستشفى  وغرفة  الطبي،  للتحليل  مختبر  على  املركز  يتوفر 
منها  املتخصصة  للفحوصات  فضاءات  خمسة  نهاري، 
مستوصف،  الغذائي،  والتثقيف  للتوجيه  فضاء  العيون،  طب 
مطبخ، قاعة متعددة االختصاصات وفضاءا للجمعيات )غرفة 
اجتماعات، ومكتبة ومكاتب إدارية(. سيتم تسييره من طرف 

وزارة الصحة وجمعية محلية متخصصة.

تم االنتهاء من بناء مركز إعادة التأهيل النفسي واالجتماعي في 
عام 2021 واملنجز داخل مركز الطب النفسي باملركز االستشفائي 
وسيطة  استقبال  بنية  يمثل  البيضاء،  بالدار  رشد  ابن  الجامعي 
للمرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية وفي حالة مستقرة 
على مستوى األعراض، ولكن يعانون من على إعاقة وظيفية ويهدف 
يسببها  التي  العزلة  من  إخراجهم  أجل  من  مرافقتهم  الى  املركز 
املرض مع تعزيز تنمية قدراتهم العالئقية واكتساب املهارات املهنية.

متابعة  التخصصات  متعدد  فريق  إشراف  تحت  للمرضى  يمكن 
برنامج رعاية من خالل قطبني، االول يعتمد على العالج النفسي 
غرفة  من  العالجي  القطب  يتكون  واجتماعي.  تربوي  والثاني 
اما  والجماعي،  الفردي  النفسي  للعالج  وفضاء  الوظيفي  للعالج 
القطب السوسيو تربوي فيركز على التأهيل االجتماعي و التربوي، 
ويضم فضاء لالستراحة، وقاعات لألنشطة االجتماعية و التعليمية 
والرياضية والفنية ومكتبة وورشات للتكوين في االعالميات، والطهي 

واألعمال اليدوية وتصفيف الشعر.
يدير املركز قسم الطب النفسي باملركز االستشفائي الجامعي ابن 

رشد بالتعاون مع جمعية محلية متخصصة.

بتوجيهات ملكية سامية، اطلق مركز طب اإلدمان في قرية والد 
موسى بسال. ويأتي اختيار هذا املوقع نظرا النتشار تعاطي 
والثانوية  اإلعدادية  املدارس  شباب  بني  سيما  ال  املخدرات 

املنحدرين من قرية والد موسى. 
ومن هنا تأتي الحاجة إلى التدخل من خالل هذه البنيات الشبه 
طبية التي تقوم بمهام التوعية والوقاية بني الشباب، ال سيما 
من خالل العمل امليداني، وكذلك الرعاية الفردية واملتخصصة 

لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات اإلدمان.

من  بدعم  االجتماعية  والحماية  الصحة  وزارة  املركز  يدير 
مستشفى الرازي للطب النفسي والجمعية املغربية لالستماع 
النسيج  على  اإلشراف  بمهمة  املركز  يضطلع  كما  والحوار، 
الجمعوي العامل في مجال محاربة سلوكيات االدمان وتكوين 
االطر واملتدخلني في مجال الحد من املخاطر. وسيعتمد املركز 

في عمله على املشاركة املباشرة للجمعية في الرعاية الطبية.

1 000
6

مساحة املشروع:

تكلفة املشروع:

• وزارة الصحة والحماية االجتماعية الشركاء:
• الجمعية املغربية لالستماع والحوار

م2

مليون درهم

2 100
15

مساحة املشروع:

تكلفة املشروع:
الشركاء:

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

• املبادرة الوطنية للتنمية البشرية • املركز االستشفائي الجامعي ابن رشد

م2

مليون درهم

1 2005 تكلفة املشروع:مساحة املشروع:

• وزارة الصحة والحماية االجتماعية 
• مجلس جهة الشرق

• مستشفى الحسن الثاني ببوعرفة
• جمعية محلية متخصصة

الشركاء:

مليون درهمم2

مركز طب اإلدمان بقرية والد موسى - سال

لى مناطق التي متعلق الذي أنه يم

مركز الترويض والتأهيل الوظيفي - بوعرفة

هو املركز الثاني من نوعه الذي أطلقته املؤسسة ويوجد حاليا في 
مرحلة الدراسة. سيكون أول مؤسسة رعاية من هذا النوع بإقليم 
داخل  انجازه  وسيتم  الخاصة  االحتياجات  ذوي  لفائدة  فكيك 

مستشفى الحسن الثاني ببوعرفة.
يستهدف املركز بشكل أساسي اإلعاقات املتعلقة بالجهاز العصبي 
والجهاز العضلي الهيكلي، بتوفير الرعاية والعالج املناسب لألطفال 
والبالغني في حالة اعاقة وملساعدتهم على االستعمال االمثل لقدراتهم 

املتعددة  الخدمات  من  مجموعة  سيوفر  العصبية.  أو  الحركية 
وتقويم  العظام  الطبيعي وجراحة  العالج  تغطي  التي  التخصصات 
النطق وأجهزة تقويم العظام حسب الطلب. لهذا الغرض يضم املركز 
عدة قاعات )فردية وجماعية( للتشخيص وإعادة التأهيل ومنصات 
تقنية لتمارين الجسم و قاعة لتركيب االطراف االصطناعية و ورشة 

عمل الجبس.
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األحداث الدالة 2021
ــــــزة ــ ــــــز المنجــ ــ ــــــاريع المراكــ ــ ــــــــى مشــ ــ ــــــاءة عل ــ اضــ

محاربــــــــــة الهشاشــــــــــةاإلعاقــــــــــة
املركب االجتماعي الكبير تامسنااملركز االجتماعي التربوي لتأهيل االشخاص ذوي اإلعاقة - برشيد

املركز التربوي لتأهيل السمع بطنجة

أول بنية للتكوين واعادة التأهيل السمعي متخصصة قد أنجزت 
باملغرب، يهدف املركز إلى تعزيز االندماج االجتماعي واملهني 
اضطرابات  أو  الصم  من  يعانون  الذين  والشباب  لألطفال 
السمع حيث يقدم الرعاية الطبية والتعليم املتخصص لألطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بني عامني و 18 عاًما، فضاًل عن تكوين 
املبكر  الكشف  إلى  يهدف  كما  املناسبة.  املهن  في  الشباب 
للحد من  العالج  بهدف  العصبي  الحسي  السمع  عن ضعف 

االضطرابات وضمان النمو األمثل للطفل.
الثالثة:  للمستويات  وفًقا  تعليمية  اقطاب  ثالثة  املركز  يضم 
للتكوين  ومركزا  واملتوسط،  االبتدائي  التعليم  االولي،  التعليم 

املهني في رسومات الكمبيوتر والخياطة والطبخ باإلضافة إلى 
النطق،  )تقويم  والرعاية  التشخيص  خدمات  يقدم  طبي  مركز 
االت السمع والعالج باملوسيقى(. ويضم املركز أيًضا بنية تقنية 
وسائطية  ومكتبة  ذلك(  إلى  وما  ومقصف  الحركية  )املهارات 
وملعًبا رياضًيا من أجل توفير بيئة مناسبة لتعلم الشباب ذوي 

اإلعاقة السمعية.
الصحة  وزارة  توفره  التخصصات  متعدد  فريق  املركز  يدير 
واملكتب  للتعليم  الوطنية  التربية  ووزارة  االجتماعية  والحماية 
أسماء  لال  ومؤسسة  الشغل  وانعاش  املهني  للتكوين  الوطني 

لألطفال والشباب.

وعدم  االجتماعي  االقصاء  من  للحد  املركب  هذا  انجاز  يأتي 
االستقرار التي يعاني منهما األشخاص املعزولني والذين قطعوا 
العالقات مع اآلخرين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في وضعية 
صعبة ومعوزة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة واملشردين. 
عتيق  عني  في  االجتماعي  املركز  تجربة  من  تصوره  واستمد 
االجتماعية  اآلثار  مع  حدتها  زادت  التي  التكفل  واالحتياجات 
لشركاء  املتعددة  الخبرات  الى  واضافة  للوباء  واإلقتصادية 
االجتماعية  والخدمات  الصحية  الرعاية  حيث  من  املؤسسة 

والثقافة والرياضة والتأهيل املهني.
ادماج  إلى  لتامسنا  الكبير  االجتماعي  املركب  يهدف  وبالتالي، 
املهمشني )املقيمني باملركز االجتماعي في عني عتيق وكبار السن 
بال موارد وبال أسرة والبالغون املشردون والشباب الذين يعيشون 
في الشوارع واأليتام واألطفال املتخلى عنهم(، ومساعدتهم على 
إعادة التأهيل االجتماعي واملهني من خالل انجاز مشاريع الحياة 
التي  األبعاد  املتعددة  اإلدماج  برامج  بفضل  وذلك  بهم.  خاصة 
التهميش واالنحراف االجتماعي والحماية  إلى الحد من  تهدف 
احترام  اطار  في  املهنية  املهارات  واكتساب  االجتماعي  والدعم 

الفرد وكرامة اإلنسان.
في الوقت نفسه، سيكون املركب بمثابة قوة دافعة لتطوير العمل 
التطوعي كما سيشكل أرضية خصبة  العمل  الجمعوي وتعزيز 
إلجراء دراسات ميدانية وتحليل ورصد العوامل املؤدية إلى عدم 
االستقرار من أجل اقتراح اإلجراءات واألدوات الوقائية املناسبة.

متكاملة  خدمات  لتقديم  املركب  تصميم  تم  التنظيم،  حيث  من 
املختلفة  االحتياجات  مع  تتكيف  وانظمة  ادوات  باعتماد 
من  وسيتكون  املؤقت.  أو  الدائم  لالستقبال  سواء  للمستهدفني 
خمسة اقطاب رئيسية تقدم خدمات املواكبة املتخصصة والرعاية 

والترفيه واالستقبال، على النحو التالي:

القطب الطبي
مكون من مركز العالجات الصحية االساسية ومركز 
لطب اإلدمان ومركز نفسي )يتسع لـ 200 شخص( ؛

القطب االجتماعي
 160 )يستوعب  املسنني  الستقبال  مركزا  يضم 
شخًصا(، ومركًزا إلعادة التأهيل النفسي واالجتماعي 
تصل  استقبال  )سعة  املستقرين  األشخاص  وإدماج 
إلى 400 شخص( ومركز لإليواء في حاالت الطوارئ 

وفرز الحاالت )تتسع لـ 80 شخًصا( ؛

دار لألم والطفل
يضم دارًا لأليتام )تتسع لـ 240 طفاًل( ودار حضانة 

ودارا للنساء )تتسع لـ 160 شخصًا( ؛

مركز للتكوين املهني
على شكل مدرسة الفرصة الثانية ؛

مركز رياضي وترفيهي  
يتكون من ملعب رياضي ومسبح داخلي نصف أوملبي 

وقاعة للفنون القتالية وملعب للرياضات ؛

مساحة مشتركة
سُتستخدم لالستقبال ومقصف )مطبخ بسعة 1.200 
شخص(، والتي ستشمل أيًضا مزرعة تعليمية عضوية 

ومدرًجا لألنشطة الفنية والثقافية.

2.100
7

مساحة املشروع:

تكلفة املشروع:

• جمعية ابتسامة لذوي اإلعاقةالشريك:

م2

مليون درهم

2.823
15

مساحة املشروع:

تكلفة املشروع:

• املجلس الجهوي لطنجة - تطوان - الحسيمة الشركاء:
• مكتب التكوين املهني وانعاش الشغل 
• األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

• املديرية الجهوية للصحة
• مؤسسة لال أسماء لألطفال والشباب

م2

مليون درهم

املركز االجتماعي التربوي لتأهيل االشخاص 
ذوي اإلعاقة - برشيد

املركب االجتماعي الكبير - تامسنا

املركز التربوي لتأهيل السمع - طنجة

1085 تكلفة املشروع:مساحة املشروع:

• والية الرباط - سال - القنيطرة • وزارة الصحة والحماية االجتماعية • وزارة الثقافة والشباب واالتصال • وزارة االقتصاد واملالية 
• مكتب التكوين املهني وانعاش الشغل • جمعيات محلية

الشركاء:

مليون درهم هكتار

مرحلة  )في   2021 عام  في  الجديد  املشروع  هذا  إطالق  تم 
الجمعوي  النسيج  مع  تشاركية  ملنهجية  كخالصة  الدراسة( 
املتخصص في االعاقة ببرشيد بهدف خلق بنية دائمة باملدينة 
ظل  في  باألطفال.  وخاصة  االعاقة  دوي  باألشخاص  للتكفل 
وخاصة  باملدينة  املجال  هذا  في  متخصص  مركز  اي  غياب 
أن عمل الجمعيات املتخصصة في بعض الفضاءات يخضع 
الجمعيات  إلى عجز  باإلضافة  ومالية،  لوجستية  لقيود  بشدة 
من  النوع  هذا  إلنجاز  الالزمة  املوارد  توفير  عن  املتخصصة 
رعاية  شخًصا   212 لـ  يتسع  الذي  املركز  سيوفر  املراكز. 
طبية اجتماعية في بيئة مالئمة من أجل ضمان اندماج أفضل 

التوحد   - الدماغي  )الشلل  الذهنية  اإلعاقات  ذوي  للشباب 
والتثلث الصبغي(. 

