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�صاحب اجلاللة امللك حممد ال�صاد�س ن�صره اهلل
 مبنا�صبة تد�صني امللحقة اجلهوية الدار البي�صاء للمركز الوطني حممد 

ال�صاد�س للمعاقني بتاريخ 23 ماي 2019.

اأول خطاب وجهه جاللة امللك حممد ال�صاد�س ن�صره اهلل مبنا�صبة 
االحتفال بعيد العر�س بتاريخ 30 يوليوز 1999.

�صنويل عنايتنا كذلك اإىل م�صكلة الفقرالذي 
يعانيه بع�س اأفراد �صعبنا و�صنعمل مبعونة 
اهلل وتوفيقه على التخفيف من حدته وثقله. 

ويف هذا ال�صدد كان والدي رحمه اهلل قد 
�صرفني بقبول اقرتاح اإن�صاء موؤ�ص�صة اختار 
لها من بني االأ�صماء موؤ�ص�صة حممد اخلام�س 
للت�صامن تهتم ب�صوؤون الفقراء واملحتاجني 
واملعوقني عاهدنا اأنف�صنا على تفعيل دورها 

واإحاطتها بكامل الرعاية والدعم.
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“لنتحد �ضد احلاجة”

الـتـ�سـامن،
كرافعة حقيقية للعمل الذي يتيح كل مبادرة.

التعبئة، 
الإطالق اجلهد اجلماعي وت�صجيع التاآزر بني اجلمعيات واملجتمع 

املدين والدولة واملوؤ�ص�صات واملقاوالت.

الفعالية وال�سرامة،  
�صروريتان لرت�صيد املوارد و�صمان تاأثري امل�صاريع.

البتكار،   
اأ�صا�صي لت�صميم حلول جديدة و اآليات عمل فعالة.

الأخالًقيات وال�سفافية،    
من خالل احلكامة امل�صوؤولة و�صيا�صة تدبريية ومالية وحما�صبية 

موؤّطرة بقواعد �صارمة ومبراقبة منتظمة.

ملوؤ�ص�صــة  الدافعــة  القــوة  �صــنة،   20 منــذ  املبــداأ،  هــذا  �صــكل 
اأخدهــا  التــي  بالروؤيــة  م�صرت�صــدة  للت�صامــن  اخلام�ــس  حممــد 
مــن  عاتقــه،  علــى  اهلل  ن�صــره  ال�صاد�ــس  حممــد  امللــك  جاللــة 
املوؤ�ص�صــة  تتدخــل  واإن�صاًفــا.  كرامــة  اأكــر  جمتمــع  اأجــل 
امل�صلحــة  لفائــدة  للعمــل  القويــة  االإرادة  ذوي  الفاعلــني  كل  مــع 
والفقــر«،  اله�صا�صــة  اأ�صــكال  جميــع  »حماربــة  اأجــل  مــن  العامــة 
واملحرومــة،  املعــوزة  ال�صــاكنة  مــع  مبا�صــرة  تعمــل  وقــد 
اإجتماعــي  اإندمــاج  اأف�صــل  لتحقيــق  مواتيــة  ظــروًف  خللــق 
ال�صحــة،  اإىل  الولــوج  لل�صغــار،  االأ�صا�صــي  التعليــم  واإقت�صــادي. 
ال�صــباب  واإدمــاج  املهنــي  والتكويــن  الن�صــاء  وا�صــتقاللية 
املتعــدد  والتكفــل  االقت�صــادي  الن�صــاط  بف�صــل  املحرومــني 
 ... االإن�صــاين  الدعــم  اإعاقــة،  و�صعيــة  يف  باالأ�صــخا�س  التخ�ص�صــات 
مــن  املنحدريــن  املغاربــة  مــن  االآالف  ي�صــتفيد  �صــنة،  كل  ففــي 
برامــج  مــن  واحل�صريــة  القرويــة  باملناطــق  الها�صــة  ال�صــرائح 

لذلــك.  معــدة  مراكــز  يف  املتخ�ص�صــة  والرعايــة  املرافقــة 
للمغــرب،  التنمــوي  للنمــوذج  اجلديــد  الت�صــور  اإطــالق  مــع 
علــى  جهودهــا  م�صاعفــة  مــع  معبئــة  املوؤ�ص�صــة  تظــل  �صــوف 
حت�صــني  و  اجلديــد  الت�صــور  هــذا  ملواكبــة  الواقــع  اأر�ــس 
ي�صبــح  اأن  فــرد  كل  يتمكــن  حتــى  املقدمــة،  اخلدمــات  جناعــة 

التطــور. هــذا  يف  وي�صــاهم  تغيــري  عامــل 
اأ�صا�ــس  ت�صــّكل  التــي  بالقيــم  مدفوعــة  التزامهــا،  املوؤ�ص�صــة  توا�صــل 
ه�صا�صــة. واالأكــر  املعوزيــن  عي�ــس  ظــروف  حت�صــني  �صــبيل  يف  عملهــا 
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املحطات و الأحداث البارزة

يـولـيـوز

يـنـايـر
مـاي- �صـتـنـرب 

�صـتـنـرب 

دجـنـرب

يـنـايـر

غ�صت – دجنرباأبريلفـــربايـر

افتتاح اأول دار الطالبة 

اأبـريـل

يـونـيـو

دجـنـرب

الـت�سـامـن،
اأولـ�يـة وطـنـيـة

اإطالق برنامج
وطني لإدماج الأطفال

م�ساركة امل�ؤ�س�سة
يف عملية »مرحبا«

برنامج مكافحة الهدر
املدر�ضي لفتيات العامل القروي 

التوّجه اإىل التكوين املهني لل�ضباب املعوز

بـرنـامـج الـتـنـمـيـة 
الـمـنـدمـجـة للـدواويـر

املنتدى الأول للحركة
اجلمعوية باملغرب

دعم الهياكل املهتمة
بالإعاقة

م�ضاعدة �ضحايا الكوارث
الطبيعية

تعبئة وطنية ت�ضامنية
�ضد اآثار اجلفاف

تـفـعـيـل بـرنـامـج
»الـتـنـمـيـة الـمـ�ضـتـدامـة بـالـقـرى«

عملية رم�ضان 1420

اأحدث �صاحب اجلاللة امللك حممد ال�صاد�س موؤ�ص�صة حممد اخلام�س للت�صامن. 
وتلتزم هذه املوؤ�ص�صة مبعية املتدخلني املوؤ�ص�صاتيني والفاعلني يف املجتمع املدين 

مبحاربة الفقر واله�صا�صة. وقد جعلت �صعارها » لنتحد �صد احلاجة«.

تــوؤوي  التــي  االجتماعيــة  املراكــز  تاأهيــل  الإعــادة  االأولويــة  اعطيــت 
مركــًزا   270 مــن  اأكــر  املوؤ�ص�صــة  وجــددت  واالأيتــام.  املعوزيــن  االأطفــال 
االإ�صــالمية،  اخلرييــة  اجلمعيــات  بينهــا  مــن  جمعيــات،  تديرهــا 
مــع  وب�صــراكة  �صــنة.   18 و   6 بــني  باالأطفــال  باملجــان  تتكفــل  والتــي 
و�صــل  مــايل  غــالف  ر�صــد  مت  املغــرب،  ملقــاوالت  العامــة  الكونفدراليــة 

لالأ�صــغال  �ــس  خ�صّ �صــنتني  مــدى  علــى  درهــم  مليــون   100

والتربعات لفائدة 000 30 طفل.

و�صع نظام اإن�صاين فريد ال�صتقبال املغاربة املقيمني يف
اخلارج. حيث يتم تقدمي م�صاعدة اجتماعية وطبية داخل وخارج 
املغرب على مدار 24 �صاعة يف اليوم وطيلة 7 اأيام يف االأ�صبوع، 
طوال فرتة ال�صيف. هدفها : التدخل يف حالة اال�صتعجال االإن�صانية، 
وحت�صني ظروف العبور و�صمان راحة قرابة مليون �صخ�س يف تنّقل.

برنامج دار الطالبة،التي مت تفعيله �صنة 2000 هو �صبكة ملراكز ا�صتقبال م�صيدة يف 
املناطــق النائيــة. ويهــدف اإىل حماربة الهدر املدر�صــي للفتيــات بالعامل القروي 
النــاجت عــن بعــد املوؤ�ص�صــات املدر�صــية. وقد مت فتح اأول موؤ�ص�صــة يف خمي�ــس الزمامرة 
بجهــة اجلديــدة والتــي ا�صــتقبلت 100 نزيلــة. ومنــذ ذلك التاريخ، مت ان�صــاء اأكر من 

80 ماأوى بالقرب من الثانويات واجلامعات.

اأجنزت املوؤ�ص�صة مبادرة اأوىل لتطوير وت�صجيع تكوين ال�صباب، بال�صراكة مع مكتب 
التكوين املهني واإنعا�س ال�صغل يف العيون، وت�صمل  دعم برنامج تكوين، من خالل 
التكفل باملكونني وتكاليف تكوين ال�صــباب وكذا توفري املواد االأولية حلاجيات 

وحدات التكوين.

قامت املوؤ�ص�صة، بال�صراكة مع موؤ�ص�صة زاكورة، بتفعيل برنامج هام للتنمية املحلية خم�ص�س للعامل القروي. 
وقد �صمل هذا الربنامج املتعدد االأبعاد، القائم على امل�صاركة الن�صيطة لل�صكان، تربية االأطفال 
غري املتمدر�صني، وحمو اأمية الكبار، والتوعية الطبية، ودعم القدرات ومتويل االأن�صطة املدرة للدخل، 
واالإ�صكان وحفر االآبار. وقد هم الربنامج، خالل ثالث �صنوات من االإجناز، 60 دوارا بثمانية اأقاليم 

يف املغرب، من طنجة اإىل تزنيت.

لقد كان الغر�س من هذا التظاهرة االأوىل املنّظمة 
�ص�صــة يف الــدار البي�صــاء، هــو ح�صــد  مــن قبــل املوؤ
كل الفاعلــني اجلمعويــني الوطنيني، وخلق ف�صاء 
للت�صاور والتفكري وتبادل اخلربات. هدفها : تبادل 
املمار�صات اجليدة يف ميداين الت�صيري واحلكامة، 
واقرتاح تدابري ملرافقة الفاعلني االجتماعيني، من 

منطق تعزيز ديناميكية العمل االجتماعي.

قامت املوؤ�ص�صة باإ�صالح مركز ابن البيطر،الذي 
اأن�صــئ  �صــنة 1972 يف اخلمي�صات، والذي ي�صتقبل 
االأطفال ذوي االإعاقة اجل�صدية وجعلت منه هيكال 
للّرعايــة والعــالج حديثا يقدم خدمات  اأف�صل 
لل�صباب املعاق حركيا. وباملوازاة، اأطلقت املوؤ�ص�صة، 
ب�صــراكة مع املنظمة العلوية لرعاية املكفوفني يف 
املغرب، برناجما الإن�صاء مراكز للمكفوفني يف فا�س 

ومكنا�س وتارودانت.

قامت املوؤ�ص�صة باإطالق برنامج التدخل اال�صتعجايل 
لدى العائالت املت�صررة من الفي�صانات الكبرية 
التي عرفتها العديد من مناطق املغرب )االأطل�س 
املتو�صط، املحمدية، �صطات...(. و�صمل الربنامج 
م�صاعدات م�صتعجلة، اإيواء العائالت، و�صع اأحزمة 
�صحية، توزيع منتجات النظافة ملعاجلة املياه، تنظيف 
االأزقة واملنازل. وقد ا�صتند الربنامج على التدخل 
عن قرب يف القرى واالأحياء التي غمرتها املياه 

والتنظيم الفعال للمتطوعني واجلمعيات املحلية.

عرفت العملية تعبئة عامة لفائدة ال�صكان واملناطق املت�صررة من اآثار اجلفاف. 
وقد �صاركت املوؤ�ص�صة فيها من خالل برنامج ا�صتعجايل لتزويد اجلماعات االأكر 

ت�صررا باملعدات والتجهيزات الهيدروليكية )�صاحنات �صهريج، جرارات، 
م�صخات مبحرك(. كما قدمت اأي�صا الو�صائل الالزمة لالإمداد مبياه ال�صرب.

انطلقت اأول عمليات التنمية املحلية الوا�صعة النطاق باأقاليم �صف�صاون، احلوز، 
امل�صيل، اآ�صفي، تارودانت، تندرارة، تزنيت، العيون، ال�صمارة، الخ. وقد 
هدفت اإىل فك العزلة )الكهربة، البنى التحتية الطرقية...(، والولوج 
اىل اخلدمات االأ�صا�صية وامل�صاعدة على اإن�صاء اأن�صطة مدرة للدخل. مت اإن�صاء العديد 
من وحدات االإنتاج ال�صناعي التقليدي والزراعي. من بينها جممع احلدادة 
باآ�صفي ووحدات جمع احلليب وف�صاءات خم�ص�صة للحدادة، ووحدات 

تربية املاعز واإنتاج احلليب وم�صتقاته باآ�صفي والعيون وال�صمارة.

اأجنزت املوؤ�ص�صة اأول عملية رم�صان للدعم الغدائي ل�صالح الن�صاء االأرامل وبدون موارد 
واالأ�صخا�س امل�صنني واأرباب االأ�صر العاجزين. وقد كانت على نطاق وا�صع اإذ غطت 
الأول مرة العامل القروي، من خالل توزيع املواد الغذائية على 400 204 رب اأ�صرة. 
اأما يف املناطق احل�صرية، فقد مت تقدمي وجبات اإفطار يومًيا لفائدة 800 35 

�صخ�س، اأي 4000 107 وجبة طوال �صهر رم�صان.

20 �سـنـة مـن الإلــتزامـات 

يف خـدمـة الـمـ�صـلـحـة الـعـامـة
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اإعادة ا�ضكان دور ال�ضفيح : 
تعبئة قوية لفائدة ال�ضكانجتربة منوذجية لدوار عكرا�ش.

 املت�ضررين من زلزال احل�ضيمة

ادماج ال�ضباب من خالل
الريا�ضة والثقافة

كا�ضتجابة ابتكارية لرعاية
مندجمة للمعاقني ذهنيا

التمويالت ال�ضغرى كاأداة ملكافحة الفقربرنامج التنمية ال�ضاملة بتونفيت

عملية �ضنابل : م�ضاعدة مدر�ضية
لالأطفال يف املناطق القروية.

ولوج املعاقني حركيا
للتكوين املهني

ح�ضول املوؤ�ض�ضة على �ضفة مركز
ا�ضت�ضاري اخلا�ش للمجل�ش القت�ضادي

والجتماعي لالأمم املتحدة

تكفلت املوؤ�ص�صة بق�صية االأو�صاع املعي�صية لالأ�صر بدور ال�صفيح بدوار عكرا�س. 
فقد اأطلقت برناجما هاما الإعادة االإ�صكان بجماعات متارة و�صال والرباط 
لفائدة  500 1 اأ�صرة ا�صتفادت من دعم اجتماعي واإداري ومايل القتناء 
م�صكنهم اجلديد. ولهذه الغاية، اأن�صاأت املوؤ�ص�صة، لدى �صندوق االإيداع 

والتدبري، �صندوق �صمان خا�س بقيمة 30 مليون درهم.

�صاركت املوؤ�ص�صة يف عمليات االإغاثة وامل�صاعدة التي مت ن�صرها لفائدة  
�صحايا احل�صيمة، التي اأ�صيبت بزلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقيا�س 
ري�صرت. وقد مت اإطالق العديد من امل�صاريع االجتماعية والطبية لدعم 

واإعادة تاأهيل املدينة واخلدمات االجتماعية.

اأطلقت املوؤ�ص�صة م�صروًعا وا�صًعا ملراكز اجتماعية-تربوية وريا�صية لل�صباب، 
من خالل هياكل ا�صتقبال ورعاية وتن�صيط احلياة يف االأحياء. وقد مت اإطالق 
�صتة م�صاريع خالل هذه ال�صنة، مبا يف ذلك املجمع الرتبوي يف الدار البي�صاء 
ودار الثقافة باجلديدة ومركز التكوين الريا�صي يف وجدة. كما مت اإجناز 
برنامج ف�صاءات ريا�صية ح�صرية ومالعب قرب مع�صو�صبة مبدينتي الرباط 

والدار البي�صاء.

قام جاللة امللك حممد ال�صاد�س بتد�صني املركز الوطني حممد ال�صاد�س 
للمعاقني  ب�صال.  وتوفر هذه املوؤ�ص�صة، االأوىل من نوعها باملغرب، تكفال 
متكامال ومتعدد الوظائف لالأ�صخا�س ذوي االإعاقات الذهنية. وت�صمل الرتبية 

والتطبيب واجلانب االجتماعي وتنمية املهارات الريا�صية. 
وميثل مركزا مرجعيا على ال�صعيد الوطني، ويوفر كذلك ف�صاءا للتكوين والبحث 
وتبادل اخلربات ب�صاأن م�صاألة االإعاقة. وقد مت اإحداث العديد من الفروع االإقليمية 
للمركز الوطني حممد  ال�صاد�س للمعاقني يف وقت الحق لتو�صيع التكفل على 

امل�صتوى الوطني.

تعترب هذه العملية االأوىل من نوعها على ال�صعيد الوطني من حيث 
حجمها وطبيعتها و�صملت برناجما اجتماعيا هاما يجمع بني التدخالت 
اال�صتعجالية، وامل�صاعدة على التمدر�س، والدعم الغذائي، وامل�صاعدة 
الطبية، ودعم االأن�صطة املدرة للدخل واإن�صاء دور الدواوير. وقد تطلب 
هذا الربنامج ا�صتثمارا مببلغ 23 مليون دراهم ا�صتفاد منه حوايل 

000 24 �صخ�س.

اإعطــاء انطالقــة مركــز حممد ال�صاد�ــس للتمويالت ال�صغــرى بالدار البي�صاء. 
وقد مت تكري�س هذه املن�صة املبتكرة لدعم النظام البيئي للقرو�س 
ال�صغرى وخا�صة اجلمعيات التي تعمل يف العامل القروي والتي تدعمها 
املوؤ�ص�صة ماليا )اأمانة، فونديب، اإمناء، موؤ�ص�صة زاكورة، النخيل ...(. 

كما تدعم اأي�صا حاملي امل�صاريع ال�صغرية يف جميع اأنحاء اململكة.

و�صعت املوؤ�ص�صة، ب�صراكة مع العديد من الفاعلني املوؤ�ص�صاتيني، 
برنامج ملدة ثالث �صنوات، لدعم تعليم االأطفال املنحدرين 
من املناطق اجلبلية املتاأثرة بالربد. وقد مت توزيع لوازم 
مدر�صية ومالب�س دافئة ومواد غذائية على 000 25 طفل 
لتمكينهم من ال�صروع يف متدر�صهم يف ظروف جيدة. ويف 

�صنة 2009، ا�صطلعت كل من وزارة الرتبية الوطنية واملبادرة 
الوطنية للتنمية الب�صرية، بهذه امل�صوؤولية من خالل و�صع عملية 

توزيع »مليون حمفظة« �صنوًيا.

اأطلقت املوؤ�ص�صة، ب�صراكة مع مكتب التكوين املهني واإنعا�س ال�صغل، 
مركزا للتكوين املهني املختلط يف �صطات. ويعد هذا املركز اأول 
مبادرة من نوعها يف املغرب، وي�صمل وحدات تاأهيلية )تدبري 
املقــاوالت واملعلوميــات، وال�صــكرتارية واملحا�صــبة( تتــالءم مــع و�صعيــة 
االإعاقة احلركية لل�صباب املنقطعني عن الدرا�صة اأو احلا�صلني على 
�صهادات الباحثني عن عمل. ويندرج املركز يف اإطار برنامج عام 

ميتد 4 �صنوات الإقامة ع�صرة مراكز مماثلة بجميع اأنحاء املغرب.

اأ�صاد املجل�س االقت�صادي واالجتماعي لالأمم 
املتحدة بعمل املوؤ�ص�صة لفائدة الفاآت املعوزة. 
وتتيح هذه ال�صفة اخلا�صة فر�صة تبادل التجربة 
املغربية وامل�صاركة يف التفكري املنّظم من قبل 

املجل�س االقت�صادي واالجتماعي.
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امل�ضنني يف قلب الأولويات

التدخل من اأجل وقاية ال�ضباب من �ضلوكيات الدمان

عملية اإمل�ضيل 2008 – 2009 اأو كيفية فك العزلة 
على املناطق اجلبلية واملعزولة 

ال�ضناعة التقليدية، رافعة اإدماج ال�ضباب 

ال�ضراكة اجلمعوية،
توحيد اجلهود من اأجل تدخل فعال

املدر�ضة اجلماعتية

دار الأم، ف�ضاء لالإ�ضتقبال يف الو�ضط الإ�ضت�ضفائي

دعم امل�ضاريع الذاتية  لل�ضباب
م�ضروع ت�ضامني متعدد الأبعاد يف ميدلت.

د�ّصن جاللة امللك حممد ال�صاد�س مركز ا�صتقبال امل�صنني بحي النه�صة 
بالرباط. ومتثل هذه املبادرة االأوىل من نوعها املنجزة من قبل املوؤ�ص�صة، 
يف جمال اخلدمات املقدمة للم�صنني يف و�صعية ه�صا�صة. فهي توفر للم�صتفيدين 
اال�صتقبال واالإقامة وامل�صاعدة الطبية، باالعتماد على اخلدمات املتنقلة 

لطب اال�صتعجال.

اأطلقت املوؤ�ص�صة الربنامج الوطني ملكافحة �صلوكيات االدمان، 
مرّكزة اجلهود على ال�صباب واملناطق املحرومة. ويرتكز هذا الربنامج، 
الذي يعرف م�صاركة قطاعني حكوميني، هما وزارتي الداخلية 
وال�صحة وفاعلني جمعويني، على توفري مرافق خم�ص�صة للتكفل، 

مبا يف ذلك الدعم الطبي واملرافقة االجتماعية.

اطلقت املوؤ�ص�صة برنامج تدخل متعدد االأبعاد لتح�صني ظروف عي�س 
ال�صكان. وي�صمل الولوج اإىل الرعاية ال�صحية، واإن�صاء وحدات التعليم 
قبل �صن التمدر�س، اإعادة تاأهيل وتو�صيع بنيات التمدر�س، تكوين مر�صدي 
اجلبال، تثمني وحدات االإنتاج املحلي وحمو االأمية لدى الن�صاء... وقد 
ا�صتفاد من جميع هذه التدخالت �صاكنة اجلماعات القروية املعنية وهي 

اإمل�صيل، بزمو، اأوتربات، اآيت يحيى واأموغار.

�صهد التكوين يف مهن ال�صناعة التقليدية جتديدا : التعّلم، وحماية 
املوروث القدمي ودعم االندماج. وقد راأى النور جيل جديد من 
البنيات املندجمة املكّر�صة ملهن ال�صناعة التقليدية يف فا�س. ويف 

�صنة 2012، اأعطيت االنطالقة ملركزين اآخرين مبراك�س و�صال.

د�ّصن جاللة امللك حممد ال�صاد�س املركز اجلمعوي لبوقنادل، املوجه 
لتثمني وتطوير مهارات الن�صيج اجلمعوي الوطني. وي�صتمل الربنامج : 
التكوين والتدريب وتبادل اخلربات لفائدة اأع�صاء اجلمعيات  الوطنية.

يف اإطار عملها لفائدة دعم تعليم اأطفال العامل القروي، افتتحت املوؤ�ص�صة 
اأول مدر�صة جماعتية لها يف تراريد، باجلهة ال�صرقية. وتتيح هذه املدر�صة 
لالأطفال املنحدرين من عائالت الرّحل يف اقليم فكيك، متابعة تعليمهم ب�صكل 

عادي، على الرغم من اكراهات ترحال اآباءهم مربي املا�صية.

قام جاللة امللك حممد ال�صاد�س بتد�صني دار االأم باملركز اال�صت�صفائي اجلامعي 
ابن ر�صد بالدار البي�صاء، التي اجنزت بالكامل من قبل املوؤ�ص�صة، لتكون وحدة 
ا�صتقبال اجتماعي للمعوزين وذلك بهدف التكّفل باأمهات االأطفال املتواجدين 

بامل�صت�صفى.

�صلم �صاحب اجلاللة امللك حممد ال�صاد�س، مبنا�صبة احلملة الوطنية 2013 
للت�صامن، لفائدة 100 �صاب من حاملي امل�صاريع تربعات يف �صكل معدات. 
وقد مّكنت هذه التربعات من اإعطاء دفعة الإطالق خمتلف االأن�صطة االقت�صادية 

التي يحملها خريجو مراكز التكوين املهني جلهة مكنا�س.

مت فتح  اأبواب جممع مندمج متاما يف البيئة االجتماعية واالقت�صادية 
للمنطقة يف ميدلت، يرتكز على ثالث رافعات : تكوين ال�صباب يف حرف 
ال�صناعة التقليدية، ومرافقة االإنتاج املحلي من خالل دعم التعاونيات 

والرتويج ال�صياحي.
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بخ�ضو�ش احلا�ضنة الت�ضامنية يف الدار البي�ضاء

الت�ضغيل وال�ضباب املعاق ذهنيا

جيل جديد من املرافق الطبية للقرب

املهن ال�ضياحة والفندقية يف دائرة الهتمام

ال�ضوق الت�ضامني، ف�ضاء متفّرد للتجارة العادلة 

ا�ضتقبال النهار للزهامير، الأول يف املغرب

حرف جديدة لتك�ين ال�سباب

�ضحة الفم وال�ضنان للجميع

تد�ضني اأول مركز طبي للقرب - موؤ�ض�ضة حممد اخلام�ش للت�ضامن 

الأولوية للرعاية ال�ضحية الأولية

الن�ضخة الأوىل من القافلة الطبية اخلا�ضة برم�ضان

قام جاللة امللك حممد ال�صاد�س بتد�صني مركز املقاوالت الت�صامنية ال�صغرى، 
املوّجه اإىل دعم مبادرات املقاولة التي يحملها ال�صباب من اأو�صاط فقرية. 
كما يقدم املركز جمموعة وا�صعة من اخلدمات، خا�صة منها منح معدات 
مهنية، واملرافقة يف اإن�صاء واإدارة املقاولة واملراقبة و املرافقة من بعد 

االإحت�صان.

افتتح جاللة امللك حممد ال�صاد�س مركز االإدماج وامل�صاعدة بالت�صغيل 
ب�صــال. وهو من�صــاأة منوذجية، ت�صــكل اإطار عمل منا�صب لل�صباب يف حالة 
اعاقة ذهنية يتم تكوينهم يف املركز الوطني  حممد ال�صاد�ــس للمعاقني، 
لتمكينهم من ممار�صة ن�صاط مقابل اأجر يف حرف اإنتاجية وخدماتية  

خمتلفة.

قام جاللة امللك حممد ال�صاد�س باإطالق بناء من�صة جديدة ملرافق 
طبية : املراكز الطبية للقرب-موؤ�ص�صة حممد اخلام�س للت�صامن. 

تقع هذه املراكز باملناطق ذات الكثافة ال�صــكانية الكبرية، وت�صــمل 
�صل�صلة للرعاية، متخ�ص�صة و�صاملة ومتكاملة لتخفيف ال�صغط على 

امل�صت�صفيات.

د�صن جاللة امللك حممد ال�صاد�س، رفقة �صيفه امللك فيليب ال�صاد�س ملك اإ�صبانيا، 
اأول مركز تكويني اأن�صاأته املوؤ�ص�صة يف متارة ، مكّر�س لل�صياحة. وقد مت ت�صميم 
هذه املن�صاأة لتلبية احلاجة اإىل موارد موؤهلة لقطاع يحظى باالأولوية وي�صهد 

طفرة تنموية يف املغرب. 

قام جاللة امللك حممد ال�صاد�س بتد�صني ال�صوق الت�صامني بحي لوزي�س 
بالدار البي�صاء وهو م�صروع اجتماعي ميهد الطريق لتوزيع دائم وم�صتدام 

ملنتجات التعاونيات املغربية.

مركز  ا�صتقبال النهار للزهامير يفتح اأبوابه  بالرباط. ويوفر رعاية متكاملة 
للمر�صى امل�صابني بالزهامير. وت�صمل هذه الرعاية اجلوانب الطبية واالجتماعية 

والوقائية والعالجية، باالإ�صافة اإىل دعم املرافقني.

مركز التكوين يف املهن الرتبوية واالجتماعية يفتح اأبوابه يف يعقوب املن�صور. 
وي�صتجيب هذا امل�صروع النموذجي لهدًف تعليمًي مزدوج : اإعداد يد عاملة 
موؤهلة يف مهن التعليم قبل املدر�صي وم�صاعدة ال�صخ�س، مع تخ�صي�س م�صاحة 

وا�صعة لرتبية االأطفال ال�صغار.

قام جاللة امللك حممد ال�صاد�ــس بتد�صــني املركز اجلهوي لعالجات الفم واالأ�صــنان امل�صرية 
بالرباط، وهو من�صــاأة جديدة خم�ص�صة بالكامل ل�صحة الفم واالأ�صــنان. تقدم ا�صت�صــارات وعالجات 
عامة ومتخ�ص�صة وجراحة وم�صــتعجالت. و�صــيكون اأي�صا مبثابة من�صــاأة لتدريب امل�صــاعدين ال�صبه 

طبيــني والإجراء تداريب التعليم العايل. 

قام جاللة امللك حممد ال�صاد�ــس بتد�صــني املركز الطبي للقرب - موؤ�ص�صــة حممد اخلام�ــس اليو�صــفية. 
وتقدم هذه املن�صاأة االإ�صت�صفائية ) االأوىل من اأ�صل �صبكة وطنية ت�صمل 6 مراكز( خدمات الرعاية 
املتخ�ص�صة ودار االأمومة وم�صت�صفى النهار وامل�صتعجالت لفائدة اأكر من 000 160 من �صاكنة جماعة 

اليو�صفية.

قام جاللة امللك حممد ال�صاد�س بالدار البي�صاء  بتد�صني نوع جديد 
من املن�صـاآت الطبية لتلبية احلاجة امللحة للتكفل عن قرب، وت�صمل 
املن�صاأة امل�صتعجالت الطبية وخدمات العالج املتعددة التخ�ص�صات، مبا يف 

ذلك �صحة االأم والطفل، والتي يتم تقدميها باملجان للمعوزين.

تعّزز املوؤ�ص�صة الولوج اإىل اخلدمات الطبية خالل �صهر رم�صان، من خالل تفعيل 
برنامج تدخل �صنوي خا�س. ويهم هذا الربنامج، الذي ميتد ل21 يوما،  
توفري ا�صت�صارات وتطبيب متعددة التخ�ص�صات وخدمات لفائدة �صكان عدد من 
العماالت واالقاليم.  وقد مكنت هذه  الن�صخة االأوىل من التكفل بــ 000 24 

فردا )اأطفال وكبار( باأقاليم متارة و�صال واحلوز وفا�س ووجدة والدار البي�صاء.

يناير

فرباير

�صتنرب

يوليوز

يوليوز

ماي

ماي

ماي

يونيه

يونيو، يوليوز
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1999
جمالت التدخل2019

تدّخل متعدد الأبعاد باإ�ضتهداف فئات خمتلفة
تتطلــب مهمــة حماربــة الفقــر علــى تغطيــة جمــال وا�صــع للتدخــل واال�صــتجابة حلاجيــات متعــددة. لــذا فــان التحــدي كبــري باملقارنــة 
مع رهان التنمية الب�صــرية واالجتماعية واالقت�صادية للمغرب.  وبدافع هذه االعتبارات، تتدخل املوؤ�ص�صــة كما عملت دائما يف املجاالت 

ذات النفع العام.

�صمان حق الولوج اإىل الرعاية ال�صحية 
االأ�صا�صــية و تغطيــة االإحتياجــات اخلا�صة.

تقريــب العالجــات اإىل املواطنني. 

تعزيــز البنية التحتية واخلدمات ال�صحية 
العمومية.

اإحــداث من�صــاآت طبيــة اجتماعيــة جديدة 
تلبــي حاجيــات حمددة وت�صــمل �صال�صــل 

عالجــات كاملــة قريبــة من ال�صــاكنة.

احلفاظ على كرامة االأكر �صعفا وتقوية 
الروابط االجتماعية.

حت�صني و�صعية ال�صكان اأكر ه�صا�صة.

ت�صهيل الولوج اإىل الرعاية االجتماعية.

تعزيز اإ�صتقاللية اال�صخا�س يف و�صعية 
ه�صا�صة. 

متكني ال�صباب من اأو�صاط ال�صعيفة من 
ف�صاءات التن�صئة والتعبري عن مواهبهم.

دعم التكفل واإدماج االأ�صخا�س
ذوي االإعاقة.

تعزيز تكافوؤ الفر�س لالأ�صخا�س
ذوي االإعاقة.

و�صع مناذج للرعاية ال�صاملة
 واالإدماج املهني.

دعم املبادرات والفاعلني
 يف جمال االإعاقة.

خلق الظروف املواتية لتعزيز االإ�صتقالل 
املايل للفئات املحرومة.

تطوير اآليات الدعم واملرافقة. 

تعزيز مهارات الن�صاء وال�صباب. 

ت�صجيع القدرات الذاتية لل�صكان من 
اجل حتقيق ا�صتقالليتهم املالية. 

حتفيز خلق اأن�صطة اقت�صادية 
م�صتدامة.

دعم ال�صكان يف و�صعية �صعبة. 

التدخل يف حاالت اال�صتعجال االإن�صانية 
يف املغرب ودوليا. 

التعبئة من اأجل التخفيف على االأ�صر 
املحتاجة. 

ن�صر و�صائل الدعم وامل�صاعدة الطبية 
واالجتماعية.

دعم االأجيال املقبلة من خالل خلق الظروف 
املواتيــة للتعلــم وللولوج اإىل التمدر�ــس من 

�صن مبكر.

حماربة االنقطاع عن الدرا�صة يف املناطق 
القروية. 

تقريب االأطفال من املن�صاآت املدر�صية.

النهو�س بالتعليم القبل مدر�صي. 

حت�صني البيئة املدر�صية يف املناطق النائية.

تثمني الراأ�س مال الب�صري ال�صاب.

ت�صهيل الولوج اإىل التعليم املهني والتكوين.

حت�صني م�صتويات التاأهيل.

اإعادة دمج ال�صباب بدون �صهادات اأو 
العاطلني.

تو�صيع مهارات املهن.

اإنعا�س الت�صغيل الذاتي.

اإقامة بنيات حتتية طبية

جتهيز وتهيئة موؤ�ص�صات
�صحية قائمة

حمالت طبية

التربع مبعدات طبية

اإجناز مراكز اال�صتقبال
 

التكفل

التربع بالتجهيزات

دعم الفاعلني اجلمعويني

اإجناز مراكز متخ�ص�صة 

التكفل املتعدد التخ�ص�صات

دعم االدماج

دعم الفاعلني اجلمعويني

دعم االأن�صطة املدرة للدخل

دعم الفاعلني يف جمال القرو�س 
ال�صغرى الت�صامنية

ت�صجيع روح املقاولة

االإحت�صان الت�صامني

متويل وتتبع امل�صاريع

امل�صاعدة على ت�صويق منتجات 
التعاونيات 

الدعم الغذائي

االإ�صتجابة حلاالت 
اال�صتعجال

التكفل االجتماعي والطبي

التربعات عند الكوارث 
الطبيعية

جتهيز وتهيئة املدار�س

اإن�صاء ماآوي االإ�صتقبال

التربع بالتجهيزات
اإجناز مراكز التكوين

دعم االدماج املهني

متويل امل�صاريع

ال�سحة

حماربة اله�ضا�ضة

الإعاقة
الإدماج الإقت�ضادي

العمل الإن�ضاين
التعليم

التكوين والت�ضغيل
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جتارب رائدة لتحفيز العمل الجتماعي
    

يف توا�صل مبا�صر على ار�س الواقع، تعالج املوؤ�ص�صة بع�س الق�صايا االجتماعية التي مل حتظ باالهتمام 
اأو الناق�صة املعاجلة لقلة الو�صائل. وقد مكنت هذه التعبئة، حتت القيادة ال�صامية ل�صاحب اجلاللة 

امللك حممد ال�صاد�س ن�صره اهلل، املوؤ�ص�صة بتوجيه اهتمامها ب�صكل خا�س اإىل اإ�صكاليات حمددة.

من بينها على اخل�ضو�ش، كيفية حماربة ظاهرة الهدر املدر�ضي للفتيات القرويات؟ كيفية ال�ضتجابة 
لالحتياجات الفورية وامل�ضــتقبلية لالأ�ضــخا�ش ذوي الإعاقة؟ ما هي املن�ضة التي متّكن من ال�ضــتجابة 

لل�ضباب الذين يعانون من �ضلوكيات الإدمان وم�ضاعدتهم على اإعادة بناء اأنف�ضهم؟ 

ولالإجابة، طورت املوؤ�ص�صة مقاربة تتاأ�ص�س على جتربة حلول جديدة تاأخذ باالإعتبار االإحتياجات 
الغــري حمققــة وتطورهــا، واالإمكانــات املحليــة والبيئية وا�صــتمرارية العمل. و�صــواء كانت املوا�صيع اأو 
اآليات اأو امل�صاريع، ت�صّكل االأجوبة يف جزئها االأكرب، حلد االآن، مراجع. فهي مراجع تقدم املثال 

وت�صّجع املتدخلني االآخرين على تويل امل�صوؤولية واالقت�صاء بها.

يهم الهدر املدر�صي واالنقطاع عن الدرا�صة يف الو�صط 
القروي باملغرب ب�صكل خا�س الفتيات ال�صابات. 
فهن اأول من يتاأثر باالإكراهات اجلغرافية والثقافية 
نظرا لبعد البنيات التعليمية. لذا كان ت�صهيل الو�صول 
اإىل التعليم بتقريب الفتيات من املوؤ�ص�صات الدرا�صية 
احلجة الرئي�صية حلث االأ�صر على ال�صماح لهن 
مبوا�صلة درا�صاتهن. من هنا انطلق برنامج دار 
الطالبة : �صبكة ماآوي ا�صتقبال �صيدتها املوؤ�ص�صة 
بالقرب من املدار�س املتو�صطة و الثانوية، وتديرها 
جمعيات حملية وهي توّفر على بنية حتتية اأ�صا�صية 
)غرف النوم، غرف اأكل، مرافق �صحية، جتهيزات 
ريا�صية، مكتبة وقاعة معلوميات(، وتوّفر هذه 

املاآوي ظروف اإقامة وتاأطري مالئمة.

واإن كان يف االأ�صل موّجها لفائدة الفتيات القرويات، 
فاإن برنامج دار الطالبة مت تو�صيعه للذكور وتكييفه 
مع منط العي�س يف املناطق الرتحال من خالل 
احداث مدار�س جماعتية. قد مت تطوير دعم 
التمدر�س خالل امل�صار الدرا�صي، مع مرافقة 
ال�صباب نحو التعليم العايل. وهكذا ظهرت دور 
الطالبات يف الو�صط احل�صري، بالقرب من 

املراكز اجلامعية الكربى.

ال�ضركاء :
• وزارة الرتبية الوطنية

• جمعيات حملية
• اأع�صاء جلنة الدعم الدائمة 

دار الطالبة - 2000    

1999
امل�ضاريع الرائدة للموؤ�ض�ضة 2019
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ال�ضركاء :
• وزارة الداخلية
• وزارة ال�صحة

• املديرية العامة لالأمن الوطني
• الدرك امللكي

• اإدارة اجلمارك وال�صرائب غري املبا�صرة
• مديرية املالحة التجارية

• املكتب الوطني للمطارات
• الوكالة اخلا�صة مليناء طنجة املتو�صط

• البنوك 
• �صركاء اآخرين

ال�ضركاء :
• وزارة ال�صحة

• وزارة الداخلية 

• وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني 

• وزارة ال�صباب والريا�صة

• وزارة االأ�صرة والت�صامن وامل�صاواة والتنمية االجتماعية

• وزارة ال�صغل

• مكتب التكوين املهني واإنعا�س ال�صغل 

• ال�صندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي
• ال�صلطات و اجلماعات املحلية )عمالة �صال وجمل�س عمالة �صال   

   وجمل�س جهة الرباط �صال القنيطرة وبلدية �صال(
• اخلدمات االإجتماعية  للقوات امل�صلحة امللكية

• القوات امل�صاعدة والوقاية املدنية
• القر�س الفالحي للمغرب

• جمموعة البنك ال�صعبي

• بنك اأفريقيا-جمموعة البنك املغربي للتجارة اخلارجية 
• جمموعة التجاري وفا بنك 

• جامعة حممد اخلام�س بالرباط

• املراكز اال�صت�صفائية اجلامعية بالرباط ومراك�س وفا�س وجدة
• الن�صيج اجلمعوي العامل يف جمال االإعاقة.

مل تكن ظروف عبور اجلالية املغربية باخلارج 
دائما �صهلة : حوادث ال�صري يف اخلارج، التخلي 
عن امل�صافرين عند العبور، حوادث ال�صفن، االأ�صر 
يف حمنة، الخ. وقد بلغت بع�س احلاالت حدود 
اله�صا�صة وانعدام االأمن. اإال اأنه مت التغلب على 
هذه احلاالت بف�صل التوجيهات ال�صامية ل�صاحب 
جلاللة امللك حممد ال�صاد�ــس ن�صره اهلل وقدرة 
املوؤ�ص�صة لتعبئة جميع املوارد والعمل بفعالية : 
تكفل االإ�صت�صفاء يف  اخلارج، اإ�صتئجار موارد هامة 
للنقل، اإيواء االأ�صر، م�صاعدة اإدارية ...  وقد تبني 
اأن احل�صور االإن�صاين امل�صتدام اأمر �صروري فنظرا 
الأهمية التدفقات و�صرورة تو�صيع خدمات امل�صاعدة 
واأن�صنة ظروف العبور مت  احداث عملية مرحبا - 
منظومة اإن�صانية فريدة من نوعها. فخالل فرتة 
ال�صيف، تتنّظم اجلهات املعنية العمومية واخل�صو�صية 
يف اإطار منظومة تدخل جماعي ومن�ّصق ت�صمل تدابري 

لالإ�صتقبال وخدمات  يكون الهدف منها:

منذ �صنة 2000 تعّباأت املوؤ�ص�صة من اأجل م�صاألة 
االإعاقة من خالل توفري الدعم للفاعلني اجلمعويني 
وتوفري امل�صاعدة التقنية من معدات وجتهيزات 

لهياكل التكفل القائمة.
 ويف �صــنة 2003، وب�صــراكة  مع الن�صيج اجلمعوي 
وموؤ�ص�صات عمومية  وخ�صو�صية، اأعطت املوؤ�ص�صة 
انطالقة ور�س املركز الوطني حممد ال�صاد�س 
للمعاقني، لتجعل منه من�صة رائدة غريت منهجية 
معاجلة م�صاألة االإعاقة. هدفه : ت�صجيع  االإدماج 
االجتماعي املهني لالأ�صخا�س ذوي االإعاقة الذهنية، 
من خالل تكفل مندمج ومتعدد التخ�ص�صات 
لالأطفــال والكبــار. وميثل املركز هيكال ال�صــتقبال 
وتقدمي اخلدمات، اأن�صــاأ يف �صــكل جممع متعدد 
الوظائــف يتكون من �صــتة اأقطــاب متخ�ص�صة : 

قطــب طبي-اجتماعي، واآخر اجتماعي-ريا�صي 
وثالث يخ�س االأن�صطة الريا�صية، وقطب  اجتماعي، 
واآخــر للتكويــن املهني ووحــدة للعنايــة بالتوحديني. 
وتقّدم اخلدمات لفائدة االأ�صخا�س الذين يعانون 
مــن اأنــواع  خمتلفة مــن االإعاقــات : العجزاحلركي 

حت�صني ظروف االإ�صتقبال، ت�صهيل عبور اأع�صاء 
اجلالية املقيمة باخلارج وم�صاعدة االأ�صخا�س 
يف و�صعية ه�صا�صــة. وكونها �صلة و�صل رئي�صــية 
للعمليــة، فــاإن املوؤ�ص�صــة تتدخــل عــرب ف�صاءات 
لالإ�صتقبال يتم توفريها يف نقاط العبور داخل وخارج  
املغرب )اإيطاليا وفرن�صا وا�صبانيا(، لت�صتعمل 
كاإطار للم�صاعدة االإن�صانية ويتم تدبريها من قبل 
فرق دائمة من امل�صاعدات االإجتماعية وطاقم 

طبي متطوع.

الدماغي، االإعاقة اجل�صدية واحلركية، االإعاقة 
احل�صــية، التاأخــر العقلــي )مبــا يف ذلــك  تثلــث 
�صبغة 21( ، والتوحد واال�صطرابات  ذات 
ال�صلــة. باملــوازاة مع ذلك، يلعب املركز الوطني 
حممد ال�صاد�ــس للمعاقني دورا يف دعم الن�صــيج 
اجلمعوي يف جمايل التكوين والتن�صيق لتطوير 
وتبادل اخلربات مع املوؤ�ص�صات املتخ�ص�صة 
الوطنية والدولية. ومت ا�صتن�صــاخ هذا النموذج عرب 
)5( فروع جهوية )وجدة، فا�ــس، الدار البي�صاء، 
اآ�صــفي ومراك�ــس(، بهدف جعل خدمات التكفل يف 

متنــاول اأكرب عدد ممكن.

عملية مرحبا - 2001   
املركز الوطني حممد ال�ضاد�ش للمعاقني - 2006

1999
امل�ضاريع الرائدة للموؤ�ض�ضة 2019

1999

20 �سـنـة مـن الإلــتزامـات 2019

يف خـدمـة الـمـ�صـلـحـة الـعـامـة
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1999

2019

1999
امل�ضاريع الرائدة للموؤ�ض�ضة 2019

ال�ضركاء :
• وزارة ال�صحة

• وزارة الداخلية 
• �صبكة اجلمعية الوطنية للحد من خماطر 

    املخدرات
• اجلمعيات املحلية املتخ�ص�صة

ال�ضركاء :
• وزارة ال�صحة

• جمال�س اإقليمية

• جمال�س بلدية تعد ظاهرة �صلوك االإدمان  اإ�صكالية  �صحية 
كبرية. وحتاول الدول كما املنظمات الوطنية 

والدولية احلد من اآثارها من خالل اتخاذ اأنظمة، 
واجلانــب الطبــي والعمل علــى اأر�س الواقع. وقد اختارت 
املوؤ�ص�صة تركيز جهودها على ال�صباب من اأو�صاط 
معوزة مع تف�صيل مقاربة القرب التي تدمج البعدين 

الطبي واالجتماعي يف عملية اإعادة االإدماج. 
ولهذه الغاية، اعتمدت الربنامج الوطني ملحاربة 
�صلوكيات االدمان. وي�صتند هذا الربنامج اإىل 
منوذج عملي تعاوين وزاري و�صراكة مع املجتمع 
املدين. ويتيح الربنامج تدخل اجلهات الفاعلة 
املنخرطة وي�صمن توفري االإخت�صا�صات  واملوارد 

املنا�صبة  للتكفل باالأ�صخا�س.

املراكز الطبية للقرب -موؤ�ص�صــة حممد اخلام�ــس 
للت�صامــن متثــل انبثاقــا لربنامــج طموح مت اإطالقه 
ب�صراكة مع وزارة ال�صحة، ق�صد احلد من الالم�صاواة 
يف الولوج اإىل الرعاية املتخ�ص�صة. يهدف هذا 
الربنامــج اإىل تعزيز املوارد ال�صحية الوطنية، 
من خالل اإن�صاء بنيات طبية اجتماعية جديدة : 
�صا�صــية  مراكــز القــرب )الرعايــة ال�صحيــة االأ
وامل�صتعجالت( ومراكز متخ�ص�صة )التكفل مبر�س 
الزهامير والعجز احلركي الدماغي، و�صحة الفم 
واالأ�صــنان، واالإدمان. ...( ومتثل املراكز الطبية 
للقرب -موؤ�ص�صة حممد اخلام�س للت�صامن  موؤ�ص�صات 
و�صيطة بني �صبكة مراكز الرعاية ال�صحية االأ�صا�صية 
)امل�صــتويان 1 و2( و�صــبكة امل�صت�صفيات. وقد �صممت 
لتلبيــة االحتياجــات امللحة للتكفل باال�صــتعجاالت 
الطبية يف التجمعات ال�صكانية البعيدة عن امل�صت�صفيات.

ويتمثل هدفها يف تقليل ال�صغط على املوؤ�ص�صات 
القائمــة، واقــرتاح علــى ال�صــكان املعوزيــن  رعايــة

متخ�ص�صة مبا�صرة ومتاحة.
يتيح املركز الطبي للقرب -موؤ�ص�صة حممد اخلام�س 
للت�صامن الولوج خلدمات طبية متعددة، جمّمعة 
يف �صبكة متكاملة للرعاية. ويغطي امل�صتعجالت 
وخدمات الرعاية واال�صت�صــارة حول االمرا�س 
املزمنــة، واالأمومــة للتكفــل ب�صحــة االأم والطفل 
وم�صت�صــفى النهار. وي�صمح هذه التنظيم مبتابعة 
متخ�ص�صــة اأف�صــل للمر�صى، وذلك بف�صل العمل 
املن�ّصــق لفريق متعدد التخ�ص�صات حول طبيب 
املــالذ االأول. وقــد متت حلد االآن برجمة �صــتة 
مراكــز، اثنــان منهــا تعمل حاليــا مبدينتي الرباط 

والدار البي�صاء.

ويطّبق الربنامج داخل هياكل مرافقة خم�ص�صة: 
مراكز االإدمان. وقد مت حلد االآن تفعيل 15 مركزا 
عرب اأنحاء الرتاب الوطني وفق توزيع ياأخذ بعني 

االعتبار طبيعة االإ�صتهالك. 
ويتم تنظيم الوقاية والتكفل بوا�صطة تدخل من�ّصق 
بني موظفي وزارة ال�صحة والن�صيج اجلمعوي املحلي 
)مهنيــو ال�صحــة وجمعيــات متخ�ص�صــة(. ويقدم 
قطب طبي خدمات االإ�صت�صارة يف الطب العام،  وطب 
االإدمان والطب النف�صي ويقوم  كذلك بت�صليم امليثادون. 
اأما القطب اجلمعوي، فهو يقوم، باملركز اأو 
ب�صكل متنقل، باأعمال التوعية، واحلد من املخاطر 
واملرافقة يف االإدماج االجتماعي املهني، من خالل 
اأن�صطة االألفة االجتماعية واأورا�س تكوينية و فنية 

و ريا�صية.

الربنامج الوطني
ملحاربة �ضلوكيات الإدمان - 2010

الـمراكز الطبية للقرب - 
موؤ�ض�ضة حممد اخلام�ش للت�ضامن - 2016

20 �سـنـة مـن الإلــتزامـات 

20 �سـنـة مـن الإلــتزامـات 
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ال�ضركاء :
• الوكالة الوطنية الإنعا�س الت�صغيل والكفاءات

• جمعيات حملية 

 GIZ  •

• الوكالة الوطنية الإنعا�س املقاوالت ال�صغرية 
   واملتو�صطة

• مكتب التكوين املهني واإنعا�س ال�صغل

• جهة بني مالل خنيفرة

• جهة فا�س مكنا�س

• جهة الرباط �صال القنيطرة 

• جهة طنجة تطوان احل�صيمة.

ال�ضركاء :
• وكالة التنمية الفالحية

• كوفارما

• القر�س الفالحي للمغرب
• مكتب تنمية التعاون

• املكتب الوطني لل�صالمة ال�صحية للمواد الغذائية
• الوكالة الوطنية الإنعا�س املقاوالت ال�صغرى 

    واملتو�صطة باملغرب
• وزارة ال�صناعة التقليدية واالقت�صاد االجتماعي

• التعا�صدية الفالحية املغربية للتاأمني
• ال�صركة الوطنية للنقل واللوج�صتيك.