تربوية  اقطاب  ثالثة  خالل  من  باملستفيدين  التكفل  وسيتم 
اعتماًدا على نوع اإلعاقة )قطب طبي يتكون من غرف للفحص 
والطب  النطق  وتقويم  النفسي  والحركي  الطبيعي،  والعالج 
النفسي لألطفال(. كما سيتوفر املركز على فضاءات لالستماع 
إدارية.  ومكاتب  للتموين  ومجمع  لآلباء  وغرفة  ولالستراحة 
سيتم اإلشراف على األطفال ومراقبتهم من قبل فريق متعدد 
التخصصات يتكون من أطباء متطوعني ومعلمني متخصصني.

19 18

ــــــــامن ــــــــامس للتضــ ــــــــد الخــ مؤسســــــــة محمــ
تــقــريــــــــــــر األنـــــشـــطـــــــــــــة 2021



محاربــــــــــة الهشاشــــــــــة
املراكز االجتماعية النسويةمركب التنشيط الثقافي والفني تابريكت - سال

مركز للتكوين والتنشيط الثقافي - بني نصار

3.000
32

مساحة املشروع:

تكلفة املشروع:

• وزارة الثقافة والشباب واالتصال الشركاء:
• مجلس مدينة سال

• املجلس االقليمي لسال

م2

مليون درهم

1.139
5

مساحة املشروع:

تكلفة املشروع:
• مارشيكا ميدالشريك:

)شركة تطوير مارشيكا - الناظور(

م2

مليون درهم

مركب التنشيط الثقافي والفني
تابريكت - سال

مركز بني نصار للتكوين والتنشيط الثقافي 

يهدف املركب، الذي انتهت اشغال بنائه في عام 2021، إلى 
إنشاء ديناميكية جديدة إلدماج الشباب املحرومني أو الشباب 
الذين يواجهون صعوبات خاصة في االحياء التي تفتقر للبنيات 
والحوار  والتعبير  لاللتقاء  مساحة  يشكل  اذ  والفنية  الثقافية 
وتطوير  واإلبداع  االجتماعية  للتنشئة  املثلى  الظروف  ويوفر 

املشاريع الفنية.
واالتصال  والشباب  الثقافة  وزارة  املركب  تسسير  ستتولى 
بدعم من الجمعيات املحلية املتخصصة التي ستتولى لإلشراف 
املركب  بحيث سيصبح  الفنية  املهن  وتشجيع  الشباب  تكوين 

منصة لتشجيع وظهور املواهب الفنية الجديدة.

تم انجاز املركب حول أربعة أقطاب رئيسية: املسرح، والتعبير 
إلى  باإلضافة  التصويرية.  والفنون  واملوسيقى  الجسدي، 
الى  فباإلضافة  كبيرة.  مشتركة  تكوين  وغرفة  للكتاب  ناٍد 
متعددة  تقنية  مرافق  املركب  يضم  واملمارسة  للتكوين  قاعات 
التخصصات. بمجرد افتتاحه، سيتمكن الشباب من ممارسة 
رسومات  )املوسيقى،  والحديثة  الكالسيكية  الفنون  تعلم 
الديكور  فن  الحديث،  الرقص  التشكيلية،  الفنون  الكمبيوتر، 
في  املركب  سيساهم  ذلك،  إلى  باإلضافة  إلخ(.  املسرحي، 
الحفاظ على بعض املهن التقليدية والحرف املهددة باالنقراض 
كفن الخط وتجليد الكتب باإلضافة إلى ترميم اآلالت املوسيقية.

االجتماعي  التقدم  من  الرغم  على  املرأة،  بوضع  النهوض  يزال  ال 
من  للمزيد  يحتاج  املغرب،  سجله  الذي  واإلقتصادي  والثقافي 
الجهد ال سيما في املناطق املحرومة أو املناطق التي تفتقر للهياكل 
تعزز  التي  املشاريع  إطالق  في  املؤسسة  تستمر  لهذا  االجتماعية، 

التمكني اإلقتصادي للمرأة ومشاركتها في التنمية.
2021 بإطالق ثالثة مراكز جديدة موجهة لتعزيز  وقد تمّيزت سنة 
قدرات املرأة في كل من مدن فجيج وجرسيف وبرشيد. وفي نفس 
الوقت تم االنتهاء من اشغال بناء وتجهيز أربع وحدات جديدة في 
مدن فاس وجرادة وفحص انجرة )في مركز الجوامعة والبحراويني 
هو  املحلية  االجتماعية  الهياكل  هذه  من  والهدف  نوينيش(.  بدوار 
تمكني املرأة من االنفتاح على بيئتها ومحو األمية واكتساب املهارات 
االستماع  إلى  باإلضافة  للدخل  واملدّرة  املحلية  الحرف  في  املهنية 

دورات  من  شهًرا   12 إلى  اشهر   9 من  املرأة  وتستفيد  والتوجيه. 
تكوينية في مجال مربيات التعليم االولي والتكوين في مجال تطوير 
املنتجات املحلية، والخياطة، وتكنولوجيا املعلومات، وتصفيف الشعر، 

والطهي والحلويات.
عام  منذ  املؤسسة  اعتمدته  الذي  املرأة  تأهيل  مراكز  لنموذج  وفقًا 
ألطفال  االولي  للتعليم  وفضاءات  الحضانة  دور  توفير  يتم   ،2001
املستفيدات من أجل تسهيل ولوجهن إلى برامج الدعم واستفادتهن 
من برامج التكوين في حني تجمع نماذج اخرى من املراكز النسوية 
مماثلة لتلك التي تم اطالقها منذ 2015 بني فضاءات للشباب واخرى 
للنساء بنفس البناية وذلك لتكوين وتاهيل الشباب املعوزين خاصة 
باملناطق الحضرية كما هو الشأن بالنسبة للمراكز املقررة بكل من 

الدروة، فاس وفحص أنجرة.

جاء انجاز هذا املركز ببني نصارليعزز عدد املراكز املماثلة من 
الجيل الجديد التي أطلقتها املؤسسة منذ 2016 وكذا املبادرات 
املختلفة التي برمجتها املؤسسة لصالح السكان املعوزين في 
املنطقة حيث سيساهم في ادماج الشباب املهمشني من خالل 
التربية الفنية والثقافية. فباإلضافة لألنشطة الثقافية والفنية من 
رسم وموسيقى ومسرح سيقدم املركز الدعم املدرسي للشباب 

في حالة االنقطاع عن الدراسة.
الفنية،  للعروض  التخصصات  متعددة  قاعة  املركز  سيضم 
قاعات للدروس، مكتبة، مكتبة وسائطية، قاعة للدعم املدرسة 

وفضاءا للجمعيات.
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 املركب االجتماعي التربوي لتكوين النساء والشباب 
الدروة - برشيد

مركز تكوين وتأهيل املراة بني تاجيت - فجيج

مركز تكوين وتاهيل املراة بمركز كرسيف
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مركز التكوين في مهن الصيانة والطاقات املتجددة بالعكاري - الرباط
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الشركاء:

• مكتب التكوين املهني وانعاش الشغل 
• جمعية محلية

• مكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل

• مكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل

• مجلس جهة الشرق 
• جمعية محلية

• مكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل
• املجلس الجهوي لطنجة 

• وكالة تنمية اقاليم الشمال
• الوكالة الخاصة بطنجة املتوسط 

• جمعية محلية

• مكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل
• املجلس الجهوي لطنجة 

• وكالة تنمية اقاليم الشمال
• الوكالة الخاصة بطنجة املتوسط 

• جمعية محلية
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مركز تكوين وتاهيل املراة والشباب
باألطلس - فاس

مركز التكوين في مهن الفندقة والسياحة
العنق - الدار البيضاء 

مركز التكوين في مهن الصيانة والطاقات املتجددة
بالعكاري - الرباط

مركز جرادة تكوين وتقوية قدرات املراة  
- جرادة 

مركز تكوين وتقوية قدرات املرأة والشباب 
البحراويني - فحص أنجرة

مركز تكوين وتقوية قدرات املرأة والشباب 
بمركز جمعة - فحص أنجرة

افتتح مركز التكوين في مهن الفندقة والسياحة أبوابه في نونبر 2021، 
واستقبل بشكل استثنائي 280 متدرًبا من أصل 800 متدربا حسب 
الطاقة االستيعابية املبرمجة اصال في احترام تام لإلجراءات الوقائية.

التي  اإلقتصادية  الدينامية  مع  تماشيا  املركز  هذا  انجاز  ياتي 
الكبرى واطالق  البيضاء  الدار  تنمية  برنامج  املدينة بفضل  تعرفها 
العديد من املشاريع السياحية. ويقدم املركز تكوينا تأهيليا )ملدة 6 
أشهر( واخر بدبلوم )مدته 18 شهًرا( في عشرة تخصصات )إدارة 
الحلويات،  شوكوالتة،  املعجنات،  املخبزة،  الطهي،  فنون  الفنادق، 
خدمة طعام وشراب، خدمة الطوابق، االستقبال ووكيل سفر(. هذه 
 البرامج كلها معتمدة من طرف املدرسة الفندقية بلوزان وفق برنامج

)VET EHL )by Hôtelière de Lausanne وهو نموذج تكوين يعتمد 
على التعلم القائم على املعرفة واملهارات من خالل املمارسات الحرفية 
تضمن  مبتكرة  تدريس  طرق  مع  الشخصية،  واملهارات  الجيدة 
للخريجني مستوى من الجودة السويسرية ومكانة أفضل في السوق 
الوطنية والدولية. يعد املركز الجديد في العنق أحد املركزين الرائدين 

اللذين تم فيهما اعتماد هذا البرنامج على املستوى الوطني.

تم تصميم البناء "الجيل الجديد" للمركز لتوفير بيئة حديثة تتكيف 
مع عالم الضيافة والسياحة. ويتميز بمساحات أكبر وسهلة التحرك 
ومرافق  للتدريب  مخصصة  ومساحات  مختلفة  عمل  واوراش 
مفتوحة. يضم املركز فندًقا تعليمًيا وجناًحا لتقديم الطعام )ورشة 
الطبخ و ورشة الشوكوالتة و ورشة املخبز ة و ورشة عمل معجنات 
ووكيل  املعلومات،  )تكنولوجيا  دراسية  وقاعات  ومخزن(  ومطعم 
سفر و تعليم لغات أجنبية وما إلى ذلك( وقاعات لالجتماعات مثل 
الجماعي.  والعمل  لالسترخاء  مصممة  خارجية  مساحات  وكذلك 
املركز  يوفر  الجهة  بكل  الشباب  الحتياجات  املركز  وليستجيب 
)الفتيات  املتدربني  الستيعاب  سريًرا   96 بسعة  داخلية  مدرسة 
والفتيان والشباب ذوي اإلعاقة( املنحدرين من املناطق املحرومة أو 

النائية لجهة الدار البيضاء.
ويتولى مكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل تسيير املركز والتأطير 

البيداغوجي وكذا توفير االطر. 

لتعزيز االندماج املهني للشباب وال سيما من الفئات املعوزة من خالل 
التكوين في مهن الطاقة املتجددة تم االنتهاء من اشغال بناء املركز في 
سنة 2021، وهو أول تجربة أطلقتها املؤسسة في هذا املجال ويعكس 
رغبة املؤسسة تمكني الشباب من املهارات املتخصصة التي تستجيب 

للمهن الجديدة التي تولدها برامج التنمية اإلقتصادية في املغرب.
في  بشهادة  متخصصة  تكوينات  املركز  يقدم  متدرب   400 بسعة 
والتبريد  الصناعية  والصيانة  املتجددة  بالطاقات  تتعلق  قطاعات 
الكهربائية.  واملعدات  التركيبات  وكذلك  الهواء  وتكييف  التجاري 

ُتستكمل هذه البرامج بوحدات في تكنولوجيا املعلوميات والبرمجيات 
والتصميم الصناعي.

املركز  تسيير  الشغل  وإنعاش  املهني  التكوين  مكتب  وسيتولى 
والتأطير البيداغوجي وكذا توفير االطر وقد بدا املكتب منذ 2017 
في اإلدخال التدريجي لقطاعات جديدة تتعلق بالطاقات املتجددة في 

برامجه التكوينية.
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مدرسة الفرصة الثانية بن مسيك - الدار البيضاء

 مركز تكوين وادماج الشباب - مركز خميس انجرة

األحداث الدالة 2021
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ــــــاديالتكويــــــــــن والتشــــــــــغيل ــ ــــــاج اإلقتصــ ــ اإلدمــ

مشروع بدأ في عام 2018 واكتمل إنجازه سنة 2021، تستهدف 
مدرسة الفرصة الثانية الشباب املعوزين الذين تتراوح أعمارهم 
بني 12 و20 عاًما والذين تركوا املدرسة وليس لديهم اي تكوين، 
املرصد  أجراها  لدراسة  وفًقا   2021 خالل  عددهم  ويقدر 
شابا  مليون   1.7 بنحو  واليونيسيف  البشرية  للتنمية  الوطني 
15 و24 عاًما. وعليه اعتمدت املؤسسة  تتراوح أعمارهم بني 
برامج ومشاريع تستهدف هذه الفئة وتتكيف مع احتياجاتها. 
وتمثل مدرسة الفرصة الثانية مؤسسة للدعم وتنمية املهارات، 
الرياضة واملوسيقى  التعلم وادراج  والتي تعمل وفًقا منهجية 
العنان  وإطالق  أنفسهم  عن  التعبير  على  الشباب  لتشجيع 

على  الوقوف  على  الشباب  مساعدة  هو  الهدف  إلمكاناتهم. 
بناء  في  ودعمهم  املهن  بعض  وتجربة  أخرى،  مرة  أقدامهم 
مشروعهم املهني. توفر مدرسة الفرصة الثانية دورات تكوينية 
في املعارف األساسية )اللغات والرياضيات وعلوم الكمبيوتر( 
باإلضافة إلى التكوين في مهن كهرباء البناء والخياطة ومساعد 
طباخ وإصالح السيارات. يوفر للشباب دروًسا في املوسيقى 
األجسام.  وكمال  والجمباز  القتال  فنون  في  ودورات  ومكتبة 
كما تم إنشاء منصة للتبادل بني الشركاء في املنظومة التعليمية 
وأولياء األمور والشباب والجمعيات املحلية واملتدخلني االقتصادين 

لتسهيل التوجيه والحصول على التدريب وعروض العمل.