لتتطور �صنة 2016 مقاربة التدخل تدريجيًا للو�صول اإىل 
نظام م�صاعدة مندمج وعلى م�صتوى اأو�صع : برنامج االإدماج 
عن طريق االأن�صطة االقت�صادية. يويل هذا الربنامج االأولوية 
ال�صتمرارية املبادرات من خالل اجلمع بني التمويل )منح 
معدات لل�صــروع يف امل�صــاريع وتطوير االأن�صطة القائمة( 
ومرافقة القرب الأ�صحاب املقاوالت ال�صغرية جدا )اأفراد، 
جمموعات وتعاونيات( ملدة �صنتني. ي�صتفيد هوؤالء االأخريون 
من م�صاعدة قبل االإن�صاء، ويتم تاأطريهم عند انطالق 
االأن�صطة ويتم تتبعهم يف مرحلة ما بعد االإن�صاء لتقييم 
الت�صيري واالآثار االجتماعية واالقت�صادية املرتتبة. وقد تطلب 
هذا االإطار تنظيما متعدد االأبعاد، و�صمل عددا من ال�صركاء 

ي�صاهمون يف رفع التوعية، والتكوين والتمويل والتتبع. 
وحلد هذا التاريخ، ي�صتفيد ما يقرب من 000 1 ن�صاط 
�صغري جدا من دعم الربنامج عرب الرتاب الوطني.باالإ�صافة 
اإىل ذلك، مت حتديد اآفاق جديدة للتنمية اجلهوية، من خالل 

امل�صاركة يف برنامج خمتلف جهات املغرب.

عند اإفتتاحه يف مار�س 2017، كان ال�صوق الت�صامني 
لوازي�س ي�صم 151 تعاونية، ويعر�س للبيع 2207

منتوج جمايل اأو لل�صناعة التقليدية. اأما حاليا، 
وبعد 35 �صهرا من الن�صاط، اأ�صبح عدد التعاونيات          
341تعاونيــة، تعر�ــس 8367 منتوجــا، اأما حركة 

الزوار فقد و�صلت اأكر من مليون زائر. كما �صجلت 
املوؤ�صرات املالية والتجارية هي اأي�صا اأرقاما م�صجعة 
للغاية؛ ب�صبب �صغف امل�صتهلك املغربي باملنتجات 
املحلية. منذ عام 2018، �صاركت ال�صوق الت�صامنية، 
يف تثمني االإنتاج املحلي لوحدات االإنتاج املجايل 
من خالل برنامج التكوين وتاأهيل التعاونيات 
الذي اأطلقته املوؤ�ص�صة. والذي ي�صتهدف التعاونيات 
التي حتتاج اىل مرافقة للح�صول على ترخي�س 
من املكتب الوطني لل�صالمة ال�صحية للمواد الغذائية. 
وقد ا�صتفادت عدة تعاونيات  من هذا الربنامج 

الذي يتم جتديده �صنويا.

منذ اإن�صائها، جعلت املوؤ�ص�صة من االإدماج االإقت�صادي 
و�صــيلة رئي�صــية يف حماربــة الفقــر. وقد مت اإجناز عدة 
برامج، تهدف اإىل اال�صتقاللية املالية واإدماج ال�صكان 
املعوزين يف ال�صياق االإقت�صادي، يف �صكل اآليات دعم 
حمــددة تطــورت من حيــث التدخل والفاآت امل�صــتهدفة.

وقد  همت الربامج االأوىل العامل القروي، وخا�صة املراأة، 
من خالل دعم االأن�صطة املدرة للدخل وتثمني اإنتاج 
التعاونيات. وباملوازاة مع ذلك، ولتحفيز التنمية 
املحلية، ا�صتهدف نظام للدعم جمعيات القرو�س 

ال�صغرية التي تويل االأولوية لالأن�صطة القروية.
وبف�صل جتربتها هذه، تبنت املوؤ�ص�صة م�صاألة الرتويج 
لروح املقاولة لدى ال�صباب. وقد مت اإطالق، يف مرحلة ثانية، 
اأنظمة لت�صجيع خلق اأن�صطة �صغرية جدا لفائدة خريجي 
مراكز التكوين وحاملي امل�صاريع املنحدرين من اأو�صاط 
معوزة، عن طريق منح معدات مهنية واإحت�صان املقاوالت 

والتاأطري القبلي والبعدي.

يعك�س م�صروع ال�صوق الت�صامني التحدي املتمثل 
يف اإنعا�ــس وتثمــني مبــادرات الفاعلني يف جمال 
االإقت�صــاد االإجتماعــي والت�صامنــي، وال �صــيما 
االأن�صــطة االإنتاجيــة للن�صــاء. فقــد �صــمح دعــم 
ومرافقــة هذه االأن�صــطة، الذيــن ت�صطلع بهما 
منذ �صنوات املوؤ�ص�صة ومتدخلون يف القطاع، 
للفاعلني من اخلروج من اله�صا�صة بف�صل احل�صول 
على حد اأدنى من الدخل ناجت عن الت�صويق املحلي. 
اإال اأن هوؤالء ال زالوا يعانون اىل حد ما من عدم 
اإمكانية التوزيع على ال�صعيد الوطني. كما اأن 
حمدوديــة الدخــل الناجت عــن الت�صــويق املحلي 
املقرونة بعامل الو�صاطة للو�صول اإىل االأ�صواق، 
ت�صكل م�صدر �صعف لن�صاطهم. وقد جاء ال�صوق 
الت�صامني لالإجابة على هذه االإ�صكالية، كاأداة 
لدعم الت�صويق. فقد فتح الطريق لقناة توزيع 
مبا�صرة اأو�صع واأكر مردودية. وقد �صمم يف �صكل 
من�صة جتارية مادية دائمة لالإيداع والبيع، فهو 
يقوم بعر�س منتجات التعاونيات العاملة يف 
�صــعار  جميــع مناطــق املغــرب. ويتــم حتديــد االأ
من  قبل التعاونيات نف�صــها، ويتم حتويل عائدات 
املبيعات حل�صابهم عند الفاحت و16 من كل �صهر.

برنامج الإدماج عن طريق الأن�ضطة القت�ضادية - 2016

ال�ضوق الت�ضامني لوازي�ش - 2017

امل�ضاريع الرائدة للموؤ�ض�ضة 
20 �سـنـة مـن الإلــتزامـات 

20 �سـنـة مـن الإلــتزامـات 
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املنجزاتالإلتزامات املالية 1999- 2019

الرتبية

الإعاقة

حماربة اله�ضا�ضة

التكوين والت�ضغيل

الإدماج الإقت�ضادي

العمل الإن�ضاين

دعم الفاعلني اجلمعويني

ال�سحة

نبذة تاريخية جلمع التربعات - احلمالت الوطنية للت�صامن

االإلتزامات
الرتاكمية 

مليار
الدراهم

مليار
الدراهم

مليار
الدراهم

مليون
الدراهم

مليون
الدراهم

مليون
الدراهم

مليون
الدراهم

مليون
الدراهم

مليون
الدراهم

مليون
الدراهم

مليون
الدراهم

الرتبيةالعمل االإن�صاين

دعم الفاعلني اجلمعويني  حماربة اله�صا�صة

االإعاقةال�صحة 

االإ�صتثمار و التوا�صل والت�صيري* 

اأعمال ت�صامنية اأخرى م�صاريع قيد الدرا�صة 

التكوين والت�صغيل

االإدماج االإقت�صادي 

ماليري الدراهم

7,27

املوارد املالية
الرتاكمية

ماليري الدراهم

*جزء من االلتزامات املتعلقة باال�صتثمار وت�صيري املوؤ�ص�صة، خا�صة كتلة االأجور، يتم متويلها مبا�صرة من قبل اأع�صاء جمل�س االإدارة وجلنة الدعم الدائم. وتتم هذه 

امل�صاهمة من خالل و�صع جميع االأطر رهن اإ�صارة املوؤ�ص�صة.

مبالغ التربعات مباليني الدراهم

ِموؤ�ص�صة مدر�صية وبنية اإ�صتقبال ومرافق رعاية االأطفال 
)دار الطالبة وماآوي ال�صباب( لالأطفال ال�صغار وال�صباب املتمدر�س، 

من االبتدائي اإىل التعليم العايل

مركزا لالإ�صتقبال والرعاية متعددة التخ�ص�صات وتاأهيل
ال�صباب والكبار من ذوي االإعاقة

مركز ا�صتقبال متعدد التخ�ص�صات للتعلم ومرافقة
ولفائدة االأطفال وال�صباب والن�صاء وكبار ال�صن

مركز تاأهيل وتكوين ال�صباب يف  مهن خمتلفة )البناء، الفالحة، احلرف اليدوية، 
اخلدمات، ال�صيارات، وظائف التعليم االأويل، وظائف اجتماعية....(.

م�صروع مقاولة اأو ن�صاط مدر للدخل مت دعمها واإحداثها
 دعم الفاعلني االجتماعيني

برنامج تكوين وم�صاريع هند�صة اجتماعية ل�صالح 
الن�صيج اجلمعوي الوطني االإن�صاين.

اإجراء وبرنامج للتدخل االإن�صاين وطنيا ودوليا

ن�صخة من عملية دعم التغذية يف رم�صان

ن�صخة من عملية مرحبا ال�صتقبال اجلالية املغربية باخلارج

م�صتو�صفا وم�صت�صفى ومن�صاأة طبية اجتماعية مت ت�صييدها

م�صت�صفى جهوي اأو اإقليمي مت جتهيزه

عملية م�صاعدة طبية بالعامل القروي وال�صبه ح�صري

*تتعلق عملية جمع التربعات هذه بحملة الت�صامن التي قامت بها جلنة االأخالقيات التي راأ�صها جاللة امللك حممد ال�صاد�س منذ اأن كان وليا للعهد، ال�صرط االأ�صا�صي 

ملوؤ�ص�صة حممد اخلام�س للت�صامن.

الأرقام الدالة
20 �سـنـة مـن الإلــتزامـات 

1999

20 �سـنـة مـن اللــتزامـات 2019

يف خـدمـة الـمـ�صـلـحـة الـعـامـة

1999

20 �سـنـة مـن الإلــتزامـات 2019

يف خـدمـة الـمـ�صـلـحـة الـعـامـة



3031 نـــشـــطـــة 2019
أ
مـؤسـسـة مـحـمـد الـخـامـس للــتــضــامـن -  تــقــريــر ال

1999
20 �سـنـة مـن الإلــتزامـات 2019

اإلتزام ال�ضركاء بعمل اجتماعي ذي بعد جماعي

ا�صتنادا على مقاربة ت�صاركية فريدة تقوم املوؤ�ص�صة بتوطيد 
التمويــل وتفعيــل براجمهــا املختلفــة، و�صمان ا�صــتدامتها
اأي م�صروع و اأي عمل اإن�صاين هو نتيجة لت�صافر اجلهود، 
با�صــراك فاعلــني اقت�صاديــني وموؤ�ص�صــاتيني وجماعــات 
ملحليــة واملجتمــع املــدين وفاعلــني اجتماعيــني. وميثــل 
الن�صيج اجلمعوي خا�صة، الذي تنقل اإليه املوؤ�ص�صة اإدارة 
امل�صروع، �صريكا اأ�صا�صيا ل�صمان ح�صن �صري امل�صاريع وا�صتدامتها.

اأمــا جلنــة الدعــم الدائم، فتتكــون من فاعلــني اقت�صاديني 
وموؤ�ص�صــاتيني ومــن موؤ�ص�صــات تقــدم بانتظــام م�صــاهمة 
ماليــة وي�صــاهمون بالتــايل يف ا�صــتدامة موارد املوؤ�ص�صــة. 
ــة،  ــبة للمجل�ــس االإداري للموؤ�ص�ص ونف�ــس ال�صــيء، بالن�ص
الذي ينتمي اأع�صاوؤه اإىل املجتمع املدين والن�صيج  االقت�صادي 

املغربي،

وي�صاهمون يف متويل االأعمال وي�صعون خرباتهم القطاعية 
والب�صرية يف خدمة م�صاريع حمددة.

م�صاهمات مالية، م�صاركة يف اإجناز مراكز، م�صاريع جاهزة 
كليا، تربعات عينية، اإتاحة مهارات وخربة تقنية، ت�صيري 
مراكز ... لكل �صريك، كبري كان اأم �صغري، اإطار تدّخل خا�س 

به ويحول كرمه اإىل عمل مفيد.

ت�صكر املوؤ�ص�صة جميع �صركائها على التزامهم امل�صرتك ل�صالح 
ق�صية املعوزين.

اجلهات املانحة الرئي�ضية
•    الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وامل�صح 

       العقاري واخلرائطية
•    بنك املغرب

•    بنك اأفريقيا - جمموعة البنك املغربي 
       للتجارة اخلارجية

•    جمموعة �صندوق االإيداع والتدبري

•    الوكالة الوطنية لتقنني االت�صاالت
•    الوكالة الوطنية للموانئ

•    وكالة تهيئة اأبي رقراق

•    جمموعة اأكوا

•    الربيد بنك
•    األيانز املغرب

•    اأنور انف�صت
IKS ور�صة    •

•    اأك�صا للتاأمني املغرب
•    البنك املغربي للتجارة وال�صناعة

•    بريد املغرب
•    بور�صة الدار البي�صاء

•    ا�صمنت املغرب
•    ال�صركة املغربية للري بالتنقيط وال�صخ

•    كوبر فارما

•    كو�صيمار

•    م�صرف املغرب

•    ديانا القاب�صة

•    بنك القر �س العقاري وال�صياحي
•    القر �س الفالحي للمغرب

•    موؤ�ص�صة ال�صقاط

•    جمموعة املدى

•    جمموعة التجاري وفا بنك

•    جمموعة البنك ال�صعبي

•    الفدرالية املغربية ل�صركات التاأمني واإعادة التاأمني
•   فور�صت ري�صت الدويل

•   موؤ�ص�صة �صمارت

•   موؤ�ص�صة طنجة املتو�صط

•   جمموعة اأوطو هول

•   جمموعة اأنا�صي

•   جمموعة �صيماء

•   جمموعة العمران

•   زيوت �صو�س
•   املغربية لالألعاب والريا�صة

•   ل�صيور كري�صتال
•   ماروكلري

•   مر�صى املغرب

•   التعا�صدية املغربية املركزية للتاأمني - 
      التعا�صدية الفالحية املغربية للتاأمني

•   مطاحن اآيت ملول

•   مكتب التكوين املهني واإنعا�س ال�صغل

•   املكتب الوطني للمطارات
•   املكتب الوطني لل�صكك احلديدية

•   جمموعة هوملاركوم

•   جمموعة املكتب ال�صريف للفو�صفاط

•   جمموعة �صفاري

•   ات�صاالت املغرب
•   �صركة احلوار

•   املكتب الوطني للهيدروكربونات واملعادن
•   املكتب الوطني لل�صيد

•   املكتب الوطني للكهرباء واملياه
•   املكتب الوطني املغربي لل�صياحة

•   تاأهيل جهة الرباط
•   اخلطوط امللكية املغربية
•   ال�صركة العامة للمغرب

•   �صهام للتاأمني
•   �صركة بو�صو�س

•   �صركة اإدارة اليان�صيب الوطني
•   �صركة م�صروبات باملغرب

•   �صركة ماري�صا
•   ال�صركة الوطنية للنقل واللوج�صتيك

•   اجلمعية امللكية لت�صجيع الفر�س
•   جامعة مراك�س اخلا�صة
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مـوؤ�ضـ�ضـة مـحـمـد الـخـامـ�ش للــتــ�ضــامـن
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الإطــالق  درهــم  مليــون   601 املوؤ�ص�صــة  خ�ص�صــت   ،2019 �صــنة  خــالل 
ولتتبــع  االإجنــاز،  طــور  يف  املراكــز  والإمتــام  جديــدة،  م�صــاريع  اأورا�ــس 
مــن  ا�صــتفادت  قــد  التدخــل  جمــاالت  كل  كانــت  واإذا  ال�صــنوية.  براجمهــا 
املقدمــة  اخلدمــات  حيــث  مــن  تاأثريهــا  فــاإن  للموؤ�ص�صــة  املاليــة  االإلتزامــات 
املوؤ�ص�صــة. عمــل  وبا�صــتمرار  دائمــا  يحفــز  مــا  هــو  امل�صــتفيدين  لل�صــكان 

ال�صحــة.  قطــاع  دعــم  برنامــج  م�صــتوى  بتغيــري  ال�صــنة  هــذه  متيــزت 
الرعايــة  )مراكــز  القائــم  للعر�ــس  تو�صــيع  مو�صــوع  االأخــري  هــذا  كان  فقــد 
باخل�صو�ــس  حظــي  لكنــه  االإدمــان(،  مكافحــة  ومراكــز  االأوليــة  ال�صحيــة 
واملتخ�ص�صــة:  اال�صت�صــفائية  املن�صــاآت  مــن  اجلديــد  اجليــل  اإطــالق  مــن 
اأول  ومــن  للت�صامــن  اخلام�ــس  حممــد  موؤ�ص�صــة   - للقــرب  الطبيــة  املراكــز 

واالأ�صــنان. الفــم  لعالجــات  جهــوي  مركــز 

ثالثــة  فبعــد  االقت�صاديــة،  االأن�صــطة  طريــق  عــن  االإدمــاج  لربنامــج  بالن�صــبة  اأمــا 
جــدا  �صغــرية  مقاولــة   1000 مــن  اأكــر  ا�صــتفادت  تفعيلــه،  مــن  �صــنوات 
املوؤ�ص�صــة  تعبــاأت  مبادراتها.واأخــرًيا،  لتطويــر  واملرافقــة  الدعــم  اآليــات  مــن 
لتقــدمي  واالإن�صــانية،  الطبيــة  الكــربى،  عملياتهــا  حــول  ال�صــنة،  مــدار  علــى 

حاجــة. يف  هــم  الذيــن  لل�صــكان  والدعــم  امل�صــاعدة 

اأن�سطة 2019 بال�س�ر
اإلتزامات امل�ضاريع

اأرقام دالة
نظام املعلومات

املنجزات 2019

البنيات املتخ�ض�ضة ذات التدبري الذاتي

حماربة اله�ضا�ضة
الإعاقة

التكوين والت�ضغيل
الإدماج الإقت�ضادي

ال�سحة
العمل الإن�ضاين

دعم الفاعلني اجلمعويني

ال�ضوق الت�ضامني
املركز الوطني حممد ال�ضاد�ش للمعاقني

مركز املقاولت الت�ضامنية ال�ضغرى
مركز حممد ال�ضاد�ش لدعم التمويالت ال�ضغرى الت�ضامنية

مراكز التكوين والتاأهيل يف حرف ال�ضناعة التقليدية

20
19

تــقــريــر
الأنـــ�ســـطـــة
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64 000

5 فرباير – مراك�س

31 ماي� 2019 - �ضال 23 مايو - الدار البي�ضاء 16 ماي� – الرباط8 ماي� – الرباط

28 مايو - بن �ضليمان 20 ماي� – الدار البي�ضاء  11  ماي� – الرباط

جاللة امللك حممد ال�صاد�س ن�صره اهلل، يد�صن مركزاالإدمان 
واآخرا للعالجات ال�صحية االأ�صا�صية، يقعا بحي املالح يف قلب 
املدينة العتيقة. وتهدف بنيات القرب هذه اإىل �صمان 
الولوج ال�صهل واملبا�صر ل�صكان احلي اإىل الرعاية الطبية وخدمات 

اال�صتعجال. 

جاللة امللك حممد ال�صاد�س، ن�صره اهلل يعطي انطالقة العملية 
الوطنية للدعم الغذائي ل�صهر رم�صان 1440، مبدر�صة يو�صف 
بن تا�صفني يف حي القامرة. وجت�صد الن�صخة 20 من العملية 
قيم التاآزر والتما�صك، والتي ت�صتهدف 2.5 مليون معوز بجميع 

اأنحاء اململكة.

جاللة امللك حممد ال�صاد�س، ن�صره اهلل، يد�صن بحي يعقوب 
املن�صور، املركز اجلهوي  امل�صــرية لعالجات الفم واالأ�صــنان : 
وهي من�صاأة متفردة مكّر�صة بالكامل ل�صحة الفم واالأ�صنان.
تقدم خدمات اال�صت�صارة والعالج العام واملتخ�ص�س وكذا

اجلراحة وامل�صتعجالت، مبعدات مالئمة حلاجيات االأ�صخا�س 
ذوي حركية حمدودة ولالأطفال.

�صاحب اجلاللة امللك حممد ال�صاد�س، ن�صره اهلل، يد�صن 
بحي القريعة بعمالة مقاطعة الفداء- مر�س �صلطان، الفرع 

اجلهوي الدر البي�صاء للمركز الوطني حممد ال�صاد�س 
للمعوقني، وهي املبادرة التي جاءت لتعزيز اجلهود الإدماج 

االأ�صخا�س ذوي االحتياجات اخلا�صة يف املدينة.

�صاحب اجلاللة امللك  حممد ال�صاد�س، ن�صره اهلل، يعطي 
انطالقة اأ�صغال بناء مركز طبي للقرب - موؤ�ص�صة حممد 
اخلام�س للت�صامن بحي كرمية تابريكت با�صتثمار اإجمايل يبلغ 

67 مليون درهم.

جاللة امللك حممد ال�صاد�س، ن�صره اهلل، يفتتح مركزًا 
جديدًا ملكافحة االإدمان بحي القد�س. وقد جاءت هذه 
املن�صاأة، وهي االأوىل من نوعها باجلهة، لتو�صيع التغطية 

اجلغرافية للربنامج الوطني ملحاربة �صلوكيات االإدمان.

جاللة امللك حممد ال�صاد�س، ن�صره اهلل، يعطي مبقاطعة 
�صيدي مومن. انطالقة ثاين مركز طبي للقرب-موؤ�ص�صة

حممد اخلام�س للت�صامن.

جاللة امللك حممد ال�صاد�س، ن�صره اهلل يطلق، اجليل اجلديد 
من املوؤ�ص�صات الو�صيطة بني املراكز ال�صحية االأ�صا�صية و�صبكة 
امل�صت�صفيات: املراكز الطبية للقرب -موؤ�ص�صة حممد اخلام�س 
للت�صامن. ويقع اأول مركز مت تد�صينه يف اليو�صفية ويقّدم خدماته 
ل�صاكنة تبلغ 000 160 ن�صمة، بف�صل عر�س �صامل ومتكامل 

من الرعاية املتخ�ص�صة.

فـبـرايـر

مـايـو

5 ي�ني� – داخل وخارج املغرب 

تقدمي هبة لفائدة الأ�ضخا�ش 
و اجلمعيات ال�ضريكة يف كل من 

جهة الدار البي�ضاء، الرباط، 
تاونات و بوملان٠

حتت الرئا�صة الفعلية ل�صاحب اجلاللة امللك حممد 
ال�صاد�س، ن�صره اهلل، انطلقت الن�صخة الع�صرون من 
عملية مرحبا ال�صتقبال املغاربة املقيمني باخلارج يف 

5 يونيو  لت�صتمر اإىل 15 �صتنرب.

اأطلقت املوؤ�ص�صة، مع بداية ف�صل ال�صتاء، عملية اإن�صانية 
ت�صتهدف تقدمي هبات مبا�صرة لفائدة االأ�صخا�س املتاأثرين 
من اآثار الربد و لفائدة اجلمعيات و املوؤ�ص�صات التي تهتم 

بهذه ال�صريحة٠

دجنربي�ني�

31 اأكت�بر

جهة العيون - ال�ضاقية احلمراء

مـ�صـتـفـيـدا

تنظم موؤ�ص�صة حممد اخلام�س للت�صامن، ب�صراكة مع 
موؤ�ص�صة فو�صبوكراع، حملة طبية على نطاق وا�صع همت 

7 مواقع خمتلفة باأقاليم العيون وال�صمارة وبوجدور 
وطرفاية. 

مـن 31 اأكـتـوبـر اإلـى 26 نونرب

اأكت�بر – نونرب

�أن�شطة 2019 
بال�شور
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�إلـتـز�مـات

�لـم�شـاريـع
اأرقام دالة

مبتم 31 دجنرب 2019

نظرة عامة عن الإلتزامات اخلا�ضة
 مب�ضاريع املراكز

عدد امل�ضتفيدين

م�ضاريع قام بتد�ضينها جاللة امللك حممد ال�ضاد�ش، ن�ضره اهلل.

م�ضاريع منتهية وم�ضتغلة 

م�ضروع اأعطى انطالقته �ضاحب اجلاللة امللك حممد ال�ضاد�ش، ن�ضره اهلل. 