تم االنتهاء من هذا املركز الجديد في عام 2021، وهو األول من 
نوعه بخميس أنجرا املوجه للتأهيل املهني للشباب. يوفر املركز 
تكوينات في حرف كهرباء-البناء، املعلوميات املكتبية، والخياطة 
ونجارة - األملنيوم. تم اختيار هذه القطاعات حسب التوجهات 

اإلقتصادية للمنطقة حتى تستجيب الحتياجات السوق املحلي 
من اليد العاملة وبالتالي تسهيل ولوج الشباب لسوق الشغل. 
كما يقدم املركز دروسا للدعم ودورات في اللغات األجنبية وتبلغ 

طاقته االستيعابية 150 متدربا.
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• وزارة الشباب والثقافة واالتصال - قطاع الرياضة 
• مكتب التكوين املهني وانعاش الشغل 

• األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
   بالدار البيضاء - سطات

• مكتب التكوين املهني انعاش الشغل 
• املجلس الجهوي لطنجة 

• وكالة النهوض بأقاليم الشمال 
• مؤسسة طنجة املتوسط للتنمية البشرية
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مدرسة الفرصة الثانية
بن مسيك - الدار البيضاء

 مركز تكوين وادماج الشباب
- مركز خميس انجرة
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املركز الرقمي التضامني - سال

مركز انتاج وتثمني الزيوت النباتية الدراركة - اكادير

التضامني بسال سنة  الرقمي  باملركز  املتعلقة  الدراسات  تم إطالق 
التضامنية  الصغرى  للمراكز  الجديد  الجيل  يمثل  والذي   ،2021

املوجهة الستقبال ومواكبة الشباب املقاولني في وضعية صعبة.
يشكل املركز، بكونه موجه لألنشطة الخدماتية واملهن املرتبطة بالقطاع 
الرقمنة  ليجعل من  األعمال،  ريادة  تكميلية إلنعاش  الرقمي، منصة 
املقاولني  الشباب  إلدماج  ورافعة  والنمو  للتشغيل  خصبة  أرض 
املنحدرين من أوساط هشة واملتراوحة أعمارهم ما بني 18 و40 سنة.
الصغرى  املقاوالت  مشاريع  دعم  الى  حاضنة  كبنية  املركز  يهدف 
الرباط-سال- جهة  في  تشتغل  التي  التوسيع  طور  في  أو  املحدثة 
القنيطرة وكذا الى تقوية الخبرة التقنية واملقاوالتية لحاملي املشاريع.

لقد تم وضع املركز الرقمي التضامني بشكل يجعله يقدم الشروط 
املحلية املالئمة لدعم مبادرات الشباب املستفيد ليضمن لهم حظوظ 

النجاح.
مقاولة  تتسع ل100  استيعابية  بطاقة  املركز من: حاضنة  سيتكون 
وقاعات  للمحاضرات  وقاعة  املشترك  للعمل  وفضاء  صغيرة 

من  بدورها  تتكون  والتي  والتكوين  للتجريب  ومنصة  لالجتماعات 
مختبر رقمي وفضاء للروبوتات املعلوماتية ومدرسة للبرمجة والترميز 

قاعات للتكوين.
واسعة  مجموعة  حول  املشاريع  لحاملي  املقدمة  الخدمات  تتمحور 
من الخدمات وهي كالتالي: التحقق من الخبرة املهنية والتدريب في 
الترميز والبرمجة واإلستشارة القانونية ومخطط األعمال واملساعدة 
في إيجاد التمويل وتطوير التعاون والتشبيك ودعم التحول الرقمي 

لألنشطة املتعلقة باملجاالت غير الرقمية.
سيتم توفير برنامج الحضانة والدعم مجاًنا، من 12 إلى 18 شهًرا، 

بما في ذلك ستة أشهر من التكوين التقني.
الشركاء،  خبرة  من  املشروع  إعداد  في  الجهود  تظافر  تم  وقد 
املؤسساتيني والخاصني، املنخرطني في املنظومة الرقمية والعاملني 
في التعليم العالي واالتصاالت أو حتى األعمال التجارية والتطوير 

التكنولوجي.

هذا املشروع الجديد هو جزء من الجهود التي تبذلها املؤسسة لدعم 
االقتصاد االجتماعي والتضامني. ويستهدف اتحاد التعاونيات النسائية 
والذي يضم  بأكادير،   Tissaliwine Arganeraie )UCFA( لألركان 
18 تعاونية و1424 عضوة وهي أكبر منتج لزيت األركان ومشتقاته. 
به  الخاص  األركان  زيت  جودة  تدبير  نظام  االتحاد  أتقن  أن  بعد 
التعاونيات األعضاء املختلفة، عبر  واهتمامه بمواءمته على مستوى 
االتحاد عن الحاجة إلى تطوير وتنويع سلسلة اإلنتاج في مواجهة 

املنافسة املتزايدة، سواء في السوق الوطنية أو الدولية.
تلبي  جديدة  إنتاج  وحدة  وتجهيز  بناء  من  املركز  مشروع  يتكون 
  IFSو HACCP متطلبات ومعايير الجودة الوطنية والدولية، بناًء على
 .FFLو Organicو IGP 22716 واملؤشرات الجغرافية املحمية-ISOو

غير  األركان  زيت  املنتوجات:  من  أنواع  أربعة  الوحدة  هذه  ستنتج 
املحمص وزيت األركان املحمص وأملو والزيوت النباتية األخرى )زيت 

اللوز وزيت التني الشوكي(.
 ستتضمن البناية، الذي ستمتد على مساحة مغطاة تبلغ 1100 متر 
مربع موزعة على طابقني، أربع وحدات إنتاج فرعية مخصصة لكل 
 ONSSA ،ISO( لعمليات ومعايير  وفًقا  املنتوجات ومجهزة  نوع من 
إلخ...(، كما ستتكون من منطقة استقبال وشحن ومختبرات وغرف 
غسيل  وغرفة  استهالكية  تجفيف  ومنطقة  للتكوين  وقاعات  تخزين 
ومستوصف ومكاتب إدارية ومساحات مالئمة )مقصف وغرف تغيير 

املالبس وما إلى ذلك(.

• وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 
• مؤسسة الجنوب للتنمية والتضامن 

• اتحاد التعاونيات النسائية لألركان تيسالوين

مركز انتاج وتثمني الزيوت النباتية الدراركة - اكادير

لتقنني  الوطنية  الوكالة   • الشغل  وإنعاش  املهني  التكوين  مكتب   • الشركاء: 
االتصاالت • جامعة محمد الخامس بالرباط • جامعة محمد السادس متعددة 

INWI • HUWAEI • التقنيات بنب جرير

املركز الرقمي التضامني - سال

25 24
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األحداث الرئيسية 2021

ــام ــ ــ ــ ــ ــ 2021 باألرقــ

مجموع
ــــات ــ ــ ــ االلتزام
2021

العمليات اإلنسانية

التكوين والتشغيل

محاربة الهشاشة

اإلعاقة

اإلدماج اإلقتصادي

دعم الفاعلني الجمعويني

الصحة

أعمال تضامنية أخرى

درهــــــــــم مليــــــــــون 

25.66912.161

201.879

1.548.939

6.947

3.232

23.954

6.275

578

7.652

3

20.784

252.130

ــن ــ ــدي ــ ــي ــ ــف ــ ــت ــ ــس ــ عـــــــــــدد امل

مليون

100

91,1

90,62

44,5

12,87

11,7

10,7

24,3

مركز واحد جديد
انطلقت أنشطته عام 2021

مركزا اكتملت أشغاله

التكوين والتشغيل  ⎮ الدار البيضاء

الصحة
اإلدماج اإلقتصادي

اإلعاقة
التكوين والتشغيل
محاربة الهشاشة

عملية الدعم الغذائي رمضان 1442

نسخة استثنائية من عملية "مرحبا" 
الستقبال املغاربة املقيمني بالخارج

3 حمالت طبية للقرب

الصحة
التكوين والتشغيل
محاربة الهشاشة

مشروعًا جديدا
أعطيت انطاقته وفي مرحلة الدراسة

سال ⎮ الرباط ⎮ تامسنا ⎮ الدار البيضاء ⎮ برشيد ⎮ اليوسفية ⎮ 
الحوز ⎮ أكادير ⎮ وجدة ⎮ الناظور ⎮ فجيج ⎮ جرادة ⎮ جرسيف

عمليات طبية
وإنسانية كبرى

فحص أنجرة ⎮ طنجة ⎮ جرادة ⎮ وجدة ⎮ سال ⎮ الرباط  ⎮ 
النواصر ⎮ الدار البيضاء ⎮ فاس

                متدرًبا شاًبا
في مراكز التكوين والتأهيل املهني

                من املعوزين 
واألشخاص في وضعية هشاشة

رعاية طبية خال حمات التضامن الطبية

            من املعوزين
الدعم الغذائي الرمضاني

                   شخًصا
من خدمات املراكز الطبية واالجتماعية

                   شخًصا
من املساعدة االجتماعية والطبية لعملية »مرحبا«

                       مغربًيا مقيًما بالخارج
خال النسخة االستثنائية من عملية "مرحبا" 2021

                شخًصا من ذوي اإلعاقة
)الشباب والبالغني( تم تتبعهم في مراكز متخصصة

 والشبكة الوطنية للمركز الوطني محمد السادس للمعاقني

              فتاة وطالبة
في دور الفتاة والداخليات

             طفال
في فضاءات مخصصة ملرحلة ما قبل التمدرس 

في املراكز االجتماعية ومراكز التكوين

                طفاًل وشابًا
على املستوى التربوي والثقافي والرياضي

             امرأة 
من خدمات املراكز السوسيوتربوية

وتقوية القدرات

          مشروًعا وتعاونية
لتنمية أنشطتها املدرة للدخل

              عضو من الجمعيات 
والفاعلني اإلقتصاديني

الذين شاركوا في البرامج التكوينية

تلقىتم قبول

تلقى

استفاد

استفاد

تم استقبال

استقبال

تم اإلشراف على

تم تأطير

استفادت

دعم ومواكبة

27

* في إطار االمتثال لشروط السامة الصحية، تم تخفيض قدرات 
االستقبال إلى 50٪ في عام 2021
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اإلدمــــــــــاج اإلقتصــــــــــادي

384165

مليون درهم

على مدى العامني املاضيني، عززت املؤسسة بشكل خاص 
آليات التدخل الخاصة بها من حيث دمج املقاولني الشباب 
من الفئات الهشة ودعم االقتصاد االجتماعي والتضامني. 
حيث أبرزت حالة الهشاشة اإلقتصادية التي لوحظت على 
أرض الواقع الحاجة إلى تعزيز عمل القرب وتوفير الحماية 

حتى يكون للمبادرات املدعومة تأثير إيجابي ودائم.
األنشطة  طريق  عن  اإلدماج  برنامج  فإن  وللتذكير، 
اإلقتصادية، الذي تم تنفيذه في عام 2017، يوفر الدعم 
التكوين  خدمات  خالل  من  املشاريع  لحاملي  واملواكبة 
وكذلك  اإلنشاء،  بعد  وما  قبل  ما  مرحلتي  في  واملواكبة 
املعدات املهنية بناء على حالة التقدم املحرز في املشروع 
)فكرة مشروع أو نشاط قائم(. ومن بني أنماط املقاولة التي 
تروج لها املؤسسة، النموذج التعاوني، املتجذر بعمق في 
الفقر،  مكافحة  في  أهميته  أظهر  والذي  املغربية  الثقافة 
 :2020 عام  منذ  برنامج مخصص  كان موضوع  والذي 

برنامج مواكبة ودعم التعاونيات.

تم  مشروًعا   682 املؤسسة  دعمت   ،2021 سنة  في 
اختيارهم برسم السنة املالية 2020 خالل مرحلة ما قبل 
اإلنشاء. كما تم انتقاء 549 مشروًعا جديًدا سيتم دعمهم 
إلنشاء أو تطوير نشاطهم. وكانت هذه السنة أيًضا فرصة 
وتقييم   2018 الدفعة  من  الشباب  املقاولني  الستطالع 
استمرارية  ومدى  واإلقتصادي  االجتماعي  وضعهم 

مشاريعهم.
ودعم  مواكبة  برنامج  إطار  وفي  نفسه،  الوقت  في 
 14 لصالح  إجرائية  مرحلة  املؤسسة  بدأت  التعاونيات، 
تعاونية حرفية و15 تعاونية للمنتوجات املحلية، بعد مرحلة 
االختيار التي تضمنت دراسة 109 ملفات ترشيح. حيث 
سطات   - البيضاء  الدار  جهة  في  البرنامج  إطالق  تم 
للتعاونيات الحرفية، وفي جهتي الدار البيضاء - سطات 
والرباط - سال - القنيطرة لتعاونيات املنتوجات املجالية.