5 فرباير

15 رم�سان 1440

 31 ماي
وزارة ال�ضحة، جمل�ش جهة الرباطحي كرمية تابريكت�سال

�ضال القنيطرة 
مركز �ضحي للقرب - موؤ�ض�ضة 

حممد اخلام�ش للت�ضامن

مراك�س
حي املالح

 املدينة

حي اليو�ضفية
-التقدم

حي امل�ضرية
يعقوب املن�ضور

حي زرابا
 - �ضيدي مومن

حي القريعة
- مر�ش ال�ضلطان

حي القد�ش

مركز للعالجات ال�ضحية الأ�ضا�ضية
مركز  لطب الإدمان

وزارة ال�سحة
وزارة ال�ضحة/ جمعية »بركة اإدمان«

وزارة ال�ضحة، جمل�ش جهة الرباط �ضال 
القنيطرة - جمل�ش عمالة الرباط

وزارة ال�ضحة، جمل�ش جهة الدار البي�ضاء
�ضطات، جمل�ش عمالة الدار البي�ضاء

وزارة ال�سحة

موؤ�ض�ضة حممد ال�ضاد�ش للمعاقني

وزارة ال�ضحة، جمل�ش جهة الدار البي�ضاء �ضطات، 
املجل�ش الإقليمي بن �ضليمان، جمعية بحرية بن �ضليمان 

لالأعمال الجتماعية

مركز �ضحي للقرب - موؤ�ض�ضة حممد 
اخلام�ش للت�ضامن

مركز جه�ي لعالجات
الفم والأ�ضنان

مركز �ضحي للقرب - موؤ�ض�ضة حممد
اخلام�ش للت�ضامن

الفرع اجلهوي الدار البي�ضاء 
 مركز حممد ال�ضاد�ش للمعاقني

مركز  لطب الإدمان

الرباط

الدار البي�ضاء

بن �ضليمان

5 رم�سان 1440
11 ماي

10 رم�سان 1440

16 ماي

14 رم�سان 1440

20 ماي

17 رم�سان 1440 

23 ماي

22 رم�سان 1440 

28 ماي

التاريخ

التاريخ

الإقليم

امل�ضروعالإقليم

امل�ضروع

املوقع

املوقع

ال�ضركاءاملوقعامل�ضروعالإقليم

ال�ضركاء

ال�ضركاء

التكلفة
 مباليني الدراهم

التكلفة
 مباليني الدراهم

التكلفة
 مباليني الدراهم

القنيطرة
�ضيدي الطيبي

املهدية

�ضيدي عبد الرزاق

حي ال�ضهداء

حي مرجان 2

حي �ضيدي �ضعيد

اأزيالل املركز

عني ال�ضق

املركز ال�ضت�ضفائي
اجلامعي احل�ضن الثاين

اخلمي�ضات

وجدة

فا�س

مكنا�س

أزيالل

الدار البي�ضاء

مركز التكوين املهني والإدماج يف ال�ضغل
جماعة �ضيدي الطيبي

مكتب التكوين املهني واإنعا�ش ال�ضغل

التعاون الوطني
جمعية اأرامل �ضحايا البحر

متدرب �ضاب مت قبولهم مبراكز التكوين
والتاأهيل املهني

ع�ضو يف جمعيات وفاعلني اقت�ضاديني �ضاركوا
يف برامج التكوين 

حمتاًجا ا�ضتفاد من عالج ورعاية احلمالت
الطبية الت�سامنية

ا من ذوي الحتياجات اخلا�ضة )�ضباب وكبار(  �ضخ�ضً
ا�ضتفاد من تتبع املراكز املتخ�ض�ضة وال�ضبكة الوطنية 

للمركز الوطني حممد ال�ضاد�ش للمعاقني

ا ا�ضتفاد من خدمات املراكز الطبية-الجتماعية �ضخ�ضً

�ضخ�ش ا�ضتفادوا من الدعم الغذائي ل�ضهر رم�ضان

مليون من املغاربة املقيمني باخلارج مت ا�ضتقبالهم خالل 
عملية مرحبا

ا ا�ضتفاد من امل�ضاعدة الجتماعية والطبية لعملية  �ضخ�ضً
مرحبا

�ضابة وطالبا مت ا�ضتقبالهم باملاآوي والداخليات

طفل و�ضاب ا�ضتفادوا من برامج املرافقة يف املجالت 
الرتبوية والثقافية والريا�ضية

امراأة ا�ضتفدن من خدمات املراكز الجتماعية-الرتبوية 
لتقوية املهارات

م�ضروًعا وتعاوًنية ا�ضتفادوا من برامج املرافقة املكّر�ضة 
لدعم اأن�ضطتهم املدرة للدخل

التعا�ضدية الفالحية املغربية للتاأمني
مكتب التكوين املهني واإنعا�ش ال�ضغل

مكتب التكوين املهني وانعا�ش ال�ضغل

املركز ال�ضت�ضفائي اجلامعي احل�ضن الثاين، جمعية »من اأجل طفل �ضليم«

املبادرة الوطنية للتنمية الب�ضرية، جمعية الإ�ضماعيلية الكربى

وزارة ال�ضحة، جهة مكنا�ش تافياللت، اجلمعية املغربية ملكافحة 
التدخني واملخدرات

مركز التكوين املهني واإنعا�ش ال�ضغل، جمعية اأزيالل  للتنمية والتوا�ضل

وزارة ال�ضحة، جمل�ش جهة الدار البي�ضاء �ضطات. جمل�ش عمالة الدار 
البي�ضاء- املبادرة الوطنية للتنمية الب�ضرية

دار عائالت البحارة 

مركز التكوين متعدد التخ�ض�ضات لل�ضباب ال�ضيادين

مركز التكوين والتاأهيل يف مهن ال�ضيارة

دار الطفل

مركز رعاية الأطفال املعاقني ذهنيا

مركز  لطب الإدمان

مركز تكوين وتاأهيل املراأة

مركز للعالجات ال�ضحية الأ�ضا�ضية

اإجـمـايل
الــتـزامـات

2019

ال�سحة

التكوين والت�ضغيل
العمل الإن�ضاين

الإدماج الإقت�ضادي
الإعاقة

مكافحة اله�سا�سة

دعم الفاعلني الجتماعيني
ال�ضتثمار، التوا�ضل والت�ضيري 

الرتبية

مليون درهم

عمليات طبية -مركزا جديدة
اإن�سانية بارزة

م�ضروع
جديد 

مليون

مليون
أزيد 
مــن 

التكوين - الإعاقة -
حماربة اله�ضا�ضة 

ال�ضحة - جمالت اإجتماعية

عملية الدعم الغذائي
رم�سان 1440 

عملية مرحبا ل�ضتقبال 
املغاربة املقيمني باخلارج

حملة طبية متعددة 
التخ�ض�ضات مبنطقة 

العيون-ال�ضاقية احلمراء

ال�سحة - �صال

اأزيالل - بن �صليمان
الدار البي�صاء - فا�س

القنيطرة - اخلمي�صات
مراك�س - وجدة -الرباط

601
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نـظـام
الـمـعـلـومـات

متيز ن�صاط 2019 بتنفيذ ور�س جديد لتح�صني نظام معلومات املوؤ�ص�صة.
وهم ثالثة برامج ت�صيري، تتعلق �صواء بالتنظيم الداخلي اأو كيانات خارجية، 
كال�صوق الت�صامني لوازي�س. هدفها : تب�صيط اإجراءات الت�صيري، وتوطيد اأدوات 
امل�صاعدة يف اتخاد القرار وت�صهيل تتبع عمليات البيع يف ال�صوق الت�صامني لوازي�س. 
كما �صــهدت �صــنة 2019 اأي�صا ال�صــروع يف اأ�صــغال اإقامة من�صة رقمية، مكر�صــة 
لتتبع نظام دعم  برنامج االإدماج عن طريق االأن�صطة االقت�صادية الذي ي�صتفيد 
منه حاملو امل�صاريع. وقد مت ت�صميم وتطوير وتفعيل االأدوات الداخلية بالكامل 

مبوارد م�صلحة املعلومات للموؤ�ص�صة.

النظام املندمج لتدبري حما�ضبة امليزانية

ي�صمح هذا النظام بتحمل اإجراءات ال�صراء ابتداء من التعبري 
عن االحتياجات اإىل ا�صــتالم الطلبيات. يغطي نطاقه الوظيفي 
عدة وحدات، وال �صيما اإدارة امل�صاريع )معلومات عامة، مراحل 
التطوير، ال�صركاء، ...(، واإدارة القرارات التي توقف امليزانيات 
ح�صب امل�صروع والعملية، تتبع االلتزامات املالية حل�صة ال�صركاء، 
اإدارة الطلبيات واالإعفاء من ال�صريبة على القيمة امل�صافة، 

التكفل بالفواتري، التحرير االآيل لوثائق الت�صيري. 

مّكنت هذه االأداة من متركز وتقا�صم احلجم الكبري ملعلومات 
حما�صبة امليزانية. كما انها تتوفر على نظام ت�صغيل اأكر 
رحابة و�صهل اال�صتخدام ويخ�صع لنظام مراقبة لتجّنب اأي 

خطاأ حمتمل.

تتكون هذه املن�صة اجلديدة من تطبيق ويب �صريع اال�صتجابة 
مكّر�س للتعاونيات املرجعية يف ال�صوق الت�صامني لوازي�س. وت�صمن 
ال�صفافية بني ال�صوق الت�صامني والتعاونيات، مع م�صاعدة 
هذه االأخريات يف اإدارة ن�صاطها، خا�صة وترية االإنتاج واخلزينة. 
�صي�صمح التطبيق لكل تعاونية بتتبع اآين حلجم مبيعاتها، وحالة 
املخزون من املواد، وكذلك الطلبيات ال�صادرة عن ال�صوق الت�صامني.

يف نهاية �صنة 2019 وبعد ثالث �صنوات من التفعيل، مّكن برنامج 
االإدماج عن طريق االأن�صطة االقت�صادية الو�صول اإىل اأكر من 
1000 ن�صاط اقت�صادي �صغري جدا، مبيزانية ا�صتثمار بحوايل

90 مليون درهم. ومن املتوقع اأن تتطور هذه االأرقام بالنظر اإىل 

رهان مقاوالت ال�صباب يف منوذج التنمية للمغرب. واعتبارا لهذه 
املوؤ�صرات وخل�صو�صية الربنامج، كاآلية دعم ومرافقة ملدة �صنتني، 
باإ�صراك �صركاء خمتلفني، كان من الالزم و�صع نظام معلومات 
مالئم. ويتمثل الهدف املتوّخى منه يف تعزيز احلكامة اجليدة، 
والتوفر على موؤ�صرات االأداء الالزمة التخاذ القرار. وميّكن  احلل 
املعتمد من تتبع جميع مراحل الربنامج، بداأ بتوعية املر�صحني من 
حاملي امل�صاريع واالإعالن عن الرت�صيحات واإىل ت�صليم املعدات 

والتتبع البعدي الإن�صاء املقاولة ال�صغرية جدا املحدثة.

وبف�صل توحيد ورفع الطابع املادي لالإجراءات، يتوفر فريق 
الربنامج بـاملوؤ�ص�صة على اأداة تدبري فعالة تي�ّصر تنظيم امل�صاريع 
والتخطيط امليداين، وتوطيد املعطيات والتتبع الدائم للميزانية 
املر�صودة الإجناز الربنامج بر�صم كل �صنة مالية. كما يهدف اإىل 
التن�صيق اجليد بني خمتلف املتدخلني يف ال�صل�صلة )اجلمعية 

نقطة االت�صال، املكونون، ...(، ويتيح اأي�صا معاملة فردية 
و�صخ�صية حلامل امل�صروع )الولوج املبا�صر عرب االإنرتنت، جمموعة 
وا�صعة من اخلدمات ح�صب حاجيات املهنيني، وتتبع عملية 
التجهيز...(. و�صيكون التطبيق متاًحا يف ثالث لغات : العربية 

والدارجة والفرن�صية.

و�صــيمكن، يف امل�صــتقبل، من تغطية ن�صــاط جميع االأ�صــواق الت�صامنية 
التي �صرتى النور يف ال�صنوات املقبلة.

وقد اأجنز التطبيق بالتعاون مع وكالة التنمية الرقمية، و�صيدخل 
حيز اال�صتغالل �صنة 2020.

من�ضة تتبع مبيعات ال�ضوق الت�ضامني لوازي�ش

املن�ضة الرقمية لربنامج الإدماج عن طريق الأن�ضطة الإقت�ضادية 
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حماربة
الـهـ�سـا�سـة

احلفاظ على كرامة الفئات
الها�ضة وتعزيز الروابط 

الإجتماعية

اأن�سطة 2019
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مـحاربة
�لـهـ�شـا�شـة

اأرقام دالة 2019

دار عائالت البحارة ال�ضيادين

طفاًل متكفل بهم يف دور الأيتام 
واملراكز الجتماعية -الطبية.

امراأة مت ا�ضتقبالها وتكوينها يف 
املراكز الجتماعية الن�ضوية

م�ضن ا�ضتفاد من تتبع
يومي مبراكز ال�ضتقبال

بعد  اإطالقها من قبل جاللة امللك حممد ال�صاد�س ن�صره اهلل يف مايو 2018، 
فتحت هذه املن�صاأة اجلديدة اأبوابها بق�صبة املهدّية يف �صبتمرب 2019. وجاءت 
لتلبية حاجة ملحة تتمثل يف تاأطري ن�صاء واأرامل ال�صيادين باملنطقة. وت�صتفيد  
95 امراأة من خمتلف اخلدمات : اال�صتقبال، اال�صتماع، حمو االأمية والتكوين 

يف املهن املرتبطة بال�صيد التقليدي. وقد مت ال�صروع يف يناير يف تكوين جديد 
يهم اإ�صالح �صباك ال�صيد. وميار�س عادة هذه املهنة البحارة وهي توجد يف 
طور االنقرا�س. وقد مت و�صع ف�صاءات للبيع رهن اإ�صارة الن�صاء بغر�س ت�صجيع 
االإنتاج املتاح من االأورا�س و�صمان دخل حملي. وت�صم الدار ثالث مكونات 
رئي�صية وت�صتهدف �صواء الن�صاء، اأو  ال�صباب اأو �صغار االأطفال. وتقدم لل�صباب 
العاطلني وبدون موؤهالت وحدات تكوين يف حرف حملية توفر فر�س العمل 
)فنون الطبخ واملعلوميات(. وقد متكن 105 �صاب من متابعة التدري�س خالل
ال�صنة االأوىل من الن�صاط.اأما ف�صاء احل�صانة، من جهته، فقد ا�صتقبل 80 طفاًل 
يف امل�صتويات الثالثة: �صغري ومتو�صط وكبري. وتتوىل اإدارة دار عائالت 

البحارة ال�صيادين املهدية اجلمعية املحلية الأرامل �صحايا البحر.

تعد دار الطفل املبادرة الثالثة من نوعها التي تنجزها املوؤ�ص�صة، وتهدف 
املرافقة االجتماعية -الرتبوية لالأطفال الذين يتلقون عالج على

املدى الطويل بامل�صت�صفى اأو ب�صفة خارجية. ومتثل دار الطفل م�صاحة 
خم�ص�صة، مت اإن�صاوؤها داخل م�صت�صفى لالأطفال، يكون الهدف منها هو 
حت�صــني احليــاة اليوميــة للمر�صــى مب�صــاعدتهم علــى قبــول حمنــة 
املر�س ب�صكل اأف�صل. ويوفر هذا الف�صاء املهّياأ جوا من الديفء واملتعة 
داخل امل�صت�صفى، مع ال�صماح للطفل باحلفاظ على روابطه مع العامل اخلارجي.
توّفر دار الطفل عدة اأن�صطة للتعّلم ومدخل للفنون توؤطرها مربيات 
متخ�ص�صات. وت�صم معر�صا )�صرفة الدخول( وور�صتني لفني الر�صم 
واملو�صيقى، وقاعة متعددة الو�صائط، وقاعة للعر�س، وف�صاء للتعاي�س وقاعة 
األعاب، مما يجعل منها مكانا لال�صرتاحة والتن�صيط. وقد مت ت�صغيلها 
منذ فرباير 2019، وا�صــتقبلت 25 طفال وتقوم بت�صــيريها جمعية من اأجل 

طفل �صليم. 

ميثل  هذا امل�صروع اأول مركز اجتماعي ن�صوي اأن�صاأته املوؤ�ص�صة 
يف اأزيالل ويعزز ن�صاطها على م�صتوى اجلهة، يف تكوين ال�صباب، 

وامل�صاعدة على التمدر�س ودعم االأن�صطة املدرة للدخل. ويتميز هذا 
املركــز اجلديــد مبجموعــة من اخلدمات متعددة االأبعاد ت�صــتهدف 
املراأة  والتعاونيات الن�صــوية واأطفال امل�صــتفيدات. وي�صــمل مكّونا اأوال 
خم�ص�صا لتعزيز مهارات املراأة، من خالل اأورا�س حمو االأمية 
وفن الطبخ واالإعالميات. وي�صهر على التكوين مكتب التكوين املهني 
واإنعا�ــس ال�صــغل. اأمــا املكــّون الثاين في�صــم قاعة تكويــن تعاونيات 
ومتجــر لبيــع املنتجــات املجاليــة. اأما املكّون الثالــث،  فهو خم�ص�س 

لف�صاء ح�صانة وي�صمل

ثالث قاعات للتعليم قبل املدر�صي )م�صتويات �صغري ومتو�صط 
وكبري(، وف�صاء للتعاي�س، وف�صاءات للعب، وغرفة للراحة وقاعة 
متري�س. منذ اأن فتح اأبوابه يف �صبتمرب 2019، ا�صتقبل املركز 95 
امــراأة م�صــتفيدة و23 طفــل م�صــجلني باحل�صانــة. ويتــوىل اإدارة 

املركز جمعية اأزيالل املحلية للتنمية والتوا�صل. مليون
الدراهم تكلفة امل�ضروع

تكلفة امل�ضروع

تكلفة امل�ضروع

ال�ضركاء : 

ال�ضركاء : 

ال�ضركاء : 

التعاون الوطني
جمعية اأرامل �صحايا البحر

املركز اال�صت�صفائي اجلامعي احل�صن الثاين-فا�س 
جمعية من اأجل طفل �صليم

مكتب التكوين املهني واإنعا�س ال�صغل 
جمعية اأزليالل للتنمية والتوا�صل

دار الطفل باملركز ال�ضت�ضفائي
اجلامعي احل�ضن الثاين-فا�ش

مركز تكوين وتاأهيل املراأة - اأزيالل

مليون
الدراهم

مليون
الدراهم
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الإعــاقــة
اأن�سطة 2019

تعزيز تكافوؤ الفر�ش لالأ�ضخا�ش ذوي 
الإعاقة يف جمالت التعليم واخلدمات 

الجتماعية -الريا�ضية وال�ضحة والإدماج 
الجتماعي- املهني
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37,54

�لإعــاقــة

اأرقام دالة 2019
مــن الأطفال وال�ضــباب والكبارا�ضــتفادوا 
من التكفل الجتماعي-الرتبوي والطبي 
يف �ضبكة املركز الوطني حممد ال�ضاد�ش 

للمعاقني والوحدات املتخ�ض�ضة

�ضابا من ذوي الإعاقة م�ضجل 
يف دورات التكوين املهني

�ضابا من ذوي الإعاقة الذهنية 
مت ادماجهم يف بيئات مهنية 

موؤّطرة وعادية

الفرع اجلهوي للدار البي�ضاء - املركز 
الوطني حممد ال�ضاد�ش للمعاقني

مركز التكفل بالأطفال
املعاقني ذهنيا - مكنا�ش

قام �صاحب اجلاللة امللك حممد ال�صاد�س، ن�صره اهلل، بتد�صينه يف 
23 مايو 2019 بحي القريعة، وياأتي هذا لتو�صيع التغطية الوطنية 

للمركز الذي يتواجد حاليا يف 6 مدن: �صال، فا�س، وجدة، مراك�س، 
اآ�صفي والدار البي�صاء.

وتتيح هذه املبادرة تكثيف جهود اإدماج االأ�صخا�س يف حالة اإعاقة. وتوفر 
بيئة منا�صبة للتكفل املتكامل واإطارا  مالئما من �صاأنه توحيد اأعمال 

الفاعلني اجلمعويني العاملني يف املجال.
وقد مت بناء الفرع اجلهوي للدار البي�صاء على بقعة م�صاحتها 6000 مرت 
مربع ومت جتهيزه  مبرافق ومعدات وف�صاءات للتكفل طبقا لنموذج 

املركز الوطني.
تنظم اخلدمات حول االأقطاب التالية : قطب اجتماعي للمرافقة والتوجيه، 
وقطب اجتماعي - تربوي للتاأطري الرتبوي وتلقني املبادئ االأ�صا�صية 
لالأن�صطة الفنية، وقطب طبي - اجتماعي للفح�س والعالج، وقطب 
ريا�صي الإنعا�س ريا�صة ذوي االإعاقة، وقطب للتكوين املهني لتلقني 
ال�صباب مهارات مالئمة. واأخريا، قطب اإيواء- اإطعام مكر�س للجمعيات 

ميثل مركز التكفل باالأطفال املعاقني ذهنيا البنية االأوىل من نوعها 
التي اأجنزتها املوؤ�ص�صة يف مكنا�س، ويروم التكفل باالأطفال املعوقني 
وخلق اإطار م�صتدام للجهود املبذولة حمليا ل�صالح ق�صية االإعاقة 
)دعم الفاعلني  االجتماعيني، حتديث البنية التحتية املحلية ...(. 
ويعــد اأي�صــا امتــدادا م�صــتقال لعمل الفرع اجلهوي فا�ــس للمركزالوطني 
حممد ال�صاد�س للمعاقني، والذي كان م�صدر اإلهام لهذا لنموذج. 
يقــدم ملركــز تكفــال متعدد التخ�ص�صات، ي�صــمل االأبعــاد التعليمية 

والطبيــة والريا�صيــة واملهنيــة. وي�صــتعمل اأي�صــا كمن�صة تاأطري لالآباء 
واجلمعيات املحلية العاملة يف م�صاألة االإعاقة الذهنية. ويت�صّمن املركز 
عدة مكونات، منها ف�صاءات لال�صت�صارة والعالج يف طب النف�س، 
وت�صحيح النطق واحلركية النف�صية واأق�صام تربوية ولالأن�صطة 
الفنية، وف�صاء لالألعاب، وغرفة متعددة االأغرا�س للعرو�س واأن�صطة 

االأحداث،  

واأورا�س للتعلم يف مهن اخلدمات واالإنتاج )خدمات الغرف، واملطعمة، 
الزخرفة والديكور وفنون الطهي( وكذا ملعب للريا�صة. وقد متت مالئمة 
البناية و التجهيزات لو�صعية امل�صــتفيدين. ت�صــرّي املركز اجلمعية 
املحلية االإ�صماعيلية الكربى، التي يتكّون اأع�صاوؤها الن�صطاء من مهنيي 

ال�صحة.

وامل�صاركني يف التظاهرات الريا�صية، واالجتماعية-الرتبوية والثقافية 
املنّظمة من طرف الفرع اجلهوي اأو التي ت�صتقبلها املدينة. 

يديــر الفــرع اجلهــوي للمركــز بالــدار البي�صــاء موؤ�ص�صــة تدبــري املركز 
الوطني حممد ال�صاد�س للمعاقني، ومنذ افتتاحه، قدم املركز خدمات 

اجتماعية - تربوية وطبية وريا�صية الأكر من 500 طفل وكبري. كما 
قام بدمج 40 �صابا يف الربنامج التكوين يف خدمات الفندقة والطهي، 

وا�صتقبل اأكر من 80 جمعية لالأن�صطة العلمية واالجتماعية.

مليون
الدراهم

مليون
الدراهم تكلفة امل�ضروعتكلفة امل�ضروع

املبادرة الوطنية للتنمية الب�صريةال�ضركاء : 
اجلمعية االإ�صماعيلية الكربى
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التك�ين 
والت�ضغيل

اأن�سطة 2019

متكني ال�ضباب من املهارات والكفاءات 
التي تدعم الولوج اإىل الت�ضغيل 

وتاأ�ضي�ش م�ضاريع مهنية
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�لتكوين 
والت�شغيل

�ضاًبا م�ضجل يف خمتلف فروع 
املهن ملراكز التك�ين التابعة 
للموؤ�ض�ضة اأو تلك التي مت تفويتها 
للمكتب الوطني للتكوين املهني 

واإنعا�ش ال�ضغل.

من ال�ضباب ذوي الإعاقة 
مت تكوينهم مبراكز 
متخ�ض�ضة اأو خمتلطة.

من ال�ضبان خريجي مراكز 
التكوين متت مرافقتهم 

مل�ضروع عمل ذاتي.

مركز التكوين املهني
والإدماج يف ال�ضغل - �ضيدي الطيبـي

بعد اأن اأعطى �صاحب اجلاللة امللك حممد ال�صاد�س ن�صره اهلل 
يف 21 مايو 2018 انطالق هذه البنية اجلديدة، فتحت اأبوابها يف 
نوفمرب 2019 با�صتقبال 142 �صابا يف خمتلف �صعب التكوين. وت�صمل 
التكوينات التاأهيلية والتخ�ص�صية 5 �صــعب تقنية : حما�صــبة املقاوالت، 
الف�صالة واخلياطة، النجارة واالأملنيوم، والكهرباء والبناء، و�صيانة  
ودعم تكنولوجيات املعلومات وكذا ال�صباغة والزجاج. ميتد التكوين 

لثمانية اأ�صهر، يخ�ص�س منها �صهرين لتدريب يف بيئة مهنية.

يعــد مركــز التكويــن املهني هذا، اأول مبادرة من نوعها باجلماعة 
القروية �صــيدي الطيبي، اإجابة ال�صــكالية مزدوجة هي الهدر املدر�صي 
وخمول ال�صباب. وقد متت ت�صجيل متثيلية عالية لل�صباب احلا�صل 

على م�صتوى الرابعة اإعدادي من بني العدد االإجمايل للمتدربني. 
لذا مت اإحداث نظام عبور )ج�صــر( لتمكينهم من احل�صول، بعد �صــنتني 

مــن التكويــن، على دبلوم تاأهيلي اأو تقني متخ�ص�س.

مليون
الدراهم تكلفة امل�ضروع

تكلفة امل�ضروع

تكلفة امل�ضروع
املجل�س االإقليمي ل�صيدي الطيبيال�ضركاء : 

مكتب التكوين املهني واإنعا�س ال�صغل

مركز التكوين متعدد التخ�ض�ضات لل�ضباب - 
�ضيدي عبد الرزاق

مركز التكوين يف مهن ال�ضيارة بوجدة

يعد هذا املركز اجلديد للتكوين املهني االأول من نوعه الذي يرى 
النور ب�صــيدي عبد الرزاق. فهذه اجلماعة القروية باإقليم اخلمي�صــات 
تعــاين مــن اأوجه نق�ــس اجتماعي، خا�صة فيما يتعلق بالتعليم والتكفل 
بال�صباب.  وقد بداأ املركز  يعمل منذ �صتنرب 2019، ويهدف اإىل �صد 
فجوة البنيات التحتية االجتماعية - الرتبوية، وحت�صني ظروف االندماج 
االجتماعي- املهني حمليا. وي�صــمل مكّونني للتكفل : التعليم يف مرحلة 
ما قبل التمدر�ــس للطفولة والتكوين املهني لل�صــباب.  ومن املقرر اأن يبداأ 

االأول مع الدخول املدر�صي 2020، 

لقد اأثرى هذا امل�صروع اجلديد عر�س التكوين املتاح ل�صباب مدينة وجدة. 
فالعر�س يغطي بالفعل املهن املرتبطة بالريا�صة والثقافة واإدارة املقاوالت 

وكذا املهن التقنية االأ�صا�صية.
وقد �صيد املركز على م�صاحة مغطاة 2790 مرت مربع بحي ال�صهداء، 
ويتوفر على طاقة بيداغوجية من 400 متدرب. وي�صمل �صعب الت�صنيع 

واإ�صالح ال�صل�صلة ال�صناعية لل�صيارات. 
ويقدم اختيارات وا�صــعة من التكوين تتالءم مع االحتياجات احلالية 

لل�صوق الوطنية.

وبالتايل يقرتح املركز 7 وحدات يف خمتلف اأورا�ــس العمل : اأ�صــالك 
ال�صــيارات، الت�صــخي�س االإلكرتوين الراكب، اإ�صالح املركبات، ميكانيك 
ال�صــيارات، الهيــكل وال�صباغة، اإنتــاج القبعات واالأغطية وكذا معاجلة 
ال�صــطوح. ويكمــل التعليــم التقنــي دورات بيداغوجيــة يف تكنولوجيــا 

ال�صيارات و املعلوميات.
مع انطالقة اأن�صطته يف �صتنرب 2019 ا�صتقبل املركز 240 �صابا من 

بينهم 12 فتاة.

و�صي�صهر على ت�صيريها املوؤ�ص�صة املغربية للنهو�س بالتعليم االأويل. اأما الثاين، 
فقد بداأ العمل فيه يف �صبتمرب 2019، ويقدم تكوينات تاأهيلية 

وتخ�ص�صية يف مهن مولدة لفر�س ال�صغل حمليا ومدرة للدخل. 
ويقرتح 3 اأورا�س للتكوين التقني - البيداغوجي يف مهن النجارة-
االأملنيوم والكهرباء والبناء، واالإعالميات. مع انطالقة اأن�صطته، 

ا�صتقبل املركز 126 �صاًبا يف املو�صم الدرا�صي 2019-2020.

مليون
الدراهم

مليون
الدراهم

ال�ضركاء : 

ال�ضركاء : 

التعا�صدية الفالحية املغربية للتاأمني 
مكتب التكوين املهني واإنعا�س ال�صغل

اجلهة ال�صرقية
مكتب التكوين املهني واإنعا�س ال�صغل.

اأرقام دالة 2019
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الإدماج 
الإقت�ضادي

اأن�سطة 2019

خلق الظروف املثلى لتعزيز 
الديناميكية املقاولتية لل�ضباب 

املنحدرين من اأو�ساط مع�زة

م�صروع املدار ال�صياحي اخلا�س بالدراجات يف منطقة زاكورة املدعم 
من طرف برنامج االإدماج عن طريق االأن�صطة االإقت�صادية.
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 كنت فواحد المرحلة صعيبة باش فكرت نمشي من زاكورة ونخدم في
 مدينة أخرى. دابا الوضعية تحسنات، الخدمة ماشية مزيان والواحد يتوكل

 على الله. مع التكوين تعلمت نعطي القيمة للمشروع ديالي ونسوق
 مزيان بحيث استطعت نغلب على الحشمة ونتواصل أحسن مع السياح

والشركاء

�لإدماج 
املوؤ�ضرات الرئي�ضية - 2019 �لإقت�شادي

الفوج الثالث   برنامج الإدماج عن طريق الأن�ضطة الإقت�ضادية 

اأرقام دالة 2019
م�ضروًعا متت مرافقته

بني عامي 2017 و 2018 
م�ضروًعا جديًدا مت

اختيارها يف عام 2019
�ضابا م�ضتفيدا منذ اإطالق نظام 
دعم برنامج الإدماج عن طريق 

الأن�ضطة الإقت�ضادية

ثالث �صــنوات بعد اإطالقه، يوا�صل الربنامج منجزاته م�صــجال اأول نتائج 
حا�صمة.  مرافقة االأن�صطة وتكوين حاملي امل�صاريع توجد يف �صميم 
ا�صــرتاتيجية الربنامج. فقد قادت فرق الربنامج فوجني �صــنة 2019.  
مرافقــة الفــوج الثــاين )19 يــوم تكوين( وكذا الدعم القبلي للتاأ�صي�ــس 
واإطــالق م�صــاريع الفــوج الثالــث )6 يوم تكويــن(. وبالتايل، فقد حتّمل 
تاأطــري املقاولــني االأنظمــة القانونيــة االأكر مالئمة للتاأ�صي�ــس، وجدوى 
امل�صاريع، وو�صع خمطط االأعمال، والت�صيري املايل، والتنظيم التقني 

واملهارات يف جمال العالقات.
و�صهد الربنامج اأي�صا تطورات جديدة، مت اإطالقها للمزيد من ت�صجيع 
روح املقاولة يف اجلهات ولتعزيز النظام البيئي للمرافقة. وقد ركزت 
االإجراءات الرئي�صية التي اتخذت على حماور  خمتلفة، منها على 

وجه اخل�صو�س :

تو�صيع التغطية اجلغرافية للو�صول اإىل اأقاليم اجلنوب )كلميم(، 
وتزنيت، تارودانت، �صي�صــاوة و�صف�صاون ؛

الرفع من اال�صــتثمار من خالل اإحداث م�صادر جهوية جديدة للتمويل 
)�صراكات لثالث �صنوات مع جهات الرباط - �صال-القنيطرة، وفا�س -
مكنا�ــس، وبني مالل - اخلنيفرة و طنجة - تطوان - احل�صــيمة( ؛
دمج �صــركاء جمعويني جدد كمراكز للتن�صــيق، حيث انتقل عددهم 

مــن 35 اإىل 44 جمعية حملية؛
تنويع ال�صركاء املرافقني من خالل تعبئة فاعلني من النظام البيئي 
الإنعا�ــس روح املقاولة )الوكالة الوطنية الإنعا�ــس الت�صــغيل  والكفاءات 

ومكتب التكوين املهني واإنعا�س ال�صغل( ؛ 
اإحداث ماج�صتري »املرافقة املقاوالتية« مع الكلية املتعددة التخ�ص�صات 
بالعرائ�ــس، التابعة جلامعة عبد املالك ال�صــعدي بتطوان. وتعد هذه 
املبادرة، االأوىل من نوعها على امل�صــتوى االأفريقي، وجاءت ا�صــتجابة 
للنق�س يف املوارد املوؤهلة  الالزمة للتكوين ومرافقة املقاولني ال�صباب. 
وقد مت قبول 40 طالًبا يف املاج�صتري ملدة تكوين متتد على �صنتني.  

ويتم التفكري يف  فتح نف�س املاج�صتري مبدينتي فا�س والرباط.

وقد �صّكلت �صنة 2019 فر�صة لتقييم اآليات الدعم وكذا االآثار ال�صو�صيو-
اقت�صادية للربنامج لدى 167 م�صــروعا للفوج االأول. وقد اأظهرت 
موؤ�صرات التقييم اآثارا اإيجابية من حيث حت�ّصن �صروط عي�س امل�صتفيدين، 
وا�صتدامة االأن�صطة املدعومة. لكن، اثريت بع�س االكراهات تخ�س 
احل�صــول علــى التمويل من خالل القرو�س، والقدرات التدبريية 
حلاملي امل�صــاريع وكذا اأدوات اإدارة االن�صــطة. وقد مت مبا�صــرة ادخال 
اإجراءات تعديلية اأولية، ال �صــيما فيما يخ�س توطيد نظام التكوين 

)وحدات واأيام التكوين( واملرافقة القانونية.

م�صروع اأجنزه رجال

الطبيعة مرحلة النشاطالنوع

 رجل

امرأة

م�صروع  اأجنزته ن�صاء
م�صروع
فردي

 مقاول ذاتيتعاونية

تطوير

تاأ�ضي�ش
�صركة ذات 
م�صوؤولية 
حمدودة

 �صركاء

مستفيد

م�صروع خمتلط

قطاعات وفروع الأن�ضطة
مـ�شـروع اإنـتـاجـيمـ�شـروع خـدمـاتـي

متاجر 
ومطاعم

ميكانيك واأ�صغال 
معدنية واالأمن 

والكهرباء والبناء
ال�صياحة والريا�صة 

والتعليم والثقافة
منتجاتخمابز- معجناتحرف تقليدية

جمالية
الزراعة وتربية 

املوا�صي
االت�صاالت، ال�صمعي 
الب�صري، والت�صميم 

واملنا�صبات

و�ضط الّتموقع 

ح�ضيلة مرحلة 2017 - 2019   نتيجة تقييم الأثر - الفوج الأول

التوزيع اجلغرايف

يف الو�ضط احل�ضري

يف الو�ضط القروي 

طنجة - تطوان
اجلهة ال�صرقية احل�صيمة

فا�س مكنا�س 

بني مالل
خنيفرة 

درعة 
تافياللت 

كلميم
واد نون  

الرباط �صال 
القنيطرة 

الدار البي�صاء  
�صطات 

مراك�س اآ�صفي 

�صو�س ما�صة

م�صروعم�صروع

م�صروع

م�صروع

م�صروع

م�صروع

م�صروع

م�صروع

م�صروع

م�صروع

م�صتفيدم�صتفيد

م�صتفيد

م�صتفيد

م�صتفيد

م�صتفيد

م�صتفيد

م�صتفيد

م�صتفيد

م�صتفيد

م�ضروعا
مدعوما

م�ستفيد
مقاول �ضاب

مليون درهم
من اللتزامات 

اأن�ضطة الإنتاج

اأن�ضطة اخلدمات

الفوج الأول 2017الفوج الأول 2017

الفوج الثاين 2018الفوج الثاين 2018

الفوج الثالث 2019الفوج الثالث 2019

املعت�ضم اجلنتي، 40 �صنة 
ن�ضاط يف ال�ضياحة اخل�ضراء بزاكورة

مبا اأنه �صغوف بركوب الدراجات، جعل املعت�صم 
من �صغفه هذا م�صدر رزقه. فهو يعمل منذ 
�صنة 2013 يف قطاع ال�صياحة، من خالل تقدمي 
جوالت بالدراجات يف واحة زاكورة وتنظيم 
برامج فردية م�صممة على املقا�س باأ�صعار 

منخف�صة. 
ميتلــك اأ�صــطوال حمــدودا مــن الدراجــات مل ي�صــتطع جتديــده، مل يعــد 
املعت�صــم قــادرا علــى تلبيــة الطلــب. اإال اأن فر�صــة برنامــج االإدمــاج من 
خالل الن�صاط االقت�صادي �صت�صمح له بالعمل يف اإطار خمطط للزيادة 
يف اأ�صــطوله )18 دراجــة للكبــار و5 دراجات لالأطفــال(، اقتناء معدات 
ذات جودة وجتهيزات ال�صالمة وكذا �صراء اأدوات ال�صيانة واالإ�صالح. 
كما قام اأي�صا بت�صميم عر�س اأكر تنظيمًا )عرو�س �صياحية وتاأجري( 
و�صيا�صــة ت�صــعري متنا�صــقة. دخل املعت�صم، اليوم يف �صراكة مع 6 فنادق 
و3 مر�صدين �صياحيني وينظم جوالت �صخ�صية يف جماعات، اإما يف 
زاكــورة اأو ورزازات. وقــد اأن�صــاأ للتــو جمموعــة حملية لركوب الدراجات 
ويقوم بتطوير م�صروع اإدماج ال�صباب املحرومني مع اجلامعة امللكية 

املغربية ل�صباق الدراجات.
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اإلنسان خص يكون عندو الطموح. شخصيا، من كتكون الطاقة
و َكاْين لي كايكيدي، مكتبقاش الحاجة واعرة و مكتصعابش.

 أنا كنآمن بالتنوع. مايمكنش لي نبقى في واحد الدومين والتكنلوجيا
كتفتح بزاف ديال المجاالت

 َمْنُكُنْش ْمِشينا بعيد من غير المساعدة والتتبع اليومي ديال الجمعية
 والناس د المؤسسة. دابا خديت البروجي ولكن مزال خصنا نبدلو أكثر باش

المشروع يخدم

 التفكير ديال السوسيتي كان بعيد علينا وفهمناه مع التكوين ديال
البروكرام. كنا عارفين شنو خاصنا والبروجي كان باين، كنا َضْبِطنو

رنا أكثر اإلعانة حيت حلتنا الفرصة جات و ربحنا بالمشروع و َقدَّ
المشاكل ديالنا.كلشي ممكن، واخ تبدا من الزيرو

موؤ�ضرات الأثار    الفوج الأول لربنامج الإدماج عن طريق الأن�ضطة القت�ضادية

حممد غيميمي، 39 �صنة 
ن�ضاط التلحيم واحلدادة

يف كلميم 

اأجريت درا�صــة االأثر يف يناير وفرباير ومار�ــس 2019. وعهد بها اإىل املتخرجني من الفوج االأول لدرجة املاج�صــتري »املرافقة الإحداث املقاوالت« 
وهو تكوين اأطلقته املوؤ�ص�صــة ب�صــراكة مع جامعة احل�صــن الثاين بالدار البي�صاء.

متزوج واأب لثالثة اأطفال، عا�س جتربة 
الهجرة غري ال�صرعية يف اأوروبا ومار�س 
اأعمال فردية �صغرية قبل اال�صتقرار 
مهنيا يف ور�صة تلحيم حدادة. مثل 
نق�س املعدات وقدم  التجهيزات العائق

االأ�صا�صــي اأمام الور�صــة. ويف �صــنة 2018، قدم تر�صيحه لربنامج 
االإدماج عن طريق االأن�صــطة االقت�صادية مب�صــروع لتجديد االأدوات 
التقنية. ومت منحه مولد كهربائي واأجهزة اللحام وقواطع ونّقا�صــات 
واأدوات مكملة. منذ ذلك انخرط كمقاول ذاتي وقام بت�صــغيل ثالثة 
عمال وتلقى العديد من الطلبيات. يعمل مبا�صرة يف مواقع البناء 

يف كلميم واأكادير. ي�صتاأجر معداته حمليا ويعمل باملناولة. 
اأكر من هذا، �صرح اأنه يخطط لتنويع ن�صاطه )البناء، ديكور 
ال�صناعة التقليدية(، واقتناء �صــيارة نفعية وتو�صــيع ور�صته.

ا عن اأفكار جديدة يف جمال اإعادة التدوير. كما اأنه يبحث اأي�صً

م�ضروعا �ضغريا
مدعوما

منصــب شــغل 
ي
إضــا�ف

معدل البقاء بعد 
�ضنتني من الن�ضاط

تطوير م�ضروع
�ضغري

اإحداث جديد
مل�ضروع �ضغري 

من املقاولني ال�ضغار وال�ضغار جدا اأ�ضفوا الطابع 
الر�ضمي على اأن�ضطتهم ؛

رقم املعامالت الإجمايل
الذي حققته جميع

الأن�ضطة خالل �ضنة 2018

من املقاولني ال�ضغار وال�ضغار جدا يتوفرون على
حمل مهني ؛

االأن�صــطة التي حققت اأعلى رقم معامالت هي 
تلــك التــي تعمل يف تثمــني املنتجات املجالية، 

واملخابز-عجائــن، وال�صناعة التقليدية

�ضرح املقاولون ال�ضغار اأن الأرباح التي مت حتقيقها 
ا�ضتعملت ل�ضد احتياجات اأ�ضرهم.

القطاعــات املحدثة ملنا�صب ال�صــغل: 
املنتجــات املجاليــة - ال�صناعــة التقليدية - 

فنــون الطهــي - املخابز واملعجنات

من املقاولني ال�ضغار را�ضون عن املعدات واأدائها 

•  الت�صــويق املحدود للمنتجات واخلدمات )املناف�صــة و�صيق
   ال�صــوق املحلي(

•  �صعوبة الولوج للقرو�س الحتياجات راأ�ــس مال العامل واال�صــتثمار.

•  ارتفــاع تكلفة املواد االأولية.
•  �صعف اإدارة بع�س االأن�صــطة، املرتبطة بنق�س املهارات  املقاوالتية  

   والت�صــيريية.
•   نق�ــس االبتكار

•  اإثراء عرو�س التكوين واملرافقة، مع الرتكيز على اجلوانب 
   القانونية وال�صريبية ومتويل املقاوالت ال�صغرية وال�صغرية 

   جدا والت�صويق واإدارة املوارد الب�صرية.
•  حت�صني نظام املرافقة والتتبع، من خالل الرفع من وترية 

   ومدد التداريب
•  اقرتاح مرافقة فردية ونظام تتبع-ا�صت�صارة �صخ�صية

•  تعبئة اأكرب للفاعلني املحليني واملتدخلني املتخ�ص�صني   
• نق�س االبتكار.

•  اإتاحة اأدوات تدبري ب�صيطة

را�ضون عن وحدات التكوين

من املقاولني ال�ضغار را�ضون عن مدة الدورات التكوينية

من اأ�ضحاب امل�ضاريع ال�ضغرية �ضرحوا باأن التكوين كان له تاأثري اإيجابي 
على اأن�ضطتهم

من امل�ضتفيدين �ضرحوا اأن الدورات التكوينية مكنتهم من حل م�ضاكل 
الإدارة املالية

من�ضب �ضغل دائم

من�ضب �ضغل عر�ضي

مليون
درهم

خلق فر�ش �ضغل

املعيقات التي مت حتديدها اأمام تطوير الأن�ضطة

التدابري التقوميية والت�ضحيحات املو�ضى بها

الدعم واملرافقة

عبد اللطيف هباز، 25 �صنة 

عماد وحممد
العربي عزويات

28 و27 �صنة

غزلن الكبلي، 26 �صنة 
و واأن�ش حمجوبي، 24 �صنة  ن�ضاط اإ�ضالح الهواتف النقالة

وتركيب ال�ضبكة بكلميم

ن�ضاط الإنتاج ال�ضمعي
الب�سري بتط�ان

ن�ضاط غ�ضل وتنظيف
املالب�ش بالقنيطرة لعبد اللطيف مهنة غري منطية. فقد غادر الثانوية 

يف اخلام�صة ع�صر من عمره لتوجه للعمل باأكادير 
وامل�صاهمة يف نفقات االأ�صرة. عمل كنادل مبقهى، 
وم�صــاعد يف االأ�صــواق ومار�ــس البيع وال�صراء. من 

خالل خربته ال�صغرية، 

مل يفرتقا عماد وحممد العربي 
منذ �صنهما املبكرة، و�صرعا �صنة   

2015 يف اإنتاج مقاطع فيديو

غــزالن  منحــدرة مــن و�صــط 
متوا�صــع جــدا وبــدون عمــل قار.  
،2017 يف  م�صــروعها  قدمــت 

تعلم قيمة العمل اجلاد، ويكتفى بـ 10 اإىل 20 درهم يف اليوم. يهتم 
بــكل مــا يتعلــق بالهواتــف وي�صبح م�صلًحــا متدرًبا )هواتف واأجهزة 
التموقع وحوا�صــب(، قبل اتخاذ قرار ا�صــتئناف الدرا�صــات ليح�صل 
على �صــهادة البكالوريا �صــنة 2014، �صــجل يف املعهد املتخ�ص�س 
للتكنولوجيــا التطبيقيــة بكلميــم وتخــرج مبيزة ح�صــن جدا. ح�صل 
التحول عندما اكت�صــف ال�صــبكات والتطبيقات والربجمة. ا�صــتفاد 
من التكوين املقدم من قبل مايكرو�صــوفت و�صــارك يف م�صــابقة دولية 
منظمــة مــن �صي�صــكو حيــث يتــم ت�صنيفــه يف اأف�صل املواهب. بعد اأن 
ا�صــتاأجر غرفــة، قــدم ملفه لربنامج االدماج عن طريق االأن�صــطة 
االقت�صاديــة الإقامــة ور�صــة اإ�صالح الهاتف وتثبيت ال�صــبكة. بالن�صــبة 
لــه، يعتــرب هــذا الربنامــج منطلقا حقيقيا. فبعد ب�صعة اأ�صــهر من الن�صــاط،
بــداأ العمــل يف م�صــروع بقيمــة م�صافة عالية يف جمال االأمن ال�صــيرباين.

ومت رف�صــه لوجــود ثغــرات يف تركيبــه : غيــاب حمــل مهني، م�صــروع 
غــري مكتمــل، نق�ــس التجربــة املهنيــة ... ت�صــبثت غــزالن مب�صــروعها 
واختــارت تدريبــا �صــخ�صيا مــن قبــل جمعيــة تن�صــيق برنامــج  االإدمــاج 
عــن طريــق االأن�صــطة االإقت�صاديــة فــرع القنيطــرة. �صــجعتها اجلمعية 
علــى االنخــراط يف وحــدات تكوينية وااللتــزام مهنًيا من اأجل االإذخار 
ا ثنائي مع اأن�ــس لتوفري  مل�صــروعها امل�صــتقبلي. كمــا �صــكلت غــزالن اأي�صً
كل فر�ــس جنــاح رهانهــا. وباملرافقــة اليوميــة للجمعيــة، اأجنزا درا�صــة 
ال�صــوق ل�صمان جدوى م�صــروع غ�صــل وكي املالب�س بحي تهرون )حي �صكني 
باملنطقة ال�صناعية(، واأمتا خمطط امل�صروع ق�صد تر�صيد التحمالت 
و تكاليف االقتناء )املحل واملعدات(. كما اأنهما ح�صال على عقد اأول 
مع متعهد بحفالت من احلي. ويف �صــنة 2019، مت قبول امللف من قبل 
برنامج  االدماج من خالل االأن�صــطة االقت�صادية.  يف 15 دجنرب، فتح 
غزالن واأن�س اول مغ�صلة باحلي وهما متحم�صان للغاية حول هذه املغامرة 

املقاولتية اجلديدة.

فيديو ق�صرية ومقاطع مو�صيقية م�صورة. يقوم حممد العربي باالجناز 
يف حــني يهتــم عمــاد مبا بعــد االإنتاج. حتظى اأعمالهم بتقدير على يوتيوب 
وتكــون مو�صــوع تعــاون مع مطربني حمليني. يتوليا اأي�صا التقاط  مقاطع 
فيديــو لفائــدة بع�س اجلمعيــات املحلية. فهما يحبان عملهما، ويبحثان 
عن اجلودة، وهما متحم�صان للغاية لكن و�صعهما االقت�صادي ه�س للغاية. 
ولعدم توفرهما على معدات يف ملكهما، يكونا م�صطرين لكرائها باأ�صعار 

مرتفعة ال ت�صمح لهما بجني اأرباح. فم�صروعهما ب�صيط :
اإ�صفاء الطابع الر�صمي على ن�صاطهما، واتباع تكوين يف التدبري واقتناء 
معدات خا�صة بهما. بت�صجيع من اجلمعية املن�صقة، تقدما لربنامج 
االإدماج عن طريق االأن�صطة االإقت�صادية ومت دجمهما يف الربنامج. 
وهما اليوم يتمتعان باال�صتقاللية ويفخران باقتناء كامريا وحمطة ما 
بعد االإنتاج. وقد قاما بت�صوير مقطعا يبث على قناة اأجنبية. حاليا 
يخططان لتحقيق التوازن املايل وتاأمني ا�صتقرار ن�صاطهما قبل التفكري 

يف تطويره

�لإدماج 
�لإقت�شادي
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ال�سحة
اأن�سطة 2019

تعزيز الولوج للرعاية الطبية 
الأ�ضا�ضية وتوفري احللول املنا�ضبة

لالحتياجات اخلا�ضة
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�ل�شحة

اأرقام دالة 2019

�ضخ�ضا من اأو�ضاط معوزة ا�ضتفادوا من 
خدمات املراكز الطبية املختلفة التي 

توفرها املوؤ�ض�ضة

�ضابا ا�ضتفادوا من اخلدمات 
الطبية و الإجتماعية 

مبراكز الإدمان

م�ستفيدا من برنامج
احلمالت الطبية

املراكز الطبية للقرب - موؤ�ض�ضة حممد اخلام�ش للت�ضامن 

مركز طبي للقرب-موؤ�ض�ضة حممد اخلام�ش للت�ضامن اليو�ضفية- الرباط

مركز طبي للقرب - موؤ�ض�ضة حممد اخلام�ش للت�ضامن �ضيدي مومن - الدار البي�ضاء

مركز طبي للقرب-موؤ�ض�ضة حممد اخلام�ش للت�ضامن حي كرمية- �ضال

متيزت �صــنة 2019 بتد�صــني جاللة امللك حممد ال�صاد�ــس ن�صره اهلل 
الأول مركزي طبية للقرب - موؤ�ص�صة حممد اخلام�س للت�صامن بكل 
من مدينتي الرباط والدار البي�صاء. متثل هذه املراكز جيال جديدا 
من املوؤ�ص�صات ال�صبه اال�صت�صفائية، وفق النموذج املدرج يف خريطة 
ال�صحــة العموميــة، ومت ت�صميمها وفقا للتوجيهات املحددة جلاللة 
امللك : االإتاحة، يف نف�س املركز الواقع يف التجمعات ذات الكثافة 
ال�صــكانية املرتفعة والبعيدة عن املراكز اال�صت�صــفائية الكربى، �صل�صــلة 
كاملــة للرعايــة ال�صحية. وبف�صل مراكز الطبية للقرب هذه، اأ�صبح 

لل�صــكان اإمكانية الولوج املبا�صــر وب�صهولة لرعاية �صحية  متخ�ص�صة

يف االأمرا�س املزمنة وللتكفل باجلراحة، وللم�صــتعجالت وخلدمات 
�صحة االأم والطفل وكذا مل�صت�صفى النهار. ومنذ افتتاحهما يف مايو 
2019، ا�صتقبل مركزي الطبية للقرب بحيي اليو�صفية و�صيدي مومن 

بالتــوايل 283 41 و221 58 مري�صا.
جاللة امللك حفظه اهلل قد اأعطى يف 31 مايو، انطالقة اأ�صــغال بناء 
مركز طبي للقرب - موؤ�ص�صة حممد اخلام�س للت�صامن جديد بحي 
تابريكت ب�صال، لريتفع عدد هذه املراكز بالرتاب الوطني اإىل �صتة )6(.