برنامج اإلدماج عن طريق األنشطة اإلقتصادية 

384 مشاريع خدماتية

امليزانية اإلجمالية

مشروعا

تم اختيار
165 مشاريع إنتاجية

مشاريع االشغال العمومية
تكنولوجيا املعلوميات، 

السمعي البصري والرقمي 

السياحة واملطعمة
ميكانيك السيارات
خدمات لألشخاص
الحاقة والتجميل

مشاريع الصناعة التقليدية
مشاريع املنتوجات املجالية

مليون درهم

الدفعة الخامسة 2021 - املؤشرات الرئيسية

الجنس مرحلة النشاط طبيعة املشاريع

مجال االنتماءتوزيع جغرافي

جهة الدار البيضاء - سطات 
الجهة الشرقية

جهة الرباط - سا - القنيطرة
جهة طنجة - تطوان - الحسيمة

جهة بني مال - خنيفرة 

في طور خلق تعاونياتمقاولني ذاتيني
صيغة قانونية *

* طبيعة النشاط غير محددة في هذه املرحلة

شركة ذات 
مسؤولية 
محدودة

التطوير مشروع نسائي

اإلنشاء مشروع رجالي

3131 30
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امليزانيــة اإلجمالية امللتزم به
مــا بني 2017 و 2020  

العدد اإلجمالي للمشاريع
في أنشطة الخدمات اإلقتصادية

عدد املشاريع املدعومة

العدد اإلجمالي للمشاريع
في األنشطة اإلقتصادية لإلنتاج

مجاالت األنشطة

تقرير مرحلي 2017 - 2021

استطالع فوج 2018
مشروعا صغيراعينة من

)من 305 من الفوج(

املؤشرات اإلقتصادية
رقم املعامات الناتج عن جميع األنشطة

)مليون درهم(

)مستوى راجع الى تأثير الجائحة
وتوقف األنشطة(

قطاعات النشاط الناجحة والتي خلقت فرص الشغل

خلق    861861 منصب شغل
)316 دائم و545 مؤقت(  

صرح

نسبة املشاريع الصغيرة
التي حققت أرباًحا

معدل املقاوالت املهيكلة

من املعدات في حالة جيدة حالًيا

من أصحاب املشاريع الصغيرة
يصرحون أن التكوين كان له تأثير إيجابي 

على أنشطتهم.

معدل البقاء على قيد الحياة
بعد 3 سنوات من النشاط

%9696  من أصحاب املشاريع الصغيرة   

أن املعدات التي حصلوا عليها تلبي    
احتياجات نشاطهم

من املستفيدين يصرحون أن الدورات 
التكوينية مكنتهم من حل مشاكل التدبير 

املالي.

الصناعة التقليديةالخدماتالبناء

مرحلة ما قبل اإلنشاء – السنة املالية 2021 
استفاد املقاولون الشباب من خدمات الدعم واملواكبة قبل اإلنشاء إلعداد 

مشاريعهم ودراسة احتياجاتهم من املعدات املهنية.
كما اتبعوا برنامًجا تكوينيا امتد على ستة أيام وقسم إلى دورتني مدة 
كل منهما ثالثة أيام. ركزت ورشات العمل على تعزيز املهارات والقدرات 
املقاوالتية من أجل إعداد مشاريعهم )خطة األعمال( وتقديم اإلستشارة 

في اختيار الصيغة القانونية للنشاط.
 

مرحلة ما بعد اإلنشاء – السنة املالية 2022 
تم تحديد برنامج الدعم واملواكبة على أساس تقييم املؤهالت املقاوالتية 
البرنامج، الذي يمتد على مدى  وبعد دراسة املشاريع. وسيشمل هذا 

عشرة أيام من التكوين، أربع وحدات تكوينية تتعلق باملواضيع التالية:

التسويق، مع وحدة فرعية مخصصة للتسويق الرقمي
املحاسبة والتدبير املالي والضرائب على الشركات

تدبير املوارد البشرية
تطوير الشخصية

الوحدة 1
الوحدة 2
الوحدة 3
الوحدة 4

تقييــــــــــــم األثــــــــــــر

التكوين واملواكبة

املؤشرات التدبيرية

مليون درهم

اإلدمــــــــــاج اإلقتصــــــــــادي
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اإلدمــــــــــاج اإلقتصــــــــــادي

مليون درهممليون درهم

دعم األنشطة اإلنتاجية للتعاونيات واملساهمة
في تحسني دخل أعضائها.

برنامج دعم ومواكبة التعاونيات

مجاالت تدخل برنامج دعم
ومواكبة التعاونيات

 

استشارات إستراتيجية
الدعم التقني واللوجستيكي
الدعم التنظيمي والتدبيري

دعم من أجل التمويل
دعم تطوير األنشطة

مكونات البرنامج
 

إصالح أو بناء وحدات اإلنتاج
منح املعدات

دعم الحصول على الرخصة الصحية أو االعتماد الصحي 
للمنتوجات املجالية للتعاونيات

التكوين واملواكبة

شركاء 2021
 

مجلس جهة الدار البيضاء - سطات
مجلس جهة الرباط - سال - القنيطرة

األهداف

برنامــــــج األنشــــــطة واإلنجــــــازات للســــــنة املاليــــــة 2021 

ــل ــ ــ ــام التدخ ــ ــ نظ

االستثمار املخصص

التعاونيات املجاليةالصناعة التقليدية

التشخيص االستراتيجي

الصناعــــة التقليديــــة
79  تعاونية مرشحة 

املنتوجــــات املجاليــــة
30  تعاونية مرشحة

املصنوعات الجلدية
نسج )تقليدي وحديث(

الفخار
الزرابي
السالل
النجارة

الخياطة والطرز

خطط التأهيل املمتدة على مدى فترة عمل من ثالثة إلى ستة أشهر:
الحكامة والتسيير املالي

تحسني املوارد التقنية وإجراءات العمل
تحديد الحاجيات من املعدات

مخطط التكوين وبناء القدرات التدبيرية - 12 شهًرا من املواكبة للتعاونيات الحرفية و18 شهًرا للتعاونيات املحلية
االستشارة حول إستراتيجية التسويق وتطوير الشراكات التجارية

بناء وحدات إنتاجية )9 تعاونيات معنية(
إصالح محالت )5 تعاونيات( وفق معايير املكتب الوطني للسالمة الصحية للتعاونيات املجالية.

وحدة
عضوا 

بما في ذلك 80 % من النساء

مستخدما

تعاونية

عضوا 
بما في ذلك 90 % من النساء

األعشاب الطبية والعطرية والزيوت
الكسكس والكينوا

والحبوب الخالية من الغلوتني 
جنب املاعز

الزبيب والسمن الدكالي
املربى )الزبيب والتني والبطيخ واليقطني(    

البقوليات
الكديد الخليع والسمن

الدار البيضاء ⎮ املحمدية ⎮ الجديدة ⎮ سطات ⎮ سيدي بنور ⎮ الخميسات ⎮ القنيطرة ⎮ سيدي سليمان

تم قبولتم قبول

األنشــــــــــطة
الساســــــــــل

العماالت واألقاليم
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مــــواد
غــذائــية

منتوجات غذائية
طن10.800

 136,45
ثمن القفة

 211,64
 في السوق ثمن القفة

العمليــــــــــات اإلنســــــــــانيةاإلدمــــــــــاج اإلقتصــــــــــادي
الصحي  السياق  في  وال سيما  املاضي،  العام  تجربة  على  بناًء 
االستثنائي الذي تمكنت من التكيف معه، حشدت املؤسسة مرة 
اإلنسانية  عملياتها  وتنفيذ  ضعفًا  األكثر  الفئات  لدعم  أخرى 

السنوية الرئيسية.

الطبية  الحمالت  برنامج  باستئناف   2021 عام  تميز  ذلك،  ومع 
ضد  للتلقيح  الوطنية  الحملة  في  املؤسسة  ومشاركة  املحلية 
كوفيد-19. وبالفعل، فقد تم توفير املراكز االجتماعية للمؤسسة 
املوارد  تعزيز  أجل  من  االجتماعية  والحماية  الصحة  لوزارة 

اللوجستية وضمان التغطية الجغرافية الشاملة لإلقليم.

انطلقت هذه العملية منذ سنة 1999، واستمرت على الرغم من 
سياق الطوارئ الصحية. تم البدء الفعلي للنسخة الثانية والعشرين 
الفضيل. الشهر  من  األول  اليوم  في  الغذائي  الدعم  عملية  من 

لتخفيف  ضروريني  املتبادلة  واملساعدة  الوطني  التضامن  ويظل 
االجتماعية  اآلثار  أضعفتها  التي  املنخفض  الدخل  ذات  اأُلسر 

واإلقتصادية لألزمة الصحية.
شخص  ماليني  ثالثة  إستفاد  التوالي،  على  الثاني  للعام  و   
)600.000 أسرة على املستوى الوطني، بما في ذلك 459.504 
من املناطق الريفية( من املساعدات الغذائية التي تم تسليمها لهم 

مباشرة.
و تم تنفيذ عملية الدعم هذه السنة كما هو الحال في السنة املاضية 
في احترام اتم للتدابير الوقائية التي تفرضها السلطات العمومية 
وباعتماد تدابير مختلفة للوقاية من املخاطر الصحية على مستوى 
السكان  وسالمة  صحة  ضمان  أجل  من  املحلية  املراقبة  لجان 
)تطهير مراكز اإلمداد والقفف الغذائية ومركبات النقل والتباعد 
وتقليل املوارد البشرية املخصصة والتسليم املباشر للمساعدات(.

تم إبالغ أرباب األسر املستفيدة )األرامل وكبار السن واألشخاص 
صعبة(،  وضعية  في  يعيشون  الذين  واألشخاص  اإلعاقة  ذوي 
الذين تم تحديدهم مسبقا من قبل اللجان اإلقليمية التي تشرف 
عليها وزارة الداخلية، و تولت السلطة املحلية عملية التقديم املباشر 
للمساعدات في مقر اقامة االسر املستفيدة لتجنب تنقلهم. وشاركت 
في العملية علي املستوى امليداني فرق صغيرة والسلطات املحلية 
واملساعدات  امللكي  والدرك  الوطني  للتعاون  الجهوية  واملكاتب 

االجتماعيات للمصالح االجتماعية للقوات املسلحة امللكية.

عائــلــة مـسـتـفـيـدة
منهم 459.504 منحدرة من العالم القروي

3 ماليني شخصا 
األرامل وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة 
واألشخاص الذين يعيشون في وضعية صعبة

87 عمالة واقليم
83 مليون درهم

املــيـزانــيــة االجـمـالــيــة 

ــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــم الغذائ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الدع ــ ــ ــ ــ ــ رمـــــــضـــــــانعملي

الشركاء:
التمويل

•  وزارة الداخلية - مديرية الجماعات املحلية 
•  وزارة االوقاف و الشؤون اإلسالمية

التنفيذ
•  وزارة الداخلية • التعاون الوطني • وزارة الصحة والحماية اإلجتماعية 

• الدرك امللكي 
• املصالح االجتماعية للقوات املسلحة امللكية • االنعاش الوطني 

• القوات املساعدة 

1442  

مكونات القفة

درهمدرهم

اوراش 2021

برنامج دعم ومواكبة التعاونيات )تتمة(

ــــــة 2021 ــــــى نهاي ــــــات حت ــــــة التعاوني ــــــم ومواكب ــــــج دع ــــــدم برنام ــــــدى تق م

تمت املوافقة على مراحل تشخيص وتحديد خطط التنمية، التي بدأت في عام 2020 لبعض الوحدات مما مكن من إنشاء 
أوراش التدخل لكل نوع من التعاونيات.

شراء املعدات لـ 14 تعاونية. 

واملواكبة  والتكوين  التقنية  املساعدة  برنامج 
للتعاونيات، والذي يمتد على 12 شهًرا، بدءا من 
أكتوبر 2021. ويشمل 24 يوًما من التكوين لكل 

تعاونية، وفًقا للبرنامج التالي:

يركز  الذي  الجماعي  التكوين  من  أيام  ستة 
على ممارسات الحكامة الجيدة واحترام قانون 
التعاونيات والتدبير اإلداري والتواصل وتنظيم 
النزاع  وتدبير  املجموعة  وديناميكية  العمل 
والتدبير املالي واملحاسباتي واملواكبة من أجل 

الحصول على تمويل ألنشطة التعاونية.

ثمانية عشر يوًما من املساعدة التقنية واملواكبة 
الفردية التي يتم إجراؤها داخل وحدة اإلنتاج 
في التعاونية. تتعلق خدمات التكوين واملواكبة 
وتطوير  املنتوجات  وأنواع  الجودة  بتحسني 
التصميم وتقوية القدرات على تقنيات التسويق 
التوزيع  قنوات  إلى  الوصول  ودعم  واملبيعات 

الحديثة واملشاركة في التظاهرات التجارية.

تمت املصادقة على تصميم اإلصالح والبناء الخاصة 
ب 15 وحدة اإلنتاج من خدمات املكتب الوطني 

للسالمة الصحية.

تم الشروع في أعمال وحدات التثمني األربع وتم 
تحديد االنتهاء املتوقع لألشغال بني دجنبر 2021 

ويناير 2022.

تم تنفيذ الدراسات التقنية و دفتر التحمالت ألعمال 
البناء لعشر وحدات و إطالق اإلعالن عن طلب 

العروض ألشغال البناء.

تم شراء املعدات لخمس تعاونيات.

دفاتر التحمالت لشراء املعدات لوحدات التثمني األخرى 
قيد التنفيذ من قبل مكتب الدراسات املعتمد.

بمجرد  واملرافقة  واملواكبة  التكوين  أنشطة  ستبدأ 
االنتهاء من أعمال اإلصاح أو البناء وتركيب املعدات 
وذلك حسب طبيعة الدعم واملواكبة املوجه لكل تعاونية.

تعاونيات املنتوجات املجاليةتعاونيات الصناعة التقليدية
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العمليــــــــــات اإلنســــــــــانية

نسخة استثنائية من عملية مرحبا الستقبال املغاربة املقيمني في الخارج

تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس 
نصره اهلل، انطلقت عملية "مرحبا" بشكل استثنائي في 15 
يونيو 2021، بعد فتح الحدود الوطنية وتخفيف القيود املتعلقة 

بحالة الطوارئ الصحية.
تميزت نسخة عام 2021 بناًء على تعليمات صاحب الجاللة 
باعتماد نظام مواكبة خاص ألفراد الجالية على منت السفن 
املساعدات  تواجد  في  وتمثلت  وإيطاليا.  فرنسا  من  القادمة 
االجتماعيات خالل العبور بهدف تسهيل وتبسيط اإلجراءات 
البحرية  الشركات  بمساعدة  والصحية  والجمركية  اإلدارية 
كانت  التي  اإلجتماعية  والحماية  الصحة  وزارة  مصالح  و 
التنقل  عمليات  لتتبع  السفن  منت  على  بدورها  متواجدة 
واحترام اجراءات و احكام الدخول والخروج املفروضة في 

إطار السفر الدولي.

املعتادة،  والطبية  بالنسبة لخدمات املساعدة االجتماعية  أما 
وضعتها  التي  مرحبا  استقبال  مواقع  في  تعمل  ظلت  فقد 

املؤسسة في املغرب وفي الخارج.
امليداني  التواجد  خالل  من  النظام  هذا  استكمال  تم  وقد 
جعل  مما  للمملكة،  العامة  والقنصليات  السفارات  لخدمات 

من املمكن تسهيل الصعود للبواخر.
امللك  الجاللة  صاحب  إشراف  وتحت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
محمد السادس، نصره اهلل، تم تطبيق شروط استثنائية 

وتاريخية على تسعيرة تذاكر الطائرات والبواخر.

املغرب  في  لالستقبال  فضاءا   15 بفتح  املؤسسة  وقامت 
مرسيليا  ميناء  في  جديد  فضاء  بينها  من  وفرنسا  وإيطاليا 
طنجة   - مرسيليا  الجديد  البحري  الخط  فتح  مع  موازاة 

املتوسط.
فرق  ذلك  في  بما  شخص   1000 من  يقرب  ما  تعبئة  تم 
شبه  وااالطر  واألطباء  االجتماعيات  واملساعدات  املؤسسة 
بالخارج  املقيمني  املغاربة  إلى  لالستماع  واملتطوعني  الطبية 

ومساعدتهم وتزويدهم بالدعم واملساعدة الالزمني.
و بفضل التنسيق الجيد بني اإلدارات العامة ومختلف الشركاء 
تم التكفل والتعامل بسرعة مع حاالت الطوارئ مثل الحاالت 
التي ُأعلن أنها إيجابية لـ Covid -19، ال سيما على مستوى 
السفن وعند وصولها إلى املوانئ وحاالت طبية اخرى )جلطة، 

كسور، والدة، إلخ(.

وقد سجلت عملية "مرحبا" 2021 عودة

مغربًيا مقيًما بالخارج
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ــــــام 2021 ــــــرب لع ــــــة للق ــــــات الطبي ــــــج الحم برنام
استأنفت املؤسسة برنامج الحمالت الطبية املحلية في نونبر 
2021 بعد توقفها ملدة تزيد عن عام. و يتعلق االمر ببرنامج 
والفحص  التخصصات  متعددة  الصحية  الرعاية  بني  يجمع 
والجراحة العامة واملتخصصة تم وتتم العمليات بشكل متزامن 

في امليدان وفي مستشفيات االقليمية املجاورة.

و قد استفاد من الرعاية الطبية عدد كبير من السكان الذين 
اضطروا إلى التوقيف املراقبة الطبية في أعقاب الوباء وصعوبة 

الوصول إلى الرعاية الطبية املتخصصة.
الطبية   للعمليات  الدعم  املؤسسة  قدمت  ماي  ابتداء من شهر 

تقوم بها الجمعيات الشريكة.

املؤسسة  الوباء، وضعت  ملكافحة  الوطنية  الجهود  في  املؤسسة  من  مساهمة 
Covid -19 رهن اشارة املصالح الصحية 17 مركزا لتنظيم حملة التلقيح ضد 
و يتعلق االمر بمراكز التكوين وتأهيل النساء و الشباب و املراكز السوسيو 
ثقافية و كذا دور الفتيات، مما أتاح ذلك توفير مراكز للتلقيح في املناطق النائية 
التي ال تتوفر على بنيات صحية. و قد استفاد من هذه العملية إحدى عشرة 

اقليما بما فيها اقاليم بوملان وأزيالل وتنغير والناظور وميدلت والحسيمة.
تم تنفيذ هذه املبادرة بالتعاون مع السلطات املحلية التي حرصت على تنظيم 

و تنسيق االستقبال والتدفق في مراكز التلقيح و احترام االجراءات الوقائية.
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بـــرنـــامـــج 2021

حـمـات
طـبــيــة

نفذت مباشرة من قبل املؤسسة: 

لدعم الجمعيات الشريكة

اقليم تازة حد املسيلة
اقليم تاونات بسوق الضاهر واملستشفى اإلقليمي تاونات

اقليم فجيج بتلسنت ومستشفى بوعرفة

جمعية العمل االستعجالي • AMMS - الجمعية الطبية املغربية للتضامن 
• AMPS - الجمعية املغربية لحماية الصحة • APSMIRS - الجمعية اإلقليمية لدعم مرضى الكلى 

• ANFAS - الجمعية املغربية ملساعدة املرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي 
• ARS - جمعية العاملني الصحيني املتقاعدين

سيدي عالل البحراوي
أوكيمدن

الرباط

شفشاون
القصر الكبير

مناطق مغطاة

طبيبا عاما ومتخصصا
وجراحي األسنان وجراحني

مستفيد

فحص طبيممرضا وتقنيا

وحدات طبية متنقلة تابعة للمؤسسة
)أشعة، حتليالت طبية، طب األسنان، طب العيون، صيدلية(

سيارة إسعاف و

مناطق مغطاة

جمعيات شريكة

حملة متعددة التخصصات

مستفيد حملة طبية 

حمات متعددة التخصصات 
وحمات جراحة املياه الزرقاء حملتان طبيتان جراحيتان

مايو - دجنبر 2021

1
2

35

6
ــة ــ ــ ــح الوطني ــ ــ ــة التلقي ــ ــ ــة لحمل ــ ــز املؤسســ ــ ــ ــر مراك ــ ــ توفي
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الجمعيــــــات دعــــــم  الجمعويــــــة  الشــــــبكة  وتنشــــــيط  تكويــــــن  برنامــــــج 
التكوين   برنامج  اقتصر  الصحية،  األزمة  سياق  إلى  بالنظر 
املخصص للجمعيات نشاًطا يقتصر على الفترة املمتدة من شتنبر 
إلى دجنبر. وقد دخلت البرامج الجهوية للتكوين مرحلتها الرابعة 

كجزء من الخطة الوطنية التي تم إطالقها في عام 2018.
وقد استفادت الجمعيات بكل من الجهة الشرقية وسوس ماسة 
وخنيفرة - بني مالل و ورززات - زاكورة - تنغير دورات تكوينية 
جماعية ودعم فردي وفًقا للقضايا التي تم تحديدها مع الجمعيات.

وإدارة  اإلقتصادي  باإلدماج  املتعلقة  الجوانب  البرامج  تناولت 
املشاريع والتواصل واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
االجتماعي  التنشيط  إلى  باإلضافة  والتشبيك  التعبئة  وتقنيات 
والثقافي. يرتبط اختيار هذه املوضوعات ارتباًطا وثيًقا باحتياجات 
امليدان وبالتغيرات في املمارسات من حيث األداء  التدخل في 

والعالقة مع النظام البيئي االجتماعي الذي ظهر أثناء الجائحة.

في عام 2021، قدمت املؤسسة مساهمة مالية إجمالية بلغت 
في  بما  شريكة،  جمعية   46 إلى  موجهة  درهم   9.360.000
تلك املسؤولة عن تسيير مراكزها االجتماعية والتربوية.  ذلك 

وسائل  تعزيز  في  التضامنية  املساهمة  هذه  منح  يساهم 
الجمعيات لتحقيق مشاريعها وتدعيم إدارة وتشغيل الهياكل 

املسؤولة عنها.

االهداف العامة للتكوين 

تنفيذ البرنامج: املرحلة الرابعة 2021

املركز التضامني بوقنادل - سا

جهة طنجة - تطوان - الحسيمة
⎮ املركز االجتماعي للمراة بالحسيمة ⎮ مركز أطفال التوحد بالحسيمة ⎮ املركز االجتماعي للصم والبكم بالحسيمة

⎮ دار الفتاة الحسيمة ⎮ املركب الثقافي والرياضي بالحسيمة ⎮ دار الفتاة بني بوعياش ⎮ دار الفتاة تاركيست

الجهة الشرقية
⎮ املركز االجتماعي والثقافي للشباب سلوان ⎮ دار الفتاة وجدة - أنجاد ⎮ مركز تكوين و تأهيل املرأة بفجيج

⎮ مركز تكوين و تأهيل املرأة بوعرفة ⎮ مركز تكوين و تأهيل املرأة تندرارة 

جهة بني مال - خنيفرة
⎮ مركز التكوين في حرف الصناعة التقليدية ميدلت ⎮ مركز الشباب أملو ⎮ مركز الشباب زايدة ⎮ املركز سوسيو تربوي تونفيت 

⎮ مركز تكوين و تأهيل املرأة املشيل ⎮ مركز تكوين و تأهيل املرأة بسوق األربعاء ⎮ املركب االجتماعي مريرت 
⎮ دار الفتاة تانانت ⎮ مركز تكوين و تأهيل املرأة ازيالل ⎮ مركز شباب أزيالل

 جهة فاس - مكناس
⎮ مركز التكوين والتأهيل في الحرف الصناعة التقليدية بفاس

جهة الرباط - سا - القنيطرة
⎮ مركز محمد السادس الوطني للمعاقني بسال ⎮ مركز التكوين والتأهيل في الحرف الصناعة التقليدية بسال

⎮ املركز االجتماعي للمسنني بسيدي عالل البحراوي ⎮ مركز تكوين و تأهيل املرأة عني عودة ⎮ مركز عائالت البحارة املهدية
⎮ مركز تكوين و تأهيل املرأة الصخيرات ⎮ مركز تكوين و تقوية قدرات النساء والد مطاع تمارة ⎮ مؤسسة محمد السادس إلعادة ادماج السجناء

جهة الدار البيضاء - سطات
⎮ سوق التضامني لوازيس ⎮ مركز اإلدماج االجتماعي والثقافي والشباب بسيدي البرنوصي ⎮ مركز تكوين و تقوية قدرات النساء انفا

⎮ مركز األم والطفل املحمدية

جهة مراكش - آسفي
⎮ مركز التكوين والتأهيل في الحرف الصناعة التقليدية مراكش ⎮ مركز تكوين و تأهيل املرأة غمات ⎮ مركز تكوين و تأهيل املرأة تمصلوحت

⎮ مركز تكوين و تأهيل املرأة تاساوت ⎮ مركز مركز تكوين املرأة وحضانة تنني أوريكا ⎮ مركز مركز تكوين و تأهيل املرأة توامة
⎮ مركز مركز تكوين و تأهيل املرأة شيشاوة

جهة سوس ماسة
⎮ مركز تكوين و تقوية قدرات النساء بحي شرف - أكادير ⎮ دار الفتاة بلفع ⎮ املركب سوسيو ثقافي محيطة ⎮ مركز تكوين املرأة تيغرت

من اطر و مسؤولي الجمعياتيوم تدريب استفاد
يوًما من الدعم

برامج إقليمية

يوم تدريب

يوًما من املواكبة 

جمعية مشاركة
اطار مستفيد

من اطارا 

جمعية

⎮ الجهة الشرقية ⎮ سوس ماسة ⎮ خنيفرة 
⎮ بني مال ⎮ ورزازات ⎮ زاكورة ⎮ تنغير

جمعية شاركت في البرامج لإلدماج 
اإلقتصادي للشباب

 جمعية اصبح لديها شبكات رقمية 
واجتماعية للتواصل

 جمعية شريكة تستخدم تقنيات التشبيك 
وأساليب البحث عن املوارد املالية لتطوير 

شراكات جديدة 

ــــــــن ــــــــن الجمعوييــ ــ ــــــم الفاعلي ــ دعــ

أعاد املركز املركز التضامني بوقنادل فتح أبوابه خالل 
للتكوين  فضاءا  )يشكل   2021 عام  من  األخير  الربع 
الشريكة  الجمعيات  اشارة  رهن  موضوع  التنشيط  و 
واملؤسسات االجتماعية األخرى(، واستضاف املركز 15 
دورة تكوينية ما يعادل 73 يوًما من التكوين تم تنظيمها 
234 شخًصا  من طرف سبع منظمات واستفاد منها 

)أعضاء وأخصائيون اجتماعيون(.

قائمــــــــــــة املراكــــــــــــز التــــــــــــي تديرهــــــــــــا الجمعيــــــــــــات املســــــــــــتفيدة من املســــــــــــاهمة في ميزانية التســــــــــــيير

أوراش سنة 2021
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البنيات المتخصصة 
ذات التدبير الذاتي



البنيات المتخصصة ذات التدبير الذاتي

الســــــــــوق التضامنــــــــــي لوازيــــــــــس
- الدار البيضاء

372372

9.3279.327

59 
55
47
40
39
35
31 
29
25
5 
5 
2

1.603.940

788.054

 %20+
التنمية  2021 إطالق حمالت ترويجية بشراكة مع وكالة  تم خالل 
الفالحية )ADA( ودار الصانع وركزت هذه اإلجراءات على تنسيق 
في  ايضا  وتم  السوق،  داخل  األرفقة  على  املنتجات  عرض  وتنظيم 
مما  تازنخت  لسجاد  للترويج  حملة  إطالق  ومايو  مارس  بني  الفترة 

ساهم في زيادة املبيعات بمقدار ثالثة أرقام.