مليون
الدراهم تكلفة امل�ضروع

وزارة ال�صحةال�ضركاء : 
جمل�س جهة الرباط - �صال - القنيطرة

جمل�س عمالة الرباط

مليون
الدراهم

مليون
الدراهم

تكلفة امل�ضروع

تكلفة امل�ضروع

ال�ضركاء : 

ال�ضركاء : 

وزارة ال�صحة
جمل�س جهة الدار البي�صاء - �صطات

جمل�س عمالة الدار البي�صاء

وزارة ال�صحة
املجل�س اجلهوي للرباط - �صال - القنيطرة
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املراكز للعالجات ال�ضحية الأ�ضا�ضية املركز اجلهوي لعالجات الفم وال�ضنان امل�ضرية ـ الرباط

مركز عني ال�ضق للعالجات ال�ضحية الأ�ضا�ضية- الدار البي�ضاء

مركز املالح للعالجات ال�ضحية الأ�ضا�ضية - مراك�ش

جاللة امللك حممد ال�صاد�س، حفظه اهلل، د�صن يف 16 مايو 2019، 
املركز اجلهوي لعالجات الفم واال�صــنان، وهي اأول من�صــاأة من نوعها 
يف اململكة خم�ص�صة بالكامل ل�صحة الفم واال�صــنان، ت�صــمح لالأ�صر 

املتوا�صعة الولوج خلدمة كاملة ومتاحة وذات جودة.
وقد مت بناء املركز على اأربعة م�صــتويات مب�صــاحة 580 1 مرت مربع، 
ويتوّفر على مرافق كاملة للعالجات املحافظة واجلراحية. وي�صــمل على 
وجه اخل�صو�س م�صلحة للم�صــتعجالت وم�صت�صــفى النهار ووحدات 
اال�صت�صــارة لالأطفال والكبار ووحدات جلراحة الفم واال�صــنان ولال�صت�صارة 
املتخ�ص�صة وخمترب لبدائل  االأ�صــنان اال�صطناعية، ومكتبة و�صــائط 
باالإ�صافة اإىل غرف التكوين والتوعية. وكل الفحو�صات الالزمة قبل 
اأو اأثناء العالج جترى يف نف�ــس املوقع، بف�صل وحدة لالأ�صــعة جمّهزة 
باأجهــزة حديثــة. وقــد مت تكييف بع�س املعدات خ�صي�صا حتى تتالئم 

مع احتياجات االأ�صخا�س ذوي االإعاقة احلركية واالأطفال.
ا كمن�صة لتدريب امل�صعفني الطبيني وللتعلم وا�صتقبال  يعمل املركز اأي�صً

املتدربني من طلبة التعليم العايل.

متثل مراكز للعالجات ال�صحية االأ�صا�صية بديال اأ�صغرا للمراكز 
الطبية للقرب-موؤ�ص�صــة حممد اخلام�ــس للت�صامن  ومت دجمها يف 
نف�س الربنامج. فهي تنطلق من منطق تقدمي التكفل الطبي امل�صتعجل، 
مقرونة بخدمات الرعاية ال�صحية املتعددة التخ�ص�صات. تتوفر 
على م�صت�صفى �صغري للنهار، ودار للوالدة وعدة وحدات لال�صت�صارة 
ولعالج االأمرا�س املزمنة، وت�صمل امل�صتعجالت وكذا ال�صحة العالجية 

والوقائية.  

وكمكّمل للعر�س ال�صحي، اأ�صيفت م�صلحة للتوعية والرتويج ال�صحيني 
والنظافة والدعم النف�صي. وقد �صهدت �صنة 2019 افتتاح مركزين 
جديدين هما: مركز حي عني ال�صق بالدار البي�صاء واآخر مبنطقة 
املالح يف املدينة العتيقة ملراك�س اللذي قام جاللة امللك حممد ال�صاد�س 
ن�صره اهلل بتد�صينه. وهكذا و�صل عدد مراكز للعالجات ال�صحية 
االأ�صا�صية امل�صغلة حالًيا اإىل  اأربعة : اثنني يف الدار البي�صاء، واآخر 

ببوقنادل واالأخري مبراك�س.

تكلفة امل�ضروع

وزارة ال�صحةال�ضريك : 

مليون
الدراهم

مليون
الدراهم

مليون
الدراهم

تكلفة امل�ضروع

تكلفة امل�ضروع

ال�ضركاء : 

ال�ضريك : 

وزارة ال�صحة
جمل�س جهة الدار البي�صاء - �صطات

جمل�س عمالة الدار البي�صاء
املبادرة الوطنية للتنمية الب�صرية

وزارة ال�صحة

�ل�شحة
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برنامج احلمالت الطبية الربنامج الوطني ملحاربة �ضلوكيات الإدمان
توا�صل هذه املن�صة املبتكرة، التي مت اإطالقها �صنة 2010، بغر�س 
اإعادة دمج ال�صــباب الذين يعانون من �صــلوكيات االإدمان، انت�صارها 
اجلغرايف على امل�صــتوى الوطني. ومن منظور دعم عرو�س التكفل، 
راأت النــور ثالثــة بنيــات جديــدة خالل �صــنة 2019، مبراك�ــس، 
بن �صــليمان ومكنا�ــس. فهي  توفر التكفل الطبي الفردي، والوقاية 
عن قرب وامل�صــاعدة على اإعادة االإدماج من خالل الفن والريا�صة 
تتمثل اآليات التكفل يف املرافقة املتعددة االأبعاد التي ت�صــتند على 
اإ�صــراك فرق متخ�ص�صة من وزارة ال�صحة واجلمعيات املحلية التي 

تعمل �صويا يف مراكز الوقاية من االإدمان.

وبالتايل فاإن املراكز اجلديدة توفر قطبا طبيا-كاأداة للعناية والدعم 
النف�صي، ي�صريه موظفون ملحقون من وزارة ال�صحة – وت�صمل غرفا 
للعالج واال�صت�صــارة يف الطب العام وطب االإدمان والطب النف�صــي. 
وف�صاء للعالج النف�صــي اجلماعي، وقاعات  مل�صــتعملي امليثادون، 
وحجــرة متري�ــس و�صيدلية. اأما القطب اجلمعوي، املكلف باملرافقة 
االجتماعية وباحلد من املخاطر، في�صم غرًفا للتعبري اجل�صــدي والفني 
وللريا�صة واللياقة البدنية، وللرتبية النف�صية واملعلوميات، وف�صاءات 
للجمعيات، والتعاي�ــس والعالج بالب�صــتنة، وكذا مكتب »للوحدة املتنقلة«. 

ي�صرف على تاأطري هذا القطب جمعية حملية متخ�ص�صة.

 يهــدف برنامــج احلمــالت الطبية اإىل الدعم ال�صحي باملناطق القروية 
و�صبه احل�صرية، وكذا حت�صني اخلدمات ال�صحية ل�صالح ال�صكان 
املعوزين؛ اللذين ال يح�صلون على هذه اخلدمات اما ب�صــبب بعدهم 
اأو لعدم توّفرهم على تغطية اجتماعية. وهكذا يتم القيام بعمليات 
جراحية للقرب اإما مبا�صرة اأو من خالل الدعم اللوج�صتي للعمليات 

التي تنظمها اجلمعيات الطبية املتعاقدة.
وقــد �صــهدت �صــنة 2019 القيــام بالعديــد مــن احلمــالت املتعــددة 
التخ�ص�صــات واجلراحيــة عــرب الــرتاب الوطني. كما متيزت ال�صــنة 
باقتنــاء وحــدة متنقلــة جديدة للتحليالت البيولوجية وباإر�صــاء نظام 
تتبع جديد، مت تكري�صه للتكفل اجلراحي للحاالت اخلا�صة. وقد 

اأدى  هذا اإىل اإر�صا ء نظام ت�صغيلي على مرحلتني :

اإجراء الفح�س امليداين خالل احلمالت املتعددة التخ�ص�صات، 
ثم القيام بالتدخل عرب نقل احلاالت  للم�صت�صفيات اجلامعية  املختلفة 
للعــالج. وقــد مت تطبيــق هذا النظام  اجلديد، خالل احلملة املقامة 
بالعيون - ال�صاقية احلمراء والتي غطت اقاليم العيون وال�صمارة 

وبوجدور وطرفاية.

ويتكــون نظــام التدخــل املتنقل هذا من ثماين وحدات جمّهزة مبعدات للفحو�صات املتخ�ص�صة 
)طب العيون، اأمرا�س اجلهاز اله�صمي، طب امل�صالك البولية، وطب الن�صاء(، والفحو�صات 

باالأ�صعة )االأ�صعة، علم االأحياء( والعالج )جراحة االأ�صنان، ال�صيدلة(.
ويعتمد على تدخالت عدة �صركاء، خا�صة منهم املندوبيات اجلهوية لـوزارة ال�صحة واملراكز 

اال�صت�صفائية اجلامعية واجلمعيات الطبية والقطاع احلر وال�صلطات املحلية.

مركز املالح لطب الإدمان - مراك�ش
بــرنامج 2019

مركز القد�ش لطب الإدمان - بن �ضليمان

مركز �ضيدي �ضعيد لطب الإدمان - مكنا�ش

مليون
الدراهم

مليون
الدراهم

مليون
الدراهم

تكلفة امل�ضروع

تكلفة امل�ضروع

تكلفة امل�ضروع

ال�ضركاء : 

ال�ضركاء : 

ال�ضركاء : 

وزارة ال�صحة
جمعية بركة اإدمان

حملة طبية

اأجريت من قبل املوؤ�ض�ضة

)8 مراحل: 3 مواقع بالعيون، موقع واحد ببوجدور، موقع 
واحد بطرفاية، و 3 مواقع بال�صمارة( 

من 31 اأكتوبر اإىل 26 نونرب

اقليم متت تغطيتهقافلة متعددة التخ�ض�ضات 

جمعية �ضريكة

م�ستفيدحملة طبية 

ممر�ضا وتقني

م�ستفيد طبيب عام ومتخ�ض�ش وجراح 
اأ�سنان وجراح 

بجهة العيون-ال�ضاقية احلمراء

لدعم اجلمعيات ال�ضريكة

وزارة ال�صحة
جمل�س جهة الدار البي�صاء - �صطات

جمل�س عمالة بن �صليمان
ودادية البحرية ال�صليمانية لالأعمال االجتماعية

وزارة ال�صحة
جمل�س جهة مكنا�س - تافياللت
املبادرة الوطنية للتنمية الب�صرية

اجلمعية املغربية ملكافحة التدخني واملخدرات

�ل�شحة
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العمل الإن�ضاين
اأن�سطة 2019

دعم ال�ضكان يف حال ه�ضا�ضة وتقدمي 
م�ضاعدة طبية واإجتماعية ت�ضامنية
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العمل الإن�شاين

اأرقام دالة 2019

�ضخ�ضا من اأو�ضاط معوزة تلقوا دعما 
غذائيا خالل �ضهر رم�ضان

من املغاربة املقيمني باخلارج ا�ضتفادوا من 
امل�ضاعدة الطبية والإدارية والجتماعية 

مرحبا يف املغرب

من املغاربة املقيمني باخلارج متت 
مرافقتهم يف مواقع ال�ضتقبال مرحبا 

باإيطاليا وفرن�سا وا�سبانيا

الن�ضخة الع�ضرون لعملية رم�ضان للدعم الغذائي

تقدمي هبة 
ل�ضالح ال�ضكان واجلمعيات ال�ضريكة بجهات الدار البي�ضاء

والرباط و تاونات وبوملان
ó«Øà°ùe

اأرامل وكبار ال�شن واأ�شخا�ص يف حالة اإعاقة

AÉcô°ûdG

: πjƒªàdG
وزارة الداخلية واملديرية العامة للجماعات املحلية

وزارة االأوقاف وال�صوؤون االإ�صالمية

 : ™jRƒàdGh äÉéàæŸG IOƒL áÑbGôe
املجموعة املهنية لالبناك - اخلزينة العامة للمملكة

بريد املغرب - املكتب الوطني لل�صالمة ال�صحية للمنتجات الغذائية

á«∏ª©∏d á«dÉªL’G á«fGõ«ŸG
تكلفة القفة: 138 درهم

تكلفة القفة ح�شب اأ�شعار ال�شوق: 243,8  درهم

اأ�سـرة
اأعطــى انطالقــة هذه املبادرة الكرمية �صاحب اجلاللة 
امللك حممد ال�صاد�ــس، ن�صره اهلل، وهو ما يعك�ــس االهتمام 
امللكي امل�صتمر باملعوزين الذين يعانون من اله�صا�صة. 
وتتميز العملية بت�صارك مت�صامن للموارد، وتكّر�س قيم 
الت�صامــن و التــاآزر التي يتميز بها املجتمع املغربي. 
تتعباأ املوؤ�ص�صــة، يف هذه العملية، وجميع �صــركائها لتقدمي 
الدعم على نطاق وا�صع يف فرتة من الزمن تكر فيه 
االحتياجات الغذائية ويزداد فيه ثقل العبء املايل على 

االأ�صر من االأو�صاط املعوزة.

قامت املوؤ�ص�صة، عند نهاية ال�صنة، باإجناز عملية اإن�صانية يف �صكل تقدمي هبات 
لل�صكان املتاأثرين من اآثارالربد. وقد  همت اأي�صا اجلمعيات واملوؤ�ص�صات التي 

تعمل ل�صالح هذه ال�صريحة.

و�صملت هذه التربعات مالب�س واأغطية ومنا�صف واملنا�صف وكرا�صي متحركة 
ولعب ومعدات بقيمة 000 700 درهم.

ا�صتفادت من قفة التغدية
ت�صمل 7 منتجات : 

Iô°SCG

اقليم وعمالةبالعامل احل�صريبالعامل القروي

نظام العملية

مليون
الدراهم
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الن�ضخة الع�ضرون لعملية مرحبا ل�ضتقبال املغاربة املقيمني باخلارج

ككل �صنة، تتعباأ املوؤ�ص�صة مع جميع اجلهات املعنية العمومية واخلا�صة الوطنية، 
وتقوم بتفعيل نظام اال�صتقبال اجلالية من اأجل دعم تدفقات العبور واال�صتجابة 
الحتياجات امل�صاعدة. وقد متت العملية حتت الرئا�صة الفعلية ل�صاحب اجلاللة 

امللك حممد ال�صاد�س، ن�صره اهلل وامتّدت من 5 يونيو اإىل 15 �صتنرب.
متيزت الن�صخة 20 بتمديد تغطية خدمات اال�صتقبال بفتح موقع مرحبا اإ�صايف 
ا ت�صغيل مباين جديدة يف  داخل مطار ابن بطوطة بطنجة. كما �صجلت اأي�صً
ال�صالة 1 مبطار حممد اخلام�س الدار البي�صاء ويف املحطة البحرية بطنجة 
املدينة ومبيناء اجلزيرة اخل�صراء. ولت�صــهيل ظروف العبور والرعاية الطبية 
امل�صتعجلة مبيناء طنجة املتو�صط، مت تخ�صي�س ممر اآمن تتم فيه مراقبة 
ال�صــرطة واجلمارك على االأ�صــخا�س يف و�صعية اإعاقة و تقدمي امل�صــتعجالت 
ال�صحية. وهو ما مّكن من تقدمي امل�صــاعدة ل 250 حالة واأ�صــرة مكنتهم من 

الو�صول اإىل الباخرة عرب هذا املمر بدءا من بوابة دخول امليناء.

من�ضومة ال�ضتقبال مرحبا العمل الإن�شاين
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دعم الفاعلني 
اجلمعويني

اأن�سطة 2019

مواكبة الديناميكية املحلية ودعم 
تطوير جمعيات التدبري ال�ضريكة
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جهات 2018 - 2019 :
الرباط - �صال - القنيطرة، �صو�س ما�صة، الدار البي�صاء الكربى- �صطات، 

خنيفرة - بني مالل، ميدلت - الر�صيدية، فا�س - مكنا�س.

2492910,2

120 

346

1 743

249

9

62306 219

1749466

دعم الفاعلني 
اجلمعويني

اأرقام دالة 2019
جمعية م�ضتفيدة 

من برنامج تقوية القدرات
جمعية تدبري مت

دعمها ماليا
مليون درهم مت تخ�ضي�ضه 

كم�ضاهمة يف �ضناديق 
الت�ضيري وكتربعات عينية

يوم تكوين

يوم مرافقة

اإطار وم�ضوؤول جمعوي م�ضتفيد

جمعية ن�ضيطة على امل�ضتوى الوطني

مليون
الدراهم

الربامج اجلهوية للتكوين ومواكبة اجلمعيات

برنامج التك�ين

تكوين املرافقني لربنامج الإدماج عن طريق الأن�ضطة القت�ضادية 

تفعيل الربنامج

الآثــار

منظومة الربنامج.

املرحلة الثانية من الإجناز 2019

برامج جه�ية

جمعية م�ضاركةيوم مرافقةيوم تكوين

اجلهات امل�ضافة :
مراك�س - اآ�صفي، ورززات - تنغري

زاكورة واجلهة ال�صرقية

القاليم امل�ضتهدفة
العيون، بوجدور، ال�صمارة، الداخلة، كلميم، ا�صا 

الزاك، �صيدي اإفني وطان طان

يوم تكوين 
)10 اأيام جلهة كلميم-وادي نون و26 يوًما لـجهة العيون-

ال�صاقية احلمراء(  دورتان تدريبية �صخ�صية ملجموعة العيون 
- ال�صاقية احلمراء

الزيارات والتبادل مبختلف مراكز املوؤ�ص�صة التي لها عالقة بتطوير 
املقاوالت ال�صغرى ودعم دينامية االقت�صاد االجتماعي والت�صامني.

اأعداد امل�ضتفيدين من التكوين : الأعداد املحّددة : 

ت�ضليم ال�ضواهد للفوج الأول :

جمعية �ضريكة
تتوفر حاليًا على م�صوّدة اأولية مل�صروع تاأ�صي�س

جمعية �ضريكة
راجعت نظام ت�صيريها وتنظيمها من خالل 
و�صع اأدوات جديدة للت�صيري املايل واالإداري 

وتدبري املوارد الب�صرية؛

جمعية �ضريكة
قامت بتفعيل م�صارع تنموية جديدة

نظام التدخل ال�ضامل مت ال�صروع يف تفعيل املرحلة الثانية من النظام اجلهوي للتكوين 
ومرافقة اجلمعيات ال�صريكة. وقد متت اإ�صافة 5 جهات جديدة 
لالأربع جهات التي متت تغطيتها �صنة 2018. وقد رّكزت هذه 
املرحلة على اجلوانب املرتبطة بالتخطيط اال�صرتاتيجي، وم�صروع 
اإن�صاء املراكز، وهند�صة امل�صروع، وتثمني للمنتجات املجالية، 

وتقنيات البيع وبناء ال�صراكة.

توا�صل املوؤ�ص�صة عملها اجتاه الن�صيج اجلمعوي من خالل برامج 
جهوية للتكوين واملرافقة عن قرب، والتي مت متديد تغطيتها هذه 

ال�صنة اإىل 5 جهات جديدة.
ا اإطالق عن�صر ن�صاط جديد يكّمل برنامج  كما عرف التكوين اأي�صً
االدماج عن طريق االأن�صــطة االقت�صادية، ويخ�ّس حاجة حاملي 

امل�صاريع ملوارد الدعم. 

وي�صتهدف هذا العن�صر الفاعلني امل�صاركني يف تعزيز املقاوالت 
ال�صغرية جدا، ويهدف اإىل توفري خربات اإ�صافية موؤّهلة، يف اإطار 

اآفاق تطوير برنامج االدماج بوا�صطة االأن�صطة االقت�صادية.

يهدف هذا الربنامج اجلديد اإىل تعزيز اآليات الدعم لربنامج 
االإدماج عن طريق االأن�صطة االقت�صادية بتو�صيع جمال تدخل 
املوؤ�ص�صة اإىل تنظيم موارد املرافقة حلاملي امل�صاريع. وقد اأ�صفر 
هذا التطور على اإحداث تكوين ب�صهادة ت�صتند على منوذج اإن�صاء 
املقاوالت وتكوين املقاولني: »مرافقو اإن�صاء املقاوالت وتكوين 

املقاولني احلاملني ملبادرات اقت�صادية«.

مت اجناز املرحلة االأوىل التي همت جهات كلميم - وادي نون 
والعيون-ال�صاقية احلمراء، بتعاون مع موؤ�ص�صة فو�صبوكراع، �صريك 
برنامج االدماج عن طريق االأن�صطة االقت�صادية على م�صتوى 

االقاليم اجلنوبية.

اإطار م�ستفيداإطار م�ستفيد

مرافقا )20 لكل جهة(خـبـيـرا

مرافقا

ح�ضتان للتدريب الفردي ملجموعة
العيون - ال�ضاقية احلمراء
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دعم اجلمعيات
يف اإطار االلتزامات املّتخذة اجتاه اجلمعيات ال�صريكة التي ت�صري 
بع�س مراكزها، تقدم املوؤ�ص�صة دعما م�صتداما يهدف اإىل تعزيز 

اأموال ت�صيري الهياكل املعنية. 

ي�صــتدعي تبني منهج »تفوي�س امل�صــاريع« واال�صتعانة بالن�صيج اجلمعوي 
املحلي لت�صيري املراكز مراقبة وتتبعا �صارمني، يتيحان �صمان التاأثري 
وا�صــتدامة العمل. وباملوازاة مع برنامج دعم اجلمعيات ال�صــريكة، 

تقوم املوؤ�ص�صة مبهام التقييم على ار�س الواقع.

وتتم هذه املهام بانتظام من قبل روؤ�صاء امل�صاريع اجلهوية ويتم 
تعزيزها من قبل امل�صالح املركزية عند مالحظة اأي عجز.

وقد همت مهام التتبع 35 مركًزا، تقع يف 9 اأقاليم، خالل �صــنة 2019:

كما مينح اأي�صا هبات يف �صكل معدات تقنية وعربات ترمي اإىل 
م�صــاعدة اجلمعيات يف اإجناز م�صــاريعها واالإ�صــهام يف ح�صن �صي راأن�صطتها.

•   مركز بن �صليمان ملكافحة االإدمان

•   مركز مكنا�س ملكافحة االإدمان

•   مركز تكوين وتن�صيط الن�صيج اجلمعوي العنق - الدار البي�صاء. 

•   مركز حممد ال�صاد�س لدعم التمويالت ال�صغرى الت�صامنية - الدار البي�صاء

•   مركز التكوين والتاأهيل يف حرف ال�صناعة التقليدية - فا�س

•   مركز التكوين والتاأهيل يف حرف ال�صناعة التقليدية - مراك�س

•   مركز التكوين والتاأهيل يف حرف ال�صناعة التقليدية - �صال

•   مركز التكفل باالأطفال املعاقني ذهنيا - مكنا�س

•   مركز االأم والطفل ب�صيدي بنور - الدار البي�صاء

•   مركز التجارة الت�صامني - ورزازات
•   مركز احل�صن الثاين لغ�صيل الكلى – وجدة

مراكز للن�ضاء

دور ال�ضباب  

مراكز املعاقني  

مراكز مكافحة الإدمان 

مراكز ال�سباب  

املراكز الجتماعية والثقافية  

مراكز ت�ضويق املنتجات املجالية  

املاآوي القروية  

اأكادير، تنغري، ورزازات

تنغري، ورززات، زاكورة، احل�ضيمة

الرباط  

اأكادير

الدار البي�ضاء، احل�ضيمة

اأكادير، تزنيت، ورزازات، فا�ش

ورزازات، زاك�رة

ورزازات، تنغري

•   ودادية البحرية ال�صليمانية لالأعمال االجتماعية- بن �صليمان
•   اجلمعية اخلريية اال�صالمية - وجدة

•   املركز االجتماعي - متارة
•  حتالف اجلمعيات العاملة يف جمال اإعاقة التوحد باملغرب - الرباط

• بلدية اأوزيغت - بوملان

•   موؤ�ص�صة حممد ال�صاد�س الإعادة اإدماج ال�صجناء

•   مبادرات التنمية القروية موالي بوعزة - خنيفرة 

•   االحتاد الوطني لن�صاء املغرب – الرباط

•   املركز الوطني حممد ال�صاد�س للمعاقني - �صال
•   دار الطفل للمركز اال�صت�صفائي اجلامعي احل�صن الثاين - فا�س

•   املركز الن�صائي افانور - تنغري
•   املركز الن�صائي اأيت القا�صي – تنغري

•   املركز الن�صائي تاوريرت
•   املركز الن�صائي تنغري 

•   مركز تكوين وتاأهيل املراأة- متدلني- ورزازات

•   مركز تكوين وتاأهيل  املراأة بوملان داد�س – ورزازات 

•   مركز التكوين و�صناعة الزرابي اأيت غمات - ورزازات

•   املركز االجتماعي-الرتبوي لل�صباب-القطب الريا�صي- ورزازات

قائمة املراكز املعنية بامل�ضاهمة يف ميزانية الت�ضيري :

قائمة اجلمعيات التي تتلقى منح وتربعات العينية :

املركز اجلمعوي الت�ضامني ببوقنادل ـ �ضال 
دورة تكوين وتاأمل

يوم ن�ضاط

م�ضتفيد )�ضباب، اأطر جمعوية واأ�ضخا�ش يف و�ضعية اإعاقة(

منظمة جديدة معبئة )موؤ�ض�ضات تنمية، جمعيات �ضريكة وجمعيات م�ضرية ملراكز املوؤ�ض�ضة( 

تتبع ن�ضاط جمعيات ت�ضيري املراكز

القاليمالعددطبيعة املراكز 

يظهر حتليل املعاينات وتقييم مناهج الت�صيري املمار�صة من قبل 
اجلمعيات ال�صريكة العديد من نقاط القوة التي يتعني تثمينها

اال�صتغالل الر�صيد للقدرات اال�صتيعابية لدور الفتيات 
ال�صابات يف العامل القروي

ت�صجيالت قوية بجميع �صعب التكوين املهني وتعلم احلرف 
املربجمة يف املراكز الن�صوية 

اإجناز برامج تعزيز القدرات من خالل اعتماد اأف�صل 
ممار�صات الت�صيري االإداري

االلتزام بن�صبة % 80 من امليزانيات املخ�ص�صة الإجناز 
االأن�صطة ل�صالح ال�صاكنة امل�صتفيدة، على الرغم من 

امل�صتويات املتوا�صعة للموارد املالية
تطبيق مر�صي للتو�صيات واالإجراءات الت�صحيحية لتح�صني 

اإدارة املراكز

اإال اأنه مت ت�صجيل نقاط �صعف، تهم يف معظم احلاالت، 
البيئة القانونية والتمويل والقدرات التنظيمية للجمعيات. 