فاس- مكناس
سوس ماسة

بني مال - خنيفرة
رباط - سا - القنيطرة

مراكش - آسفي
الدار البيضاء - سطات

درعة - تافيالت 
الشرقية

طنجة - تطوان - الحسيمة
الداخلة - واد الذهب

العيون - الساقية الحمراء
كلميم - واد نون

عدد التعاونيات
املشار إليها

التمثيل اإلقليمي للتعاونيات

أعلى 5 سلع املباعةاملنتجات املرجعية

الحجم السنوي 
للمنتجات املباعة

حركــــة الــــزوار 
الســــنوية

زيت زيتون لويزة في كيس زيتون أسود

حامض مصبر  الهريسا 

وحدة 

استمر السوق التضامني لوازيس في تحقيق النمو  
على الرغم من سياق الوباء، و قد سجل النشاط 
 ،21% بنسبة  زيادة   2021 سنة  خالل  التجاري 
سنة   بني  املحقق  التراكمي  املبيعات  حجم  ليصل 
2017 و 2021 إلى أكثر من 200 مليون درهم. 
وقد تم خالل هذه السنة ادماج ستة عشر تعاونية 
جديدة وبالتالي توسيع قاعدة املستفيدين من هذه 

املنصة التضامنية لتسويق املنتجات املحلية.

يمتل األداء اإلقتصادي الفعال للسوق التضامني 
ومهمته  التضامني  السوق  نموذج  لنجاح  ضماًنة 
وال  والتضامني،  االجتماعي  االقتصاد  تعزيز  في 
سيما دعم التعاونيات النسائية خاصة في الوسط 

القروي.  
وتجدر اإلشارة انه قد تم إطالق الدراسات إلنجاز 
مراكش  مدن  من  بكل  جديدة  تضامنية  اسواق 

وطنجة وأكادير والرباط.

ــــــــس ــ ــ ــــــي لوازي ــ ــ ــ ــــــوق التضامن ــ ــ أرقــــام رئيســــية 2021الســ
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البنيات المتخصصة ذات التدبير الذاتي

المركز الوطني محمد السادس
للمعاقين )CNMH( - سال والفروع الجهوية

621

83

5.988842

5.894

154

5.125

700

18.329

في عام 2021 استأنف املركز جميع أنشطته حضوريا 
مع الحفاظ على برنامج املراقبة والوقاية الذي تم إعداده 
في سياق الوباء. لاستجابة االحتياجات الجديدة التي 
أصبحت ضرورية أثناء الوباء و الحفاظ على مرونة معينة 
في العمل والتواصل تم الحفاظ على بعض خدمات الدعم 
عن بعد وال سيما منصة التعليم الرقمي LEH واملؤتمرات 
عبر اإلنترنت واجتماعات التوعية من أجل الحفاظ على 

مرونة معينة في العمل ومواصلة.

تم إبرام اتفاقية إطار لتعزيز الشراكة اإلستراتيجية بني 
املركز ووزارة التربية الوطنية ألجل مشاركة كل من املركز 
الوطني  البرنامج  تفعيل  في  الجهوية  وفروعه  الوطني 

للتعليم الدامج الذي أطلقته الوزارة في سنة 2019.

مؤشرات األداء الرئيسية - املركز الوطني محمد السادس للمعاقني 
و فروعه الجهوية   وجدة     فاس     الدار البيضاء     آسفي     مراكش

نشاط االقطاب الخمسة املرتبطة باألنشطة الطبية واالجتماعية والتعليمية واالجتماعية والرياضية والرعاية االجتماعية 
والتكوين املهني خالل عام 2021.

ــــــي ــــــب الطب القط

القطــــــب االجتماعــــــي
ــــــي  ــــــيو اجتماع ــــــب السوس القط

ــــــي  ــــــن املهن التكوي

ــــــب الرياضــــــي القط
مريًضا استفادوا من اإلستشارة الطبية 
)جميع التخصصات مجتمعة باستثناء طب األسنان(

 في طب الفم واالسنان
من حصص اعادة التأهيل 

 )عاج النطق والحركي النفسي والعاج الطبيعي
وتقويم البصر(

جهازا للتقويم
 

مستفيدا من الدعم التربوي والثقافي والفني 
)بما في ذلك 500 عن بعد(

طالبا للتسجيل في االقسام العادية

مستفيد

متدربا
من ذوي اإلعاقات الذهنية

شخًصا 
تلقوا مساعدة اجتماعية

وتوفير

تم دعم 

ــــــة ــــــج واألنشــــــطة االجتماعي التروي

برنامج العمل املتعلق بدعم خدمات التكفل وتنمية التعاون

مستوى  على  األنشطة  الستئناف  اإلجراءات  دليل  وتنفيذ  تحديث 
املؤسسات الطبية واالجتماعية والتعليمية لذوي اإلعاقة للعام الدراسي 

.2021-2020

التدريب املستمر على استخدام كتاب تتبع اإلعاقة )CSH( لفائدة موظفي 
املركز الوطني لتحسني جودة مراقبة الرعاية متعددة التخصصات.

توقيع اتفاقية الشراكة مع مديرية الخدمات االجتماعية للقوات املسلحة 
امللكية )FAR / DGSS(، لتقوية قدرات املربيات التابعات للمديرية وتعبئة 

املوارد البشرية املؤهلة.

بفاس  اهلل  عبد  بن  محمد  سيدي  جامعة  مع  شراكة  اتفاقية  توقيع 
العلمي والتعليم املستمر في مجال اإلعاقة كجزء من  البحث  لتطوير 

إستراتيجية تعزيز البحث العلمي والتكوين.

العقلي  التأخر  حول  االباء  لدعم  تعليمية  أدوات  مجموعة  إنتاج 
واضطراب طيف التوحد والشلل الدماغي بهدف إشراك االباء ودائرة 
األسرة بشكل أوثق في مراقبة ورعاية األطفال والشباب ذوي اإلعاقة.

من 29 مارس إلى 02 أبريل 2021
املنتدى الوطني الثاني عشر لإلعاقة تحت الرعاية السامية لصاحب الجالة امللك 
محمد السادس نصره اهلل، حول موضوع "اضطرابات طيف التوحد: الوضعية 

الحالية وأساليب التكفل الشاملة".
تم تنظيم هذه النسخة بشراكة مع جامعة مدينة نيويورك واملنظمة غير الحكومية 
األشخاص  حقوق  على  وركزت  التوحد،  جمعيات  واتحاد  واإلدماج  اإلنسانية 
بعالج  املتعلقة  التربوية  والنفسية  واالجتماعية  الطبية  واألبعاد  بالتوحد  املصابني 
عربية  وفود  بينهم  من  الدوليني  واملتدخلني  الخبراء  من  العديد  بمشاركة  التوحد 
وأفريقية في إطار تعزيز التعاون جنوب في مجال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 

20 ماي
مؤتمر "دراسة تأثير Covid-19 على حياة األشخاص ذوي اإلعاقة"

التداعيات  وتحليل  لجرد  وكان فرصة  بعد،  املؤتمر حضوريا وعن  تنظيم هذا  تم 
الجسدية واالجتماعية واإلقتصادية والنفسية للوباء على األشخاص ذوي اإلعاقة 
حتى  لديهم  العادات  في  التغييرات  وتقييم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تجربة  وفهم 
تتمكن من مراجعة منهجيات التكفل والدعم. وقد تم تقديم املركز الوطني محمد 
السادس للمعاقني كنموذج قادر على تكييف طريقة عمله وضمان استمرارية خدماته 

الطبية واالجتماعية والتعليمية.

27 شتنبر 
تنظيم ندوة عبر اإلنترنت حول الدخول املدرسي 2022-2021

في اطار منهجيته التشاركية، استضاف املركز الوطني محمد السادس للمعاقني 
ومسؤولي مختلف االقطاب و كذا مديري الفروع الجهوية ندوة عبر اإلنترنت للتبادل 
والتحضير لبدء العام الدراسي 2021-2022 لفائدة اولياء أمور األشخاص ذوي 
اإلعاقة و الجمعيات واملنظمات غير الحكومية. أتاحت هذه الندوة تقييم االنتظارات 
وكذلك احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة ووضعها في اطار تصور برامج للمواكبة.
شكلت الندوة أيًضا فرصة للمركز الوطني محمد السادس للمعاقني لتقديم خطة 
العمل الجديدة لعام 2022 التي تدمج تقنيات التعليم واالتصال الجديدة باإلضافة 
إلى التدابير الجديدة إلصالح نظام التعليم الوطني حسب مقتضيات املشروع 4 

من أحكام القانون رقم. 17-51.

03 - 04 نونبر
اليدوي  للمسرح  اإلقليمي  للمهرجان  األولى  الدورة   - ملراكش  الجهوي  الفرع 

"املسرح الشامل"
تم تنظيم هذه النسخة األولى تحت شعار املرح واإلبداع، وكانت فرصة لألطفال 
- آسفي  والشباب ذوي اإلعاقة من ثماني جمعيات ومراكز رعاية بجهة مراكش 

والفنانني  األكاديميني  لتقديم عروض من خالل مسرحيات مختلفة تحت إشراف 
واألطباء واملربيني املتخصصني في مجال اإلعاقة في الجهة، و قد أتاح هذا الحدث 
الثقافي تعزيز القدرات الفنية والتعبيرية للشباب ذوي اإلعاقة، وهي خطوة أساسية 
في عملية اإلدماج االجتماعي والثقافي. شارك في هذا الحدث أكثر من 120 فتاة 
وفتى من ذوي اإلعاقة تحت إشراف 20 مديًرا اجتماعًيا تربوًيا من الفرع الجهوي 

والجمعيات الشريكة.
في نهاية هذا املهرجان تم تسليم شهادات مشاركة لألشخاص ذوي اإلعاقة وكذلك 

ملمثلي الجمعيات ومراكز الرعاية املعنية.

30 نونبر - 03 دجنبر
الفرع الجهوي بآسفي – تنظيم االبواب املفتوحة بمناسبة اليوم العاملي لإلعاقة
نظم  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  النشطة  االجتماعية  املشاركة  تشجيع  أجل  من 
"ابتسم".  تحت شعار  أيام  أربعة  ملدة  وفنًيا  ثقافًيا  حدًثا  بآسفي  الجهوي  الفرع 
كان هذا الحدث فرصة للشباب ذوي اإلعاقة وأسرهم والجمعيات املحلية العاملة 
ترفيهية  وأنشطة  وإبداعية  تعليمية  عمل  اوراش  حول  لاللتقاء  اإلعاقة  مجال  في 
والثقافي  االجتماعي  اإلدماج  تحديات  حول  عمل  ورش  إلى  باإلضافة  ورياضية 
واملهني لألشخاص ذوي اإلعاقة، كما كان بمثابة منصة عرض ملختلف اللوحات 
الفنية واللوحات الجدارية التي أنتجها الشباب ذوي اإلعاقة تحت اشراف املؤطرين 

بالفرع الجهوي بآسفي.
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بحالة  الزائرين  لتوعية  وذلك  للعموم  املعرض  فتح  وقد   

ومكانتهم كمواطنني كاملني في املجتمع.
)ملحقة جامعة  التخصصات  املتعددة  كلية آسفي  كان  العام  الشرف هذا  ضيف 
القاضي عياض بمراكش(، التي تولت تاطير االوراش التربوية واإلبداعية في الرسم 

والتكنولوجيات الجديدة والتواصل الفني لفائدة املشاركني من ذوي اإلعاقة.

10 دجنبر 
مؤتمرعن بعد حول العنف ضد الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة

األزمة  آثار  على  املؤتمر  هذا  ركز  للسكان،  املتحدة  األمم  صندوق  مع  بشراكة 
الصحية والحجر الصحي على النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم وال سيما 
الزيادة امللحوظة في جميع أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي. وسلطت 
الضوء على الضرورة امللحة التخاذ إجراءات و وضع آليات ملكافحة هذه الظاهرة 
من ناحية والحاجة إلى اعتماد تدابير محددة لحماية األشخاص ذوي اإلعاقة من 

ناحية أخرى.
النوع  على  القائم  للعنف  املناهضة  األنشطة  برنامج  من  جزًءا  املؤتمر  هذا  كان 
االجتماعي بقيادة صندوق األمم املتحدة للسكان املنظم في 25 نونبر و10 دجنبر 
ويتوافقان هذان التاريخان على التوالي مع اليوم العاملي للقضاء على العنف القائم 

على النوع االجتماعي واليوم العاملي لحقوق اإلنسان.
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مركز اإلدماج والمساعدة بالتشغيل - سال

سنة  خال  بالتشغيل  املساعدة  و  اإلدماج  مركز  سجل 
2021 انتعاًشا جيًدا بعد الوباء والتوقف الجزئي لبعض 

انشطته و تم تحقيق نتائج تجارية مرتفعة غير مسبوقة 
منذ افتتاحه سنة 2017.

هذا األداء هو نتيجة إلستراتيجية تطوير ركزت على إثراء 
عرض املركز و تنويع منتجاته وخدماته، توسيع قدرات 
الطعام  تقديم  )خدمة  الطعام  تقديم  بعرض  االستقبال 
ومنصة بيتزا جديدة - مشاوي( وإنشاء مساحات جديدة 
لتنظيم الحفات )ملعب لألطفال ونادي املهر وإعادة هيكلة 
لألحداث(  وتركيب سرادق مخصص  الحيوانات  حديقة 
الخضراء  املناطق  لتهيئة  متنقلة  وحدة  انشاء  تم  كما 
إستراتيجية  اطاق  وتم  املعاقني.  الشباب  طرف  من 
ترويجية أكثر استدامة باالعتماد على الشبكات التواصل 
االجتماعية و تحسني اإلنتاج الزراعي العضوي من حيث 

أنواع املحاصيل وحجمها.

في الوقت نفسه، ُبذلت جهود ترويجية كبيرة من خال 
تنظيم فضاءات للعرض و البيع خارج املركز بتعاون مع 
الحضور  يسجل  و  والتجاريني  املؤسساتيني  الشركاء 
القوي في وسائل اإلعام من طرف الشباب ذوي اإلعاقات 

الذهنية العاملني باملركز.
انشطة  في  فعلي  بشكل  االعاقة  ذوي  الشباب  يشارك 
والتكوين  املناسب  اإلشراف  من  االستفادة  مع  املركز 
بيئة خارجية  العمل في  القدرة على  املستمر. من حيث 
حيث انه من اصل 58 شابا من ذوي االعاقة 23 منهم 
لديهم قدرة مهنية بنسبة 100٪ و 24 منهم بنسبة ٪60 
و 11 بنسبة 30٪. وقد استفادوا خال سنة 2021 من 
والتنمية  املهارات  لتقوية  التكوينية  الدورات  من  العديد 

الذاتية.

مؤشرات رئيسية لعام 2021
ــــــة ــــــي للشــــــباب ذوي االعاق النشــــــاط املهن

ــــــا ــــــغيل - س ــــــاعدة بالتش ــــــاج و املس ــــــز اإلدم ــــــي - مرك ــــــاري والترويج ــــــاط التج النش

ــة ــ ــ ــش لوداي ــ ــ ــاج - كي ــ ــ ــدي إدم ــ ــ ــاء هان ــ ــ فض

بالقطب الفاحي

بقطب املطعمة 

بورشة املخبزة

بفضاء هاندي إدماج

بورشة الحلويات

بفضاء البيع

بورشة تصليح الكراسي املتحركة

بورشة التعبئة والتغليف واملخزن

شابا و شابة 
من ذوي اإلعاقة يعملون باملركز 

و فضاء هاندي إدماج

▪ الجامعة الدولية بالرباط - 25 مارس
▪ منتدى املركز الوطني محمد السادس للمعاقني - 31 مارس

▪ مؤسسة اعبابو - 24 أبريل
▪ املركز التجاري الرياض - 1 و 2 ماي

▪ مؤسسة اعبابو - 5 ماي
▪ مؤسسة اعبابو - 9 يونيو 

▪ ميجا مول - من 11 الى 31 اكتوبر
▪ سوق بيو الرباط - كل يوم سبت

▪ املكتب الوطني للسكك الحديدية - دجنبر

حدًثا )أعياد امليالد، والحفالت، وما إلى ذلك(

زبون بمحل املنتجات املجالية 

زبون باملخبزة

مالبس واغطية تم تنظيفها في مصبنة إدماج 

 Gusto طبقا تم تقديمه في مطعم

زائر

منصات البيع 
الخارجية
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مركز المقاوالت الصغرى التضامنية
- الدار البيضاء و فاس

في  مرونة  التضامنية  الصغرى  املقاوالت  مركز  أظهر 
مواجهة الوباء، من خال التعبئة بقوة في إجراءات الدعم 
املحلية لصالح أنظمة املقاوالت الصغرى املحتضنة التي 
تأثرت بآثار األزمة. وهكذا تم تعزيز الدعم التقني من خال 
عمل  أدوات  وتطوير  واملكونني،  املستشارين  عدد  زيادة 
جديدة بإنتاج دليل مركز املقاوالت الصغرى التضامنية 
من  املحتضنة  املقاولة  لصاحب  الريادي  املسار  لتتتبع 
االحتضان  بمرحلة  مرورا  البرنامج  في  مرحلة تسجيله 
إلى الخروج والتثبيت في بيئة خارجية مع وضع الوسائل 

وذلك  املكونني   – املستشارين  لتدخل  الازمة  واالليات 
لضمان فعالية تطوير مهارات وكفاءات حاملي املشاريع.

التضامنية   الصغرى  املقاوالت  مركز  نموذج  ولتعميم 
 سيتم اطاق شبكة مراكز مماثلة بكل من مدينتي سا
في  البيضاء  الدار  مركز  تتبع  و  تنسيق  تحت  وجدة  و 

الدار البيضاء.

مؤشرات األداء
متابعة تطور املقاوالت الصغيرة جدا التي تمت مواكبتها

مركز املقاوالت الصغرى التضامنية - الدار البيضاء 

مرحلة االنتقاء إلنشاء املقاولة واالحتضان  الدفعة السادسة: 
على مستوى املركز  

مرحلة ما بعد خلق املقاولة - في طور االحتضان  الدفعة الخامسة: 
مرحلة ما بعد االحتضان والتحضير للعمل  الدفعة الرابعة: 

في بيئة خارجية  

مركز املقاوالت الصغرى التضامنية - فاس 

اختيار ومواكبة حاملي املشاريع لإلنشاء القانوني    الدفعة الثالثة: 
للمقاولة وبدء النشاط داخل املركز  

مرحلة ما بعد خلق املقاولة - في طور االحتضان  الدفعة الثانية: 
مرحلة ما بعد الحضانة والتحضير للعمل  الدفعة األولى: 

في بيئة خارجية  

ــاون ــ ــج والتع ــ التروي

ارقــــام دالــــة 

من الشباب حاملي املشاريع دعم

احداث مقاولة تضامنية محتضنة

معدل استدامة املقاوالت تستفيد من الخدمات 
البنكية 

من األنشطة تعمل في اطار 
قانوني 

مليون درهم من حجم األعمال
الذي حققته املقاوالت املحتضنة

منصب شغل

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي - البرنامج أرزاتاس    يونيو - دجنبر 
ثمرة شراكة مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي و مركز املقاوالت الصغرى التضامنية بفاس و 
يعد هذا البرنامج جزًءا من برنامج القروض الصغرى التابع لصندوق البيئة العاملية، ويهدف 
إلى تحقيق التنمية املستدامة للمبادرات الناتجة عن االقتصاد االجتماعي والتضامني العاملة في 
ريادة األعمال الخضراء. وتستهدف بشكل رئيسي مشاريع الحفاظ على غابة األرز وتعزيزها 

في اقاليم إفران وخنيفرة وبوملان.
و قد أطلق مركز املقاوالت الصغرى التضامنية بفاس في شهر يوليوز بحضور الفاعلني املحليني  
و املقاولني العاملني في املنظومة البيئية لغابات األرز. وتم خالل شهر دجنبر تنظيم مجموعات 

عمل ودورات تحسيسية حول ريادة األعمال الخضراء لصالح املستفيدين من البرنامج.

برنامج Switchmed II: »برنامج دعم املقاوالت الخضراء في املغرب«
   يوليوز

بعد تشكيل شبكة رواد االعمال الخضر اطلق مركز املقاوالت الصغرى التضامنية بالتشاور 
أدوات  36 مكونا حول  لفائدة  للتكوين  برنامجا   ،Switchmed الشبكة وشريكها  مع أعضاء 
ومنهجيات Switchemed بهدف تقوية قدرات و مهارات الشبكة و تكوين مجموعة من الخبراء 

ملواكبة املقاوالت.

ماستر في املواكبة املقاوالتية 
اطلق ماستر املواكبة املقاوالتية منذ 2016 بشراكة بني مؤسسة محمد الخامس للتضامن وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بهدف اعداد و تكوين 

املوارد البشرية املؤهلة ملواكبة حاملي املشاريع املستفيدين من برامج اإلدماج عبر االنشطة اإلقتصادية للمؤسسة.
في عام 2021 تم دفعة جديدة بفاس من خالل شراكة مع الجامعة األورو متوسطية التي استقبلت الدفعة األولى من 20 طالبا باملوازاة مع إطالق 

الدفعات السادسة بالدار البيضاء والثانية بالعرائش، وسيتخرج في افق 2023 حوالي 90 طالبا.
حتى نهاية عام 2021، يتابع 268 طالبا التكوين في املاستر و ينشط 80 متخرجا حالًيا في مختلف البرامج التابعة املؤسسة في حني 26 يعملون  

كمستشارين و / أو اطر لدى املؤسسات املالية و 148 متدربا ال زالوا في مرحلة التكوين التي تمتد على سنتني.
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مركز محمد السادس لدعم القروض 
الصغرى - الدار البيضاء

 تمكن قطاع القروض الصغرى خال سنة 2021 من االستمرار في مساره و سجل القطاع زيادة طفيفة في حجم القروض 
املمنوحة مع نهاية 2021 والتي بلغت 8,2 مليار درهم و 840.333 زبونا نشيًطا.

مع  او  الصغرى  القروض  انشطته سواء مع جمعيات  باستئناف  تميز  فقد  السنة  املركز خال هذه  بنشاط  يتعلق  فيما 
املستفيدين )برنامج التكوين ودعم التسويق( باإلضافة إلى مهمته في تحليل ومراقبة قطاع القروض الصغرى. 

كما وسع املركز شبكة شركائه من خال إقامة شراكة إستراتيجية مع صندوق JAIDA الذي يهدف بشكل خاص إلى تطوير 
مجاالت اقتصادية جديدة من أجل دعم االحتياجات املتغيرة ألصحاب املشاريع الصغيرة. وباملثل تم إطاق مشاريع تعاون 
جديدة هي قيد الدراسة مع وكالة التنمية الفرنسية، و وكالة التنمية السويسرية بهدف تعزيز آليات وأدوات الدعم والتكوين.

خطة تكوين خاصة مع جمعيات القروض الصغرى وأصحاب املشاريع الصغيرة

برنامج دعم القدرات   التكوين

املحور 1

املحور 2

املحور 3

ركز برنامج التكوين برسم 2021 سنة على ثالثة محاور:

تكوين اداري لفائدة املوظفني العاملني في الصفوف االولى و الخلفية في مجال القروض الصغرى 
و كذا أصحاب املشاريع الصغيرة و تهم جميع األنشطة واملحاور خاصة بإدارة املخاطر والرقابة 

الداخلية والتسويق و عدم االداء والرقمنة والتربية املالية.

التكوين املستمر لوكالء جمعيات القروض الصغرى وتقوية قدرات أصحاب املشاريع الصغيرة.

القروض الصغرى بشراكة مع  اطر ومديري شبكات جمعيات  لفائدة مديري  تكوينية جديدة  دورة 
واملؤشرات  باملبادئ  املتعلقة  املواضيع  سيما  وال  األخضر  التمويل  حول   Jaidaو  Microfinanza
الرئيسية للتمويل األخضر، واثار التمويل األصغر األخضر واملنتجات املالية وغير املالية الخضراء، 

فضاًل عن تطوير أدوات إستراتيجية التمويل االخضر.

 حصيلـــة  برنامـــج التكويـــن بـــني جمعيـــات القـــروض الصغـــرى و املقاولـــني الصغـــار جـــدا 

عدد ايام التكوين/
JFP عدد املستفيدين

عدد
املستفيدين

عدد
ايام التكوين املحور

2.623 486 448 تكوين خاص بوكاء جمعيات القروض الصغرى

1.969 1.467 62 تكوين املقاولني الصغار جدا 

2.123 1.808 111 اإلستشارة و هندسة التكوين 

1.432 877 39 الدعم اللوجيستي

1.358 2.323 1.358
التعلم االلكتروني لوكاء جمعيات القروض 

الصغرى و املقاولني الصغار جدا

9.505 6.961 2.018 املجموع

أنشطة تكوينية أخرى

برنامج مؤازرة 

TAM III  تكوين املواكبني - برنامج

تكوين املكونني املعتمدين - التربية املالية

انطلق البرنامج بمبادرة من وزارة السياحة و الصناعة التقليدية والنقل 
الجوي واالقتصاد االجتماعي، ويهدف إلى املساهمة في تمويل املشاريع 
إنشاء  من خالل  املستدام  واإلقتصادي  االجتماعي  األثر  ذات  املبتكرة 
االقتصاد  مجاالت  في  مقدم  مشروع  لكل  األقل  على  واحدة  تعاونية 

االجتماعي والتضامني.
في السنة األولى من تنفيذه، استفاد البرنامج من تدخل مركز القروض 
قبل  من  اختيارهم  تم  الذين  املشاريع  حاملي  مع  التضامنية  الصغرى 
البرنامج. و نظم املركز برنامجا من 293 يوًما من التكوين املهني لفائدة 
236 من حاملي املشاريع في فاس والجديدة. وركز التكوين )الذي ُنظم 
خالل شهري مارس وفبراير( على املواضيع التالية: الرقمنة وتقنيات البيع 

والتسويق االستراتيجي والترميز، فضاًل عن التجارة الدولية.

يشكل هذا البرنامج جزءا من مشروع "برنامج دعم املؤسسات الصغيرة 
جًدا والصغيرة واملتوسطة - تأهيل املقاوالت" وقد تولى املركز تكوين عن 
بعد 15 مواكبا مسؤولني عن دعم قدرات أصحاب املشاريع الصغيرة 
واملستفيدين من برنامج TAM III. و هم التكوين ايضا مواضيع تهم على 
وجه الخصوص تطوير خطة العمل وتكييف عروض القروض الصغرى 
ومراقبة  الداخلية  والرقابة  املخاطر  وإدارة  الصغيرة جدا  املقاوالت  مع 

التكاليف.