وتتجلى على اخل�صو�س فيما يلي :

من حيث املوارد الب�ضرية
• نق�س يف اأعداد امل�صتخدمني الدائمني ب�صبب تكلفة الت�صغيل

• نق�س املوارد الب�صرية املتخ�ص�صة
على م�ضتوى املوارد املالية واإدارة املحا�ضبة

• عجز يف املوارد املالية

• نق�س يف م�صادر التمويل

• �صعف ال�صراكات 

• حمدودية الولوج لالإعالنات عن م�صاريع )�صعوبة اال�صتجابة 

  للمتطلبات التقنية والب�صرية لدفرت التحمالت(
• م�صك حما�صبة موجزة

برنامج املرافقة والتاأهيل
• ت�صوية الو�صعية القانونية لبع�س اجلمعيات، من خالل عقد جمعهم 

  العام العادي اأو غري العادي
• التاأطري يف اإدارة وو�صع خمططات عمل املراكز

• اإ�صراك جماعات حملية و�صركاء )مكتب التكوين املهني وانعا�س 
  ال�صغل والتعاون الوطني )يف منح موارد مالية اأو ب�صرية، ويف 

  امل�صاركة يف خدمات تقدم يف املراكز
• ت�صجيع العمل التطوعي لدى ال�صباب بهدف اإ�صراكهم يف املراكز
• برنامج تكوين ح�صب الطلب جلمعيات املراكز التي كانت مو�صوع تتبع

• تقدمي منح مالية من املوؤ�ص�صة تخ�ص�س ل�صندوق اإدارة املراكز

• حتمل املوؤ�ص�صة لنفقات اأ�صغال اإ�صالح وتهيئة املباين املت�صررة

دعم الفاعلني 
اجلمعويني
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البنيات املتخ�ش�شة
ذ�ت �لتدبري �لذ�تي

متثل البنيات املتخ�ص�صة وحدات متكاملة اأن�صاأت كمبادرات اأتت 
لتقــدمي زخــم جديد، ت�صامني، الآليات التكفل وبرامج الدعم التي 
تعالج ق�صايا وقطاعات حمددة. وقد اأعطيت االأولوية، �صنة 2006، 
مل�صاألة االإعاقة، مع افتتاح املركز الوطني حممد ال�صاد�س للمعاقني، 
التي ميثل موؤ�ص�صة منوذجية م�صممة كمن�صاأة متعددة الوظائف 
يف خدمة االأ�صخا�س ذوي احتياجات خا�صة تتعلق باإعاقتهم. ويف 
�صنة 2009، كان قطاع ال�صناعة التقليدية، لكونه ن�صاطا اأ�صا�صيا، 
مو�صوع مراكز تكوين لفائدة ال�صباب املعوز، من جيل جديد جتمع 

بني التعلم والتكوين امل�صتمر للحرفيني وتثمني الرتاث. 

وقد �صكل افتتاح ال�صوق الت�صامني لوزي�س فر�صة للموؤ�ص�صة لتفعيل 
برنامج تاأهيل ومرافقة التعاونيات.

ومنذ اأن مت اإطالق ن�صــاطه �صــنة 2018، ب�صــراكة مع القر�س الفالحي 
للمغرب ووكالة التنمية الفالحية ومكتب تنمية التعاون،  مكن 

الربنامج 20 تعاونية من تلقي دعم لتجهيز وتهيئة االإنتاج. 
وباملوازاة مع ذلك، ا�صتطاعت 138 تعاونية من ح�صور دورات 
تقوية القدرات يف جماالت احلكامة والولوج للتمويل، وتتبع 
م�صــار املنتجات والت�صــويق. و�صت�صتفيد تعاونيات اأخرى من هذا 
الربنامج �صنة 2020، بف�صل �صراكات جديدة اأن�صاأت مع جهتي 

بني مالل-خنيفرة والدار البي�صاء-�صطات.

فبعد حوايل ثالث �صنوات من الن�صاط، بداأت جتربة ال�صوق الت�صامني 
لوازي�ــس  توؤتي اأكلها. اإذ اأن موؤ�صــرات االأداء يف ارتفاع  با�صــتمرار 
منذ االفتتاح يف مار�س 2017 : فقد زاد عدد التعاونيات املرجعية 
باأكر من ال�صعف، و الم�س حجم مبيعات املنتجات 2،794  مليون 
وحدة وجتاوز احلركة مليون زائر. كما  فاق الو�صع املايل لل�صوق 
التوقعات االأوىل، وذلك بف�صل االقبال املرتفع على املنتجات املحلية 
وجمهود القرب املنجز مع التعاونيات. فالنتائج م�صجعة بالنظر اإىل 
االأهداف املتوخاة من هذه املبادرة الت�صامنية: وهي اإحداث قناة 
للت�صويق العادل للمنتجات التعاونية، وحت�صني الو�صعية االجتماعية 
-االقت�صادية الأع�صاء التعاونيات وامل�صاركة يف تثمني االإنتاج املحلي. 

وقد اأن�صــاأت املوؤ�ص�صــة �صــبكة قوية من 13 بنية تعمل يف كل اأنحاء 
الرتاب الوطني يف جماالت التمويالت ال�صغرى الت�صامنية 
واملقاولة االجتماعية واالقت�صاد الت�صامني. ومت تزويدها مبوارد 
ب�صرية ومادية ذاتية وعهد بت�صيريها جلمعيات ت�صيري – يتم 
تاأ�صي�صها من قبل ال�صركاء املعنيني مبجاالت التدخل – ت�صهر على 

تر�صيد وا�صتدامة ن�صاطها.
ومتيز عام 2019 بتد�صني جاللة امللك حممد ال�صاد�س ن�صره اهلل 
للفرع اجلهوي - الدار البي�صاء للمركز الوطني حممد ال�صاد�س 
للمعاقني، املتواجد �صابقا بكل من مدن �صال ووجدة واآ�صفي وفا�س 

ومراك�س.

فا�ش - مكنا�ش
�ضو�ش - ما�ضة

بني مالل - خنيفرة
الرباط �ضال-القنيطرة

مراك�ش - اآ�ضفي
الدار البي�ضاء - �ضطات

اجلهة ال�ضرقية
طنجة - تطوان - احل�ضيمة

درعة - تافياللت
الداخلة - وادي الذهب

العيون - واد نون
كلميم - واد نون

ال�ضوق الت�ضامني لوازي�ش - الدار البي�ضاء
ف�ضاءا ت�ضامنيا لدعم الت�ضويق ولتثمني منتجات التعاونيات

ال�ضوق يف اأرقام دالة 2017 * - 2019
* عند افتتاح ال�ضوق الت�ضامني

عدد التعاونيات 
املرجعية

التمثيلية اجلهوية

املنتجات املرجعية

احلجم ال�ضنوي للمواد املباعة 
)بالوحدات الرتاكمية منذ افتتاح ال�ضوق(

تعاونية مدعومة للح�ضول على ترخي�ش املكتب الوطني لل�ضالمة 
ال�ضحية للمواد الغذائية

تعاونية ت�ضتفيد من برنامج تكوين وتعزيز املهارات

الزوار ال�افدون  
)منذ افتتاح ال�ضوق(

دعم وتطوير التعاونيات

يف �ضنة 2017 

يف �ضنة 2017يف �ضنة 2017 يف �ضنة 2017 
جمالية

جمالية

احلرف

احلرف

م�ضتح�ضرات التجميل

م�ضتح�ضرات التجميل

يف �ضنة 2017 

يف �ضنة 2017 يف �ضنة 2017  يف �ضنة 2017 
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البنيات املتخ�ش�شة
ذ�ت �لتدبري �لذ�تي

املركز الوطني حممد ال�ضاد�ش للمعاقني واجلهات
البنية املرجعية الوطنية للتكفل ال�ضامل واملندمج لالإعاقة والندماج 

ال�ضو�ضيو- مهني لل�ضباب من ذوي الإعاقة الذهنية

ميثل  املركز الوطني حممد ال�صاد�ــس للمعاقني بنية لال�صــتقبال 
واخلدمات، وي�صــعى اإىل حت�صــني الظروف الرتبوية واإعادة التاأهيل 
وال�صحة والتاأهيل املهني والولوج الأن�صطة ريا�صية تتالءم مع و�صعية 
االأطفال والكبار ذوي االإعاقة. ومنذ هذه ال�صــنة، اأ�صبح للمركز 
6 مكونات قرب جهوية: �صال  )2006(، اأ�صفي  )2008(، وجدة 
)2011(، مراك�س )2012(، فا�س )2013( والدار البي�صاء 
)2019(. كما �صم، �صــنة 2015، مركز االإدماج وامل�صــاعدة بالت�صــغيل، 
كوحدة جتريبية جديدة، توفر اإطار عمل مالئم لل�صــباب ذوي 
االإعاقــات الذهنيــة التي يتم تكوينها داخل املركز الوطني حممد 

ال�صاد�س للمعاقني.  وقد مكنت من�صة املركز الوطني حممد ال�صاد�س 
للمعاقني، بني �صنتي 2006 و2019، من التكفل الرتبوي لـ 4967 
طفال من ذوي االإعاقة الذهنية وتقدمي تكوينات مهنية منا�صبة 
لفائدة 140من ال�صباب ذوي اإعاقة ذهنية. اأما بخ�صو�س اخلدمات، 

قفقد دم املركز اأكر من 000 63 ا�صت�صارة طبية ونف�صية و000 200 
جل�صة الإعادة تاأهيل )عالج النطق، احلركية، العالج الطبيعي 
وتقومي العظام( ا�صتفاد منها الأطفال والكبار من ذوي االإعاقات 
اجل�صدية والذهنية. كما ت�صتفيد، كل �صنة، 200 جمعية من مرافق 
خدمات املراكز الريا�صية لالأ�صخا�س ذوي االإعاقة باملن�صاآت املركزية 

واجلهوية للمركز الوطني حممد ال�صاد�س للمعاقني.
موؤ�ضرات الأداء الرئي�ضية للمركز الوطني حممد ال�ضاد�ش للمعاقني ولهياكله اجلهوية

ن�صاط اأقطاب اخلدمة اخلم�صة اخلا�صة بالرعاية 
الطبية واالجتماعية والرتبوية والريا�صية والتكوين 

املهني خالل 2019.

متيزت �صنة 2019 ب�صل�صلة من االأن�صطة التكوينية والريا�صية والثقافية واالأن�صطة الرتفيهية، مت تنظيمها ب�صكل خا�س خالل منا�صبات االحتفال 
باالإعاقة ودعم حقوق االأ�صخا�س ذوي االإعاقة.

برنامج العمل اخلا�س بتوطيد خدمات التكفل 
وتنمية التعاون :

معدات، تعيني م�ضتخدمني ح�ضب التخ�ض�ش واإطالق ت�ضغيل الفرع 
اجلهوي اجلديد بالدار البي�ضاء

تعيني م�ضتخدمني  واإطالق ت�ضغيل ور�ش �ضناعة اأجهزة التقومي 
بالفرع القليمي ملراك�ش

تعزيز املوارد الب�ضــرية بتعيني فريق جديد من الأطباء واملربني واملكونني 
التابعني لوزارة ال�ضحة ومكتب التكوين املهني واإنعا�ــش ال�ضــغل

اإعادة الهيكلة والتنظيم لوحدة التوحد بالقطب الجتماعي-الرتبوي 
من خالل تعيني مربني متخ�ض�ضني باملركز الوطني حممد 

ال�ضاد�ش للمعاقني ب�ضال
التكوين امل�ضتمر للم�ضتخدمني باملركز الوطني حممد ال�ضاد�ش 
للمعاقني وتعزيز قدرات اجلمعيات ال�ضريكة العاملة يف جمال 
الإعاقة يف املجالت املرتبطة بالتوحد، والدماج املهني، والتعليم 

ال�ضامل، واملخيمات ال�ضاملة، اإلخ
تطوير �ضراكات ا�ضرتاتيجية جديدة، مع هيئات موؤ�ض�ضاتية وغري 
موؤ�ض�ضاتية: الفدرالية الوطنية للك�ضفية املغربية، جامعة حممد 
ال�ضاد�ش لعلوم ال�ضحية بالدار البي�ضاء، التحالف املغربي ال�ضوي�ضري 
لالإعاقة والندماج �ضوي�ضرا، الأكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين 
بالرباط �ضال القنيطرة، الكونفدرالية العامة ملقاولت املغرب جهة 

الرباط �ضال القنيطرة وكلية الطب بالدار البي�ضاء

مري�ش ا�ضتفاد من ا�ضت�ضارة طبية )جميع التخ�ض�ضات با�ضتثناء الأ�ضنان(

ا�ضتفادوا من العناية بالفم الأ�ضنان 

جل�ضــة اإعــادة تاأهيــل )عــالج النطــق واحلركيــة النف�ضــية والعــالج الطبيعــي وتقــومي العظام(

اأجهزة تقومي العظام مت ت�ضنيعها

م�ستفيدمستفيد من الدعم الرتبوي والثقايف والفني

�ضخ�ضا ح�ضلوا على املرافقة وامل�ضاعدة الجتماعية متمرن من ذوي

اإلعاقات الذهنية

الطبي

الريا�سةالجتماعي الرتبوي

الجتماعي التكوين املهني

الدعم والأن�ضطة الجتماعية

مــار�س

اأبريل

�ضتنرب

دجنرب

نونبرب 

ي�لي�زي�ني�

املهرجان الثالث »الريا�ضة والثقافة« - 8 مار�س
نظم مبنا�صبة اليوم العاملي للمراأة يف مراك�س وخ�ص�س للم�صاواة بني اجلن�صني من ذوي االإعاقة حول مو�صوع 

»تعزيز حقوق الن�صاء والفتيات ذوات االإعاقة«.
املنتدى الوطني احلادي ع�ضر لالإعاقة - من 25 اإىل 30 مار�س

نظم حتت الرعاية ال�صامية ل�صاحب اجلاللة امللك حممد ال�صاد�س، ن�صره اهلل. وقد مت الرتكيز خالل هذه 
الن�صخة على مو�صوع قابلية التوظيف ال�صامل يف حياة اال�صخا�س العاديني و ذوي االإعاقة الذهنية. وقد �صهد 

املنتدى م�صاركة اأكر من 500 1 خبريا واطارا من القطاعات واجلمعيات ال�صريكة.

اإحياء اليوم العاملي للتوحد  - 2 اأبريل
يوم درا�صي نظم ب�صراكة مع جمعية التوحد املغرب.

تنظيم الأبواب املفتوحة باملركز الوطني 
حممد ال�ضاد�ش للمعاقني 

لتعزيز التعليم ال�صامل مبنا�صبة الدخول 
املدر�صي 2019-2020

اإحياء اليوم العاملي لالإعاقة - 9 دجنرب

تنظيم مناظرة حول �ضحة الأ�ضخا�ش ذوي 
الإعاقة ب�صراكة مع �صندوق االأمم املتحدة 

لل�صكان بالدار البي�صاء من 11 اإىل 13 دجنرب.

ال�ضباق الثالث على الطريق - 21 دجنرب نظم الفرع 
اجلهوي بوجدة،  ب�صراكة مع ال�صلطات املحلية، الن�صخة 
الثالثة لل�صباق على الطريق لل�صباب ذوي االإعاقة الذهنية، 
يف اإطار م�صروع التعاون بني املركز الوطني حممد ال�صاد�س 
للمعاقني و�صندوق االأمم املتحدة لل�صكان،.االأوملبياد 
اخلا�س، Y-PEER PETRI Maroc واجلمعيات العاملة يف

جمال االإعاقة يف اجلهة ال�صرقية

باالإ�صافة اإىل ذلك و�صمن اإطار اأن�صطته العلمية، �صارك املركز الوطني حممد 
ال�صاد�س للمعاقني ك�صريك رائد يف اإطالق ا�صرتاتيجية وزارة الرتبية الوطنية حول 

التعليم ال�صامل.  تراأ�س هذا احلدث ب�صال، رئي�س احلكومة، يف يونيو 2019. 

تنظيم يوم اإعالم وتوعية 
ب�صراكة مع االأكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين، 
حول مو�صوع املرافقة املتعددة التخ�ص�صات 

لالأ�صخا�س ذوي االإعاقة يف املدار�س العادية.

م�ضاركة املركز الوطني حممد ال�ضاد�ش 
للمعاقني يف القمة العاملية لل�ضكان والتنمية 

بنريوبي
من 12اإىل 14 نونبرب.

املخيمات ال�ضيفية الوطنية 
طوال �صهر يوليوز، 40 �صابا من ذوي االعاقة الذهنية 
و20 من ال�صــباب دون اإعاقة، ينتمون لدور ال�صــباب مت 
ا�صتقبالهم باملركز الوطني حممد ال�صاد�س للمعاقني 
يف اإطار برنامج ي�صمل اأن�صطة تربوية، تنظيم فعاليات 
ريا�صية وثقافية داخل وخارج املركز، من 23 اإىل 30 يوليوز.

الدورة ال�ضاد�ضة من مهرجان امل�ضرح الأطفال 
ذوي الإعاقات الذهنية  - 25 يونيو.
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مركز الإدماج وامل�ضاعدة بالت�ضغيل

بعد اأن مت اطالقه يف فرباير 2016، وبعد اأن ح�صل على �صفة موؤ�ص�صة 
للرعاية االجتماعية )ترخي�س رقم 1084/17 موؤرخ يف 04 غ�صت 
2017(، وا�صل املركز مهمته بدف توفري لل�صباب ذوي اإعاقة دهنية 

اإطار عمل منا�صــب مع فر�س جديدة لالإدماج يف الو�صــط العادي.
وقد توج التزام املركز، خالل هذه ال�صــنة، مب�صــاركة فريقه يف الدورة 

17 من امل�صــابقة الدولية ‘L‘Assiette  Gourm‘Hand‘  التي 

ُنظمت يف اخلام�ــس اأكتوبر بالثانوية اخلا�صة الفندقة )فرن�صــا( 
�صــانت ماري جو بايول. 

دماج و المساعدة بالتشغيل فضاء ‘’هاندي إدماج‘’ بنية خارجية لمركز الإ

 : «L’Assiette Gourm’Hand»  وبخ�ضو�ش م�ضابقة
مت و�صعها حتت الرعاية ال�صامية لرئي�س اجلمهورية الفرن�صية وهي املناف�صة الدولية الوحيدة التي تهدف اإىل االإندماج 
االجتماعي واملهني وتثمني مهارات وعمل االأ�صــخا�س ذوي االإعاقات الذهنية. كل �صــنة يتم اختيار16 زوجا، )مر�صــح 
ومدرب( على ال�صعيد الدويل يبتكرون طهيا مع احرتام مو�صوع ومكونات معينة. وتتناف�ــس الفرق حتت اأعني كيوم 
كوميز، رئي�س جلنة التحكيم، ورئي�س ق�صر االإليزيه ورئي�س طهاة اجلمهورية واالأع�صاء 35 االآخرين للجنة التحكيم 
التي ت�صم اأ�صــماء كبرية من املطعمة الفرن�صــية، �صمنهم 18 من بني اأف�صل عمال فرن�صــا. ويتم احلكم على االأطباق 

املقدمة وفًقا للمعايري الب�صرية واالإتقان التقني وجودة املذاقية.

وكان فريق املركز يتاألف من لبنى بادي - فتاة �صابة باإعاقة ذهنية 
تعمل منذ 2017 يف ور�صة املطعم و للطاهي و معاد العلمي، الذي 
يراأ�س مطعم املركز. وقد فاز الفريق باجلائزة الرابعة وح�صل على 
جائزة جلنة التحكيم اخلا�صة جائزة جون مارك مومبا�س، كمكافاأة 
الأف�صل قدوة لقيم االإي�صال والتقا�صم التي اأبان عنها الفريق خالل 
امل�صابقة. وت�صتمر املغامرة بالن�صبة للفريق الفائز حيث �صيكون حمل 
ترحيب بق�صر االإليزيه، يف مار�س 2020، خالل حفل اال�صتقبال 

املُنظم على �صرف الفائزين.

من حيث االأداء التجاري، �صــجل مركز االدماج تطوًرا وا�صًحا يف ن�صــاطه املوجه لعامة النا�ــس 
مقارنة بال�صــنتني املاليتني 2016 و 2019.

اإجنازات 2019

�ضباب يف ور�ضة التغليف

�ضباب يف قطب ف�ضاء البيع

�ضباب يف ور�ضة اإ�ضالح الكرا�ضي املتحركة

�ضباب يف ور�ضة املخبزة

�ضباب يف بيئة خارجية عامل هاندي اإدماج

�ضباب يف ور�ضة املعجنات 

�ضاًبا يف القطب الزراعي

العدد الإجمايلمتطوعني متدربني
 لل�شباب الذي
 مت �إدماجهم

القفة ع�ضويةالتالميذالزوار

م�صــاحة املنا�صــبات، ا�صت�صاف مركز االدماج العديد من 
االأحداث التي نظمها موؤ�ص�صــاتيون :

كما اأقيمت �صــراكات جديدة يف جمال اخلدمات مع جمل�ــس عمالة 
مدينة �صــال،  وعمالة �صــال واأك�صــا للتاأمني. عالوة على ذلك، وبهدف 
الرتويج ملهمته وت�صــويق منتجاته، �صــارك املركز يف العديد من 

املعار�س املحلية :

متيزت �صنة 2019 بفتح بيئة عمل خارجية جديدة، داخل الف�صاء 
»هاندي اإدماج « بكي�س الوداية بتمارة. ويتعلق االأمر باإن�صاء م�صبنة ايكولوجية 

متثل ثمرة �صراكة بني املوؤ�ص�صة و�صفارة جمهورية ال�صني يف املغرب، والتي ت�صغل 
متدربا �صابا من ذوي االإعاقة يتكلف باال�صتقبال وخدمة الزبناء. وي�صمل ف�صاء 
»هانــدي اإدمــاج«، الــذي مت اإطالقــه �صــنة 2017، متجرا  وخمبــزة، ومطعم 

اإيطايل »Gusto,l‘italien autrement«، وقد ا�صتقبل خالل �صنة 2019 
اأكر من 25000 زبونا وزائر. 

•   اأم�صيات رم�صانية للمركز الثقايف الرتكي و�صفارتي اليابان

    وجيبوتي  يف املغرب ؛
•  ام�صية لفائدة العمال ال�صباب ذوي االإعاقة التي قدمتها �صفارة 

   تايالند يف املغرب ؛
•   تنظيم ماأدبة غداء جلمعية موظفات الدولة باملغرب.

•   امل�صاركة يف دورة 2019 للمعر�س الدويل للفالحة يف املغرب؛

•  امل�صاركة يف املعر�س الفالحي - املهرجان الوطني للفواكه احلمراء 
    بجهة القنيطرة.

•   امل�صاركة يف معر�س املنتجات املجالية يف القنيطرة
•   ا مل�صاركة يف اليوم الدرا�صي حول االإعاقة ومعر�س منتجات املركز 

 .ESSEC Afrique -ESSEC Business : يف مدر�صة    
•   رواق عر�س وبيع منتجات املركز بال�صراكة مع اأك�صا للتاأمني، مبنا�صبة 

    اليوم العاملي لالإعاقة

البنيات املتخ�ش�شة
ذ�ت �لتدبري �لذ�تي
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مركز املقاولت الت�ضامنية ال�ضغرى- الدار البي�ضاء
الإدماج الإقت�ضادي لل�ضباب من اأو�ضاط معوزة من خالل تطوير روح املقاولة الت�ضامنية

اأطلقت املوؤ�ص�صة عام 2015، مركز املقاوالت الت�صامنية ال�صغرى، 
والذي كّر�س ر�صالته لتاأطري ودعم ومرافقة املقاولني ال�صباب باإجراءات 
وا�صحة ودعم ح�صب الطلب. ويتم هذا من خالل امل�صاعدة على 
اإن�صاء واإدارة االأن�صطة االقت�صادية، وتوفري املعدات املهنية، والتدريب 
الفردي واحل�صانة. منذ اأن بداأ تدخالته، قدم مركز املقاوالت 
الت�صامنية ال�صغرى، الدعم الإن�صــاء وح�صانة 304 مقاولة �صغرية 
جدا ورافق ن�صاط 93 مقاولة اأخرى ملدة ثالثة �صنوات، يف بيئة 

خارجية. وقد بلغت ن�صبة البقاء االقت�صادي بعد ثالثة �صنوات 

من الن�صاط % 82.35، وهي ن�صبة م�صجعة ودليل على اجلهود املبذولة 
لغاية هذا اليوم. ويف �صنة 2019، متيز ن�صاط مركز املقاوالت 
الت�صامنية ال�صغرى جدا بافتتاح فرع عملي مبدينة فا�ــس، وتفعيل 
ور�س التحول الرقمي الذي مت ال�صروع فيه على م�صتوى نظام املرافقة. 
كما مت اإطالق خدمات جديدة، متوفرة من خالل 4 حماور، لفائدة 
حاملــي امل�صــاريع واملقاولــني املوؤّطريــن مــن قبــل مركــز املقاوالت 

الت�صامنية ال�صغرى.

10 وحدات التك�ين متاحة 

نظام تعلم فردي و�ضخ�ضي
حالت ملمو�ضة م�ضتمدة من الواقع املغربي

تكوين تفاعلي

ا�ضتالم ومعاجلة الرت�ضيحات
تتبع تقدم املقاولني ال�ضباب 

نظام الكرتوين حلفظ الوثائق
خلقات درا�ضية عرب الويب

ا�ضتجواب
live

�ضهادات املقاولني
اذاعة مركز املقاولت الت�ضامنية ال�ضغرية جدا 

األعاب املقاولت
حمفظة بيداغوجية

ف�ضاء للعمل امل�ضرتك
تكوين املكونني

موؤ�ضرات الأداء الرئي�ضية
عرفت �صنة 2019، تقدمي 969 ملف تر�صيح، اأي بزيادة % 108.9. 
وتعزى هذه الزيادة ب�صفة اأ�صا�صية اىل رقمنة عملية الت�صجيل 

التي مت تبنيها وكذا اإىل امل�صاركة يف برنامج االإدماج عن طريق 
االأن�صطة االقت�صادية باإ�صراف املوؤ�ص�صة.

وقد مت اختيار 663 ملفا ملرحلة االنتقاء النهائي للفوج اخلام�س  
للمقاولني ال�صباب.