نظم املركز بالشراكة مع املؤسسة املغربية للتربية املالية )FMEF(، دورة 
تدريبية مصادق عليها حضورية لصالح 15 من وكالء القروض الصغرة 
واطر املركز. و هم التكوين ست محاور: تحديد األهداف وإدارة امليزانية 

واالدخار و وسائل الدفع والتمويل واملديونية والتأمني واملخاطر.
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البنيات المتخصصة ذات التدبير الذاتي

مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى
- الدار البيضاء )تتمة(

تشـــــــجيع املقـــــــاوالت الصغيـــــــرة جـــــــدا ودعـــــــم تســـــــويق منتجـــــــات أصحـــــــاب

برنامج االحتفال باليوم العربي لإلدماج املالي
- من أبريل إلى يونيو

على  ركزت  اإلنترنت  عبر  وندوات  افتراضية  اجتماعات  في  املركز  شارك 
موضوعني محددين.

الصغيرة  املشاريع  وتمويل  األعمال  وريادة  املالي  لإلدماج  كرافعة  الرقمنة: 
واملتوسطة. وتأتي هذه التدخالت في إطار برنامج اليوم العربي لإلدماج املالي 
املنظم من طرف بنك املغرب لصالح طلبة التعليم العالي في جميع أنحاء اململكة.

تنظيم النسختني السابعة والثامنة للجائزة الوطنية 
ألصحاب املشاريع الصغيرة - أبريل ونونبر

بشكل  السنة  هذه  املركز  نظم  الوباء،  بسبب   2020 سنة  نسخة  الغاء  بعد 
استثنائي نسختني من الجائزة الوطنية للمقاولة الصغيرة جدا. وقد انعقدت 
في 7 أبريل 2021 في الدار البيضاء )الطبعة السابعة( و19 نونبر 2021 في 
فاس )الطبعة الثامنة(. وشكلت فرصة ملكافأة ما مجموعه 58 فائًزا من بينهم 

33 امرأة صاحبات مشاريع صغيرة وناجحة.

إطاق النسخة األولى من "البازار التضامني"
في املضيق - من يونيو إلى شتنبر 

يهدف "البازار التضامني"، وهو حدث جديد أطلقه املركز، إلى تقديم 
التي  للمقاوالت الصغيرة والصغيرة جًدا والتعاونيات  منصات جديدة 
لدعم تسويق منتجات وخدمات املستفيدين  الوباء،  بآثار  تأثر نشاطها 

من القروض الصغيرة.
في  الصيف  فترة  خالل  األولى  نسخته  في  التضامن"  "بازار  افتتح 
السياحية.  بديناميتها  املعروفة  ساحلية  صيفية  وجهة  وهي  املضيق 
استقبل الحدث 150 عارًضا استفادوا من القروض الصغيرة وبرنامج 
يقرب  ما  البازار  وزار  الفنيدق،  املضيق  بإقليم  اإلقتصادية  املبادرات 
موسمية  عمل  فرصة  مئة  حوالي  إنشاء  أتاح  كما  زائر.  ألف   30 من 
من مساعدة  تمكنوا  الذين  املنطقة  في  للشباب  مباشرة  وغير  مباشرة 
العارضني كمندوبي مبيعات أو فنيني. باإلضافة إلى األثر اإلقتصادي 
القوي، استفاد 90 عارًضا من الدورات التكوينية في التربية املالية التي 

قدمها املركز.
تأثير  دراسة  املركز  فرق  أجرت  التضامني"،  "البازار  مع  بالتوازي 
املشاريع  ألصحاب  التكوينية  لالحتياجات  وجردا  الصغيرة  القروض 

الصغيرة مع 120 مشارًكا.

البرنامج الوطني لدعم ألنشطة املدرة للدخل - دجنبر

بشراكة مع مؤسسة صندوق االيداع و التدبير، نظم املركز النسخة السابعة من البرنامج الوطني لدعم االنشطة املدرة للدخل من خالل دعم إنشاء 
املشاريع الصغيرة. كانت هذه الدورة فرصة لتتويج 200 مشروعا )بما في ذلك 39٪ بقيادة النساء(. وقد استفاد هؤالء من دعم مالي لتطوير أنشطتهم 

بمبلغ إجمالي قدره 2,7 مليون درهم. كما عرفت هذه الدورة مشاركة الجمعيات املغربية للقروض الصغيرة.

خالل عام 2021، واصل مرصد القروض الصغرى أعماله التحليلية 
إطالق  تم  كما  اإلعالمية.  مهمته  من  كجزء  القطاع  ورصد  املختلفة 
دراسات جديدة تتعلق بمنصات للتسويق التي سيتم توفيرها ألصحاب 

املشاريع الصغيرة الذين يستفيدون من برنامج املواكبة.

و قد قام مرصد القروض الصغرى ب:

وبرامج  الصغيرة  القروض  تأثير  إجراء دراسة استقصائية حول 
التي قام بها املركز خالل مرحلة ما بعد اإلغالق بسبب  التكوين 
الذين  الصغيرة  املشاريع  أصحاب  لفائدة   Covid  -19 فيروس 

شاركوا في النسخة االولى األول من البازار التضامني ؛

إعداد تقرير رئيسي يتعلق بتقييم حالة املشاريع التي نفذها 73 فائًزا 
بجائزة ريادة األعمال الصغيرة لسنوات 2018 و2019 و 2020 
بعد اجراء عمليات التفحص والتقييم من طرف فرق املركز وصندوق 
JAIDA ومؤسسة االيداع والتدبير خالل شهري ماي ويونيو لهذه 
األنشطة والظروف املعيشية ألصحاب املشاريع الصغيرة مدى تأثير 

الجائحة عليها ؛

تتبع مشروعني في إطار مبادرة دوفيل للبنك الدولي لتنمية القروض 
حول  اإللكترونية  التقارير  منصة  وتحديدًا  املغرب.  في  الصغرى 

القروض الصغرى في املغرب ورقمنة برامج التكوين.

إنتاج ونشر لوحات تتبع شهري ومذكرات ربع سنوية حول قطاع 
القروض الصغرى في املغرب.

مرصد القروض الصغرى 

املشـــــاريع الصغيـــــرة جـــــدا
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مركز التأهيل
والتكوين مراكش

مركز التأهيل 
والتكوين سال

مركز التأهيل
والتكوين فاس

14 2 28 الجلد

41 42 48 الخشب

638 365 414 الخياطة

49 16 73 الحدادة الفنية والنحاس 

54 20 51 الفخار

4 15 5 املنتوجات النباتية

البنيات المتخصصة ذات التدبير الذاتي

مراكز التأهيل و التكوين في حرف 
الصناعة التقليدية - فاس - مراكش - سال

مركز التأهيل
والتكوين مراكش

مركز التأهيل 
والتكوين سال

مركز التأهيل
والتكوين فاس

180 41 127 املتخرجني املدمجني في الشركات 
120 33 58 املتخرجني املدمجني في التعاونيات 
30 25 16 املتخرجني في وضعية مقاول ذاتي

120 19 1 املتخرجني الذين تم دعمهم لخلق تعاونيات 
25 14 1 املتخرجني الذين قاموا بخلق مشاريع ذاتية

برنامج التكوين 

التكوين املستمر للحرفيني والترويج والتعاون

مجموع املتدربني حسب الحرف 

الوضعية العددية
للسنة الدراسية 2020-2021

برنامج مواكبة اإلدماج املهني للمتخرجني 

التقليدية  الصناعة  حرف  في  والتأهيل  التكوين  مراكز  نشاط  شهد 
خال سنة 2021 انتعاًشا تدريجًيا بعد توقف التكوين من ستة إلى 
ثمانية أشهر في 2020. وقد تم إطاق التكوين بالتدريج، فبالنسبة 
لدفعة 2020 فقد استأنف التكوين في نونبر الى غاية يوليوز 2021 
في حني انطلق التكوين بالنسبة لدفعة 2021 في ماي 2021 لينتهي 

في ابريل 2022.
التقليدية  الصناعة  حرف  في  والتأهيل  التكوين  مراكز  اتخذت 
جميع التدابير الازمة واملائمة ببرامج التكوين النظرية والتطبيقية 
وتطويرها لضمان تأطير وتكوين دو جودة وفي ظروف مثالية داخل 

املراكز وخارجه.
كما أطلق مركز التكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية بسا 
2021، شهدت خطة عمل إلعادة هيكلة نشاطه وإطاق  خال سنة 
برنامجه  تعزيز  وكذلك  املهارات  وتعزيز  جديد،  تنظيمي  مخطط 
اضافة  التكوين.  عملية  في  والتعاونيات  الشركات  )ادماج  التكويني 
في  تنشيطية  و  تربوية  األنشطة  إدخال  املهن،  في  جديدة  قطاعات 

التكوين(.

بالتوازي مع التكوين تواكب مراكز التكوين و التأهيل في حرف الصناعة 
التقليدية الشباب املتخرجني لتسهيل اإلدماج املهني و ذلك بالتواصل 

مباشرة مع الشركات أو من خالل دعم إنشاء نشاط اقتصادي.

ففي عام 2021، استأنفت خلية دعم اإلدماج اإلقتصادي نشاطها من 
خالل مواكبة الشباب املتخرجني الراغبني في خلق انشطة اقتصادية.

التكوين والتعاون
• اتفاقية شراكة مع جمعية االعمال االجتماعية للدرك امللكي الستقبال 

وتدريب األطفال املصابني بالتوحد على الحرف اليدوية
• اتفاقية شراكة مع جمعية نبتة املغرب لتكوين الحرفيني

التكوين والتعاون
• تكوين في التجارة الرقمية لـ 30 حرفًيا وتعاونية كجزء من شراكة مع 

جمعية Anoual وسفارة الواليات املتحدة األمريكية
• اتفاقية شراكة مع جمعية أنوال وسفارة الواليات املتحدة األمريكية 

إلنشاء منصة رقمية لتسويق منتجات الحرفيني

التكوين والتعاون
• تكوين 236 حرفًيا في اإلدارة املالية واملنتجات املالية من طرف إدارة 

الحرف اليدوية ببنك املغرب
املهني التدرج  ينظم  الذي   12.00 قانون  حول  توعوية  عمل  ورشة   • 

لـ 40 حرفًيا
• دورات اللغة اإلنجليزية بدعم من املركز االمريكي لفائدة 21 حرفًيا و 

91 متدرًبا

• تدريب ثمانية شبان حرفيني على مهنة البروكار )مدة تسعة أشهر(

• اتفاقية شراكة بني مديرية الصناعة التقليدية ومنظمة اليونسكو لحماية 
مهنة البروكار

• اتفاقية شراكة للحفاظ على املهن والتكوين في التصميم مع مؤسسة 
مايكل أنجلو ومديرية الصناعة التقليدية  

األحداث
• لقاء مع التعاونيات التي تقودها النساء والحرفيات والفتيات املتدربات 

حول عمل النساء في الحرف اليدوية
• تنظيم معرض من إنتاج أطفال الجمعية املغربية للفنون والتنمية حول 
موضوع "األصابع الصغيرة في تطوير الفن وتراث املاضي وتراث 

الحاضر"

األحداث
Barrière Naoura معرض تجاري في فندق •

• تنظيم دورة تكوينية في تقنيات إنتاج الجبس لفائدة طالب كلية العلوم 
بمراكش

الكتشاف  والثانوية  االبتدائية  املدارس  ألطفال  مفتوح  يوم  تنظيم   •
الحرف اليدوية

املعمارية  الهندسة  وكلية  فلورنسا  جامعة  لطلبة  عمل  ورش  تنظيم   •
بمراكش وجامعة فرجينيا كومنولث آرت قطر

األحداث
• زيارة عمل لطلبة مدرسة بلزاك داملبيرت الثانوية املهنية

)إيسودون- فرنسا(
مواضيع  حول  يوروميد  جامعة  من  التصميم  طلبة  مع  عمل  يوم   •

التصميم واالبتكار في الحرف الصناعة التقليدية 

الصناعة  حرف  في  والتأهيل  التكوين  مراكز  عاودت   2021 عام  في 
العاملني  للحرفيني  املستمر  بالتكوين  املتعلقة  األنشطة  التقليدية إطالق 
في األسواق املحلية، معززة ببرامج التعاون الدولي. وباملثل، تم اطالق 

حمالت ترويجية داخل املراكز و مع شركاء مؤسساتيني من أجل دعم 
عمل الحرفيني وتطوير آفاق املتدربني.

فيما يتعلق باإلشراف على الجانب التطبيقي من التدريب الذي يتم 
من طرف الشركات والحرفيني والتعاونيات العاملة خارج املراكز 

و الذين استقبلوا داخل ورشات االنتاج ما مجموعه 495 متدربا.

مركز التأهيل والتكوين في حرف الصناعة التقليدية سا

مركز التأهيل والتكوين في حرف الصناعة التقليدية فاس

مركز التأهيل والتكوين في حرف الصناعة التقليدية مراكش

برنامج اإلدماج اإلقتصادي 

مركز التأهيل
والتكوين مراكش

مركز التأهيل 
والتكوين سال

مركز التأهيل
والتكوين فاس

800 460 619
مجموع املتخرجني برسم 2021

1.879
671 248 873

مجموع املتخرجني برسم 2020
1.792

1.471 708 1.492 مجموع املتدربني حسب كل مركز 
3.671 املجموع االجمالي للمتدربني 2020-2021

59 58
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3، زنقة الريصاني، حسان - صندوق البريد 4253 - الرباط
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