عدد املقاولت ال�ضغرية جًدا التي يتم مرافقتها :

منها يتم تاأطريها يف بيئة خارجيةمنها يف مرحلة احل�ضانة يتم متابعتها يف مرحلة
ما بعد احل�ضانة

مقاولة �ضغرية جدا منّظمة

ن�ضبة ال�ضرتاك يف التاأمني

ن�ضبة ا�ضتعمال اخلدمات البنكية 

ن�ضبة الت�ضريح لل�ضندوق الوطني لل�ضمان الجتماعي

من�ضب �ضغل مت اإحداثها )228 من�ضب كت�ضغيل ذاتي و131 من�ضب دائم( 

منا�ضب متنوعة
مليون درهم رقم املعامالت الإجمايل منذ �ضنة 2015، منها 9.88 مليون 

درهم بر�ضم �ضنة 2019

مليون درهم ا�ضتثمار اجمايل منذ �ضنة 2015، منها 9.83 مليون درهم 
بر�ضم �ضنة 2019

املوؤ�ضرات الجتماعية - القت�ضادية

الرتويج والتعاون

اجنز مركز املقاوالت الت�صامنية ال�صغرى جدا العديد من االإجراءات 
الرتويجية، منها ابرام �صراكات جديد بهدف تعزيز عالقات التعاون 
على ال�صعيدين الوطني والدويل يف جمال تبادل اخلربات وبناء 

القدرات.
م�ضروع دوفيل : الإدماج املايل من خالل القرو�ش ال�ضغرية،

بداأ هذا امل�صروع يف �صنة 2018 و�صهد تطوير اأدوات بيداغوجية 
جديدة موّجهة للمقاولني ال�صباب. وهو ما تطلب ا�صتثمارا 

مببلغ 2.9 مليون درهم.
م�ضروع املبادرة الوطنية للتنمية الب�ضرية 

انطلق �صتة 2018، ومت تفعيله �صنة 2019 لتلبية حاجيات مرافقة 
ومتويل 10 �صباب حاملي م�صاريع. ولهذا الغر�س، �صاهمت املبادرة 

مببلغ 000 600 درهم.

ال�ضراكة مع جمعية النهو�ش بالرتبية والتكوين يف اخلارج
�صراكة جديدة مت اإبرامها �صنة 2019، بهدف تدريب املي�ّصرين 
واملوؤّطرين املتدّخلني ب�صكل خا�س يف م�صاريع التنمية امل�صرتكة 

للن�صاء
برنامج �ضويت�ضميد بر�ضلونة

�صراكة جديدة تهدف اإىل تعزيز خدمات الدعم الإن�صاء ومرافقة 
املقاوالت اخل�صراء. و�صي�صتفيد من هذا الدعم �صنة 2020، 
ما جمموعه 17 م�صروًعا مت اختيارها با�صتثمار اإجمايل قدره 

2.33 مليون درهم.

GIZ اتفاقية مع ال�ضندوق الأملاين
مت تفعيل م�صروع TAM II GIZ، الذي �صيهم مرافقة امل�صاريع التي 
اأطلقها املغاربة العائدين من اأوروبا. وقد مت اختيار 32 م�صروًعا 
لي�صتفيدوا من م�صاعدات مالية بغالف اإجمايل بقيمة 1.44 

مليون درهم.

البنيات املتخ�ش�شة
ذ�ت �لتدبري �لذ�تي
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TOTAL 

مركز حممد ال�ضاد�ش لدعم التمويالت ال�ضغرى الت�ضامنية -الدار البي�ضاء
موؤ�ض�ضة مرجعية لتعزيز ودعم قطاع التمويالت ال�ضغرى 

خالل �صنة 2019، ا�صتفادت 5600 من املقاوالت ال�صغرى )+ 51% 
مقارنة بعام 2018( من تكوين حول موا�صيع تهم التنمية �صــخ�صية، 
ونظام املقاول الذاتي واعتماد مكت�صبات التجربة »حتفيز« لروح 
املقاولة، واإدارة املقاوالت ال�صغرية جدا والت�صويق الرقمي وخ�صائ�س

حققت من�صة التكوين االإلكرتوين عن بعد، التي مت اإطالقها �صــنة 
2017، تقدًما كبرًيا من حيث تعزيز مهارات حاملي امل�صــاريع 

وفرق جمعيات القرو�س ال�صغرية. لقد مكنت من تو�صــيع قاعدة 
امل�صــتفيدين ب�صــكل ملمو�س بف�صل الو�صول املبا�صر واحلر، 

يف اإطار »ال�صــهادة املهنية يف التمويالت ال�صغرى« التي مت احداثها 
ب�صــراكة مع مركز التكوين يف املهن البنكية بفرن�صــا، قام مركز 

التمويالت ال�صغرى الت�صامنية بتكوين الفوج الرابع الذي �صمل 13
وكيل قرو�س و 10 م�صوؤول وكالة، مع ت�صجيل معدالت جناح مر�صية : 

%77 للوكالء و %90 للم�صوؤولني.

عــرب موقــع ويــب للمركز. ومت ادخال وحدات تفاعلية وممتعة جديدة، 
ت�صم مقاطع فيديو ق�صرية بالدارجة املغربية، ق�صد ت�صــهيل ا�صــتيعاب 

مفاهيم مثل الرتبية املالية او االأن�صــطة املدرة للدخل.

العدد الرتاكمي ملجموع االعوان وامل�صــتفيدين جلمعيات القرو�س 
ال�صغــرى الذيــن تكونوا ح�صوريا يف مركز القرو�س ال�صغرى 

الت�صامنية منذ احداثه بلغ 52.997 �صــخ�صا �صــنة 2019، اأي بزيادة 
بن�صــبة  %17، مقارنة مع ال�صــنة التي قبلها.

)*( يوم تكوين/ �صخ�س : اأيام التكوين x العدد.     )**( يعادل اأيام التكوين اخل�صوري

املقاول ال�صغري. ومن جانب اآخر، �صارك املركز يف تطويراملهارات 
الت�صغيلية والتدبريية للعاملني يف جمال جمعيات التمويالت ال�صغرى، 
بوا�صطة وحدات تكوين خمتلفة تهم حكامة موؤ�ص�صات التمويالت 
ال�صغرى، اإدارة املخاطر، الرقابة الداخلية، حماية الزبائن، 
تقنيات البيع، تقنيات التخ�صيل، التحليل املايل، تدبري الوقت، 

ولتنمية الذاتية وتدبري االنفعاالت، وحت�صني العمل املكتبي، ...الخ.

اأما بالن�صــبة للدعم املبا�صــر الأ�صحاب املقاوالت ال�صغرية، فقد قدم 
املركز دعما ماليا لفائدة 164 خريجا، منهم %60 من الن�صاء، من 
خالل اجلائزة الوطنية لريادة االأعمال ال�صغرى التي ًر�صد لها 
غالف مببلغ 2.5 مليون درهم منذ اإطالقها �صنة 2012. وكقاعدة 
لتبــادل املعلومــات ورفع التقارير، لعب املركز دوًرا هاًما يف 
اإنتاج وتبادل االإح�صائيات حول قطاع التمويالت ال�صغرى يف  املغرب. 
واعد، على وجه اخل�صو�س، مر�صد التمويالت ال�صغرى 43 لوحات 
متابعة �صــهرية حول التمويالت ال�صغرى يف املغرب، و38 مذكرة 
توجهات ف�صلية و 7 ن�صــرات وقائع. وخالل �صــنة 2019، وفًقا خلطته 
اال�صرتاتيجية 2017 - 2020، وا�صل املركز حماور التطويراملرتبطة 
بالتكوين، وتثمني املقاوالت ال�صغرى يف االقت�صاديات املحلية 

واجلهوية، واال�صتغال العلمي عرب مر�صد التمويالت ال�صغرى

يوا�صل املركز عمليات املرافقة وت�صــجيع اأ�صحاب املقاوالت ال�صغرية،  من خالل 
تنظيم وامل�صــاركة يف االأحداث البارزة للقطاع، ويف خمتلف مناطق اململكة. كما 
اأطلقت مبادرات جديدة �صــنة 2019، وال �صــيما دورة التكوين اال�صــهادية ق�صد 

»اعتماد مكت�صبات التجربة«.
• اللقاءات اجلهوية للمقاولني ال�ضغار

ُنظمت ت�صــعة اجتماعات بكل من قلعة ال�صــراغنة والدار البي�صاء وميدلت واجلديدة 
وامل�صيق ووجدة والرباط ل�صالح 1،062 �صخ�صا )+ %16 مقارنة ب�صنة 2018(. 
وقد ا�صتفاد حاملو امل�صاريع هوؤالء من تبادل اخلربات والدخول يف تاآزر الأن�صطتهم، 

ومن ف�صاءات لعر�س منتجاتهم وامل�صاركة يف اورا�س تكوين.
• برنامج »من اأجلك«

يهدف هذا الربنامج، الناجت عن �صراكة مع جمعية النهو�س بالرتبية والتكوين 
باخلارج )والوين -بروك�صــيل( اىل ت�صــجيع روح املقاولة الن�صــوية، وقد جت�صد من 
خالل تنظيم ور�صــات تكوين ومرافقة يف الت�صــويق. فقد رافق املركز هذه ال�صــنة 

800 امراأة. 

• القمة العاملية للتمويالت ال�ضغرى، اإ�ضطنبول25-24- يناير
�صارك املركز يف الن�صخة الثالث لهذه التظاهرة. التي عرفت ح�صور مهنيني 
وخرباء يف التمويالت ال�صغرى، جاوؤوا من جميع اأنحاء العامل، ملناق�صــة ق�صايا 
التحديات الرئي�صــية التي تواجه القطاع اليوم. وقد مت ا�صــتعرا�س وجتميع امثلة 

جناح مع احللول االأكر ابتكارا يف مو�صوع التمويالت ال�صغرى الرقمية. 
• دورة تكوين اإ�ضهادية حول »اعتماد مكت�ضبات التجربة«

- من اأبريل اإىل دجنرب
ميثل  هذا امل�صروع  النموذجي االأول من نوعه يف املغرب، الذي مت اإطالقه يف 
�صكل اأـــورا�س ين�صطها مهنيون خرباء )اأ�صاتذة حرفيني( لالرتقاء بامل�صتفيدين 
من التكوين يف جمال املعارف املكت�صــبة من التجربة احلرفية واملهارات التدبريية. 
وقد نظم املركز، ب�صراكة مع مركز التاأهيل يف حرف ال�صناعة التقليدية بفا�س، 
ور�صات تكون لفائدة 42 من اأ�صحاب امل�صاريع ال�صغرية من بني امل�صتفيدين من 

خدمات القرو�س ال�صغرية.
• املنتدى الدويل للمقاولت ال�ضغرى،- 18 اأبريل   

تنظيم الن�صخة اخلام�صة للمنتدى الدويل للمقاوالت ال�صغرية جدا  مبركز القرو�س 
ال�صغــرى حــول مو�صــوع »االإدماج املايل والرقمي، حمفز جديد للمقاولة ال�صغرى. 
وقد نظمت هذه الن�صــخة حتت رعاية وزارتي ال�صناعة واال�صــتثمار واالقت�صاد 
الرقمي وال�صغل واالإدماج املهني، وكانت تهدف اإىل التفكري حول مو�صوع الولوج 

للخدمات املالية وو�صائل االأداء وا�صتخدامها مب�صاركة موؤ�ص�صاتيني وخرباء 
ومتخ�ص�صني من عامل االإدماج املايل والرقمي.

• الإدماج املايل - من 22 اإىل 27 اأبريل
يف اإطار تخليد اليوم العربي لالإدراج املايل الذي ينظمه بنك املغرب، قام مركز 
التمويالت ال�صغرى الت�صامنية بالعديد من اأعمال التوا�صل والتكوين لفائدة 
مقاولني �صغار و�صــكان االأحياء املجاورة  للمركز وذلك من اأجل رفع الوعي حول 

االإدماج املايل.

• توقيع اتفاقية بني مركز التمويالت ال�ضغرى الت�ضامنية واقليم 

  امل�ضيق - الفنيدق –18ي�ني�
يف اإطار برنامج املبادرة الوطنية للتنمية الب�صرية يف ن�صختها 3.0، مت التوقيع 
علــى اتفاقيــة بــني املركز وعمالة امل�صيق -الفنيدق، يف 18 يونيو2019، بهدف 
دعم ال�صباب حاملي امل�صاريع من االإقليم. وتتمثل م�صاهمة مركز التمويالت 
ال�صغرى الت�صامنية يف توفري التكوين حلاملي امل�صاريع ال�صغرية، وللخريجني 

ال�صباب.
• املعر�ش الوطني لالقت�ضاد الجتماعي والت�ضامني 2019  -من 9 

   اإىل 18 نونرب 
ُعقدت الدورة الثامنة للمعر�س الوطني لالقت�صاد االجتماعي والت�صامني 
بوجدة، حول مو�صوع »االقت�صاد االجتماعي والت�صامني: مبادرات متجددة 
وفر�س واعدة«. وقد ح�صر التظاهرة 700 عار�س وطني ودويل من 16 دولة، 
وما يقرب من 000 300 زائر. و�صــارك املركز برواق موؤ�ص�صــاتي، كما و�صع 47 
رواق عر�س رهن اإ�صارة 69 مقاولة �صغرية م�صتفيدة من قرو�س �صغرية وتعاونيات.

على هام�س هذه التظاهرة، نظم املركز اأعمال مرافقة لفائدة 303 مقاول 
�صغري. و�صملت االأعمال جل�صات التوعية حول الرتبية املالية والت�صبيك وتقنيات 
عر�س املنتجات. باالإ�صافة اإىل ذلك، مت تنظيم، من 12 اإىل 15 نونبربداخل 
ف�صاء التكوين والتن�صيط للن�صيج اجلمعوي بوجدة، تكوينات لفائدة 126 وكالء 
جمعيات القرو�س ال�صغرية باجلهة، حول املوا�صيع التالية: تقنيات التح�صيل، 

تقنيات البيع، التحليل املايل وتدبري الوقت.
• ف�ضاء ت�ضامني مبجمع »مركز الرباط« -  19 نونرب

يف اإطار افتتاح املجمع اجلديد املتعدد الوظائف الرباط �صانرت، و�صع املركز 
باملجان، ب�صــراكة مع ال�صــركة العقارية �صــالة، حتت ت�صرف 10 من حاملي 
امل�صاريع ال�صغرية وتعاونيات من �صال�صل خمتلفة لل�صناعة التقليدية 
واملنتجات املحلية، م�صاحة 205 مرت مربع  لتمكينهم من عر�س منتجاتهم.

• الربنامج  الوطني لدعم الأن�ضطة املدرة للدخل 5- دجنرب
�صارك مركز التمويالت ال�صغرى الت�صامنية مع موؤ�ص�صة �صندوق االإيداع والتدبري 
يف تنظيم الن�صخة اخلام�صة للربنامج الوطني لدعم االأن�صطة املدرة للدخل 
من خالل دعم اإن�صاء ال�صباب مل�صاريع �صغرية، ب�صراكة مع �صندوق جيدة 
للفدرالية الوطنية جلمعيات القرو�س ال�صغرى. ويهدف هذا الربنامج اإىل تعزيز 
اال�صتقاللية االقت�صادية لل�صباب االأكر حرمانا وتي�صري اندماجهم يف الن�صيج 
االقت�صادي واالجتماعي للبلد من خالل امل�صاهمة يف متويل م�صاريعهم ال�صغرية. 
ا من بني املر�صحني  ومثل حفل توزيع امل�صاعدات فر�صة ملكافاة 121 �صخ�صً
البالغ عددهم 176. وقد ح�صل الفائزون على �صــهادات اال�صــتحقاق وا�صــتفادوا من 
دعم اإجمايل بلغ 2.5 مليون درهم. كما مت منح اأو�صــمة لـــــجمعيات القرو�س 
ال�صغرى امل�صاركة يف هذه الن�صخة. وباملوازاة مع هذا احلفل، مت تلقني تكوينات 
لفائدة 120 مقاوال  �صغريا همت تطوير ال�صخ�صية، والرتبية املالية، ونظام 
املقاول الذاتي واالأحكام اجلديدة للقانون رقم 112.12 املتعلق بالتعاونيات. 
وباالإ�صافة اإىل ذلك، مت توفري تكوين حول التحليل املايل لـفائدة 7 اطر من 

جمعيات القرو�س ال�صغرى متيزوا يف الربنامج.

التكوين احل�ضوري

التعلم عن بعد

ال�ضهادة املهنية يف التمويالت ال�ضغرى

تكوين ا�ضهادي
دعم لوج�ضتيكي

تكوين خا�ش وخمطط
تكوين الكرتوين عن بعد

تكوين املقاولني ال�ضغار

برامج التكوين املنجزة من فاحت يناير اإىل غاية 31 دجنرب 2019

املجموع

يوم تكوين/ م�ضارك )*(العددعدد اأيام التكوين

ت�ضجيع املقاولت ال�ضغرية ودعم الت�ضويق

برنامج التك�ين

البنيات املتخ�ش�شة
ذ�ت �لتدبري �لذ�تي

يعمل املركز طيلة اثنى ع�صــر �صــنة من اإحداثه على تطوير خربته 
يف التمويالت ال�صغرى، من خالل اأعماله يف مرافقة اأعوان جمعيات 
القرو�س ال�صغرية يف جمال التكوين، وكذا لفائدة املقاولني ال�صغار 
الذين ي�صــتفيدون من القرو�س ال�صغرية )التكوين وامل�صــاعدة على 

الت�صويق(. وقد بلغ عدد االعوان وامل�صتفيدين من جمعيات 
القرو�س ال�صغرى الذين مت تكوينهم 68،844 بني �صنتي 2008 
و2019. كما  ح�صل اأي�صا 7 اأطر يف القطاع على �صهاداتهم 
كمكونني )ن�صبة النجاح: % 100(، يف اإطار دورات التكوين اخلا�صة 
بـ »م�صــوؤويل الوكاالت« و »وكالء القرو�س« التي مت اإطالقها �صــنة 
2016، و 118 مــن وعمــالء جمعيــات القرو�س ال�صغرى على 

»ال�صــهادة املهنية يف التمويالت ال�صغرى« )»م�صــوؤول وكالة« 
و »وكيــل قرو�ــس«(، مبعــدل جناح اإجمايل بلغ % 85.5.
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مر�ضد التمويالت ال�ضغرى
اأجنز مر�صد التمويالت ال�صغرى ملركز التمويالت ال�صغرى الت�صامنية 
عدة م�صــاريع يف �صــنة 2019 ذات بعد قطاعي لتطوير اأدواره املعتادة 
يف االعالم والتحليل واليقظة القطاعية. ويتعلق االمر على اخل�صو�س 

بامل�صاريع التالية :

 مت اإطالق هذه املن�صة يف اإطار مقاربة ملرافقة اال�صرتاتيجيات 
القطاعية التي تقودها املوؤ�ص�صة، من خالل اإجناز بنيات للتكوين  
من جيل جديد من التي ت�صــتهدف القطاعات يف طور التنمية. وتعد 
هذه املراكز مبثابة رافعات خللق فر�س ال�صغل واالإدماج املهني 

لل�صباب، خا�صة اأولئك الذين ينتمون الو�صاط معوزة.
وتتميز مراكز التكوين والتاأهيل يف حرف ال�صناعة التقليدية 
مبقاربتها املندجمة التي تاأخذ بعني االعتبار االأبعاد االجتماعية 
واالقت�صادية والثقافية. وتهدف اإىل خلق اأجيال جديدة من احلرفيني 
املهرة، وتعزيز روح املقاولة، وتثمني وت�صويق منتجات ال�صناعة 

التقليدية وكذا تاأطري وحت�صني ظروف عي�س ال�صناع التقليديني.

تت�صكل االآن املن�صة من ثالثة وحدات بكل من فا�س )نونرب 2009(، 
و�صــال )يوليوز 2012( و مراك�ــس )نونرب 2012.( وقد مّكن الربنامج، 
بني �صنتي 2009 و 2019، ا�صتفادة 7555 مر�صح �صباب من 
التكوين املهني يف قطاعات اجللود والن�صــيج واخل�صــب والطني 
واملعادن واملواد النباتية. كما مّكن 5588 حرفًيا من متابعة اأعمال 
بناء املهارات التقنية يف جماالت الت�صميم واالبتكار واالإدارة 
والت�صويق. وعرفت هذه االإجنازات اثراءا بف�صل اأن�صطة الرتويج 
والتعاون التي توؤديها هذه املراكز من �صــنة اإىل اأخرى، من اأجل تو�صــيع 

فر�س الدراية واخلربة لفائدة ال�صباب واحلرفيني.

•  موا�صلة اعداد ون�صر دعائم تقارير مركز التمويالت ال�صغرى الت�صامنية، 

  اللوحة ال�صهرية لنتائج التمويالت ال�صغرى يف املغرب، مذكرة 
  ف�صلية الجتاهات قطاع التمويالت ال�صغرى باملغرب، لتمكني الفاعلني 

  بالقطاع من روؤية وا�صحة من حيث التنمية واالأداء واملخاطر،
• القيام بدرا�صات ميدانية حول رقمنة وتاأثري القرو�س ال�صغرية 
  واالحتياجات من التكوين الأ�صحاب املقاوالت ال�صغرية خالل 

  امللتقيات اجلهوية للمقاولني ال�صغار والن�صخة الثامنة من املعر�س 
  الوطني لالقت�صاد االجتماعي والت�صامني.

•  تتبع امل�صاريع امل�صجلة يف اإطار مبادرة دوفيل للبنك الدويل : 
   »من�صة الكرتونية لرفع التقارير املالية واالجتماعية للتمويالت 

  ال�صغرى باملغرب«، »درا�صة نطاق التمويالت ال�صغرى لزبائنها 
  امل�صتفيدين  واملحتملني« و »من�صة الكرتونية لقاعدة معطيات 

   املقاولني ال�صغار امل�صتفيدين من خدمات مركز التمويالت 
   الت�صامنية«؛

•  امل�صاركة يف م�صروع و�صع  »ا�صرتاتيجية وطنية لالإدماج املايل«، 
   الذي ت�صرف عليه وزارة االقت�صاد واملالية وبنك املغرب.

•  اعداد ال�صروط املرجعية لتطبيق يخ�س تدبري املقاوالت ال�صغرى 
    مت تقدميه اإىل وزارة االقت�صاد واملالية بغر�س التقييم يف اإطار 

   مبادرة دوفيل للبنك الدويل. 

ي�صكل التكوين من خالل التعلم ن�صاطا رئي�صيا لهذه 
املراكز، وهو موجه لل�صباب الذين تفوق اأعمارهم 
15 �صنة، من االأو�صاط معوزة والذين غادروا نظام 

التدري�ــس. وتقام بن�صــبة %80 من وقت التكوين يف 
�صكل ح�صور باملقاوالت احلرفية )تعاونيات وهياكل 
حرفية اأحادية(، مبا يف ذلك تلك التي تقع داخل 
املراكز. وتوّفر املراكز للمتدربني ال�صــباب 6 فروع 
تنق�صم اإىل العديد من احلرف )من 10 اإىل 25 حرفة( 

ح�صب تخ�ص�س املراكز.

�صهدت �صنة 2019 تكوين الفوج الثاين للربنامج 
املمتد من 2018  اإىل 2022، والذي مت و�صعه 
ب�صــراكة بــني جمعيــات اإدارة مراكز التاأهيل، 
ووزارة ال�صــياحة وال�صناعــة التقليديــة والنقل 
اجلــوي واالقت�صــاد االجتماعي ووزارة الرتبية 
الوطنيــة والتكويــن املهنــي و التعليــم العايل والبحث 

العلمي.

مراكز التكوين والتاأهيل يف حرف ال�ضناعة التقليدية
من�ضة مبتكرة يف خدمة تثمني الدراية الفنية لل�ضانع التقليدي املغربي 

واإدماج ال�ضباب من اأو�ضاط معوزة.

برنامج التك�ين

التكوين من خالل التعلم

• الو�ضعية العددية �ضنة 2019

• معدلت اإجناز الربنامج

• اأعداد املتدربني ح�ضب قطاع الن�ضاط

عدد املقبولني اجلدد

الكـلـي

العدد الإجمايل للمتدربني

العدد الإجمايل للخريجني                                  

خريجو

اإناث  ذكوراإناث  ذكور

�سابا�سابا�سابا�سابا

متخرجا
اأي مبعدل

اإجناز بلغ % 27.5

جلد
خ�سب
ن�سيج

معادن 
طني

مواد نباتية

متخرجا
اأي بن�صبة

اإجناز بلغ % 38.5

خريجا
اأي بن�صبة

اإجناز بلغ % 17.8

خريجا
اأي بن�صبة

اإجناز بلغ % 24.2

اإناث ذكور

مركز فا�س

مركز فا�س

مركز فا�س

مركز �سال

مركز �سال

مركز �سال

مركز مراك�س

مركز مراك�س

مركز مراك�س

البنيات املتخ�ش�شة
ذ�ت �لتدبري �لذ�تي
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(1 coopérative créée)

التكوين امل�ضتمر

ي�صــتهدف برنامج التكوين امل�صــتمر احلرفيني املكلفني بتاأطري 
املتدربني ال�صــباب، وكذا احلرفيني العاملني يف االأ�صــواق املحلية.
يهدف اإىل تعزيز مهاراتهم، مع ايالء اهتمام خا�س للمجاالت 
اجلديدة يف تثمني املنتجات، كالت�صميم واالبتكار و االإدارة والت�صويق.

حيث اأن مراكز التكوين والتاأهيل يف حرف ال�صناعة التقليدية تتوفر 
على خلية للم�صــاعدة على اإدماج اخلريجني ال�صــباب يف �صــوق العمل، 
فاإنها تعمل على تفعيل خمتلف الرافعات لت�صــهيل احل�صول على �صــغل. 
وتتيح مقاربة املرافقة، التي يتم تفعيلها ح�صــب امل�صــروع املهني لل�صــاب، 

من االدماج املبا�صر يف املقاولة اأو الدعم الإن�صاء م�صاريع. 

بحكم طبيعة ن�صاطها واإرادتها تثمني احلرف يف قطاع ذي اإ�صعاع 
وطني ودويل، توا�صل املراكز جهودها للرتويج والتعاون املوؤ�ص�صــاتي. 
وذلك بهدف مزدوج: دعم التكوين وتدابري مرافقة املتمّرنني ال�صــباب 

واحلرفيني، واإتاحة فر�س جتارية الإنتاج ال�صناعة التقليدية.

وقد �صهدت �صنة 2019 تفعيل اتفاقيات �صراكة جديدة همت الرتويج 
لروح املقاولة وتبادل اخلربة. كما نظمت املراكز و�صــاركت يف العديد 
مــن تظاهــرات الرتويــج حملية وجهوية. وكذلــك احلرفيني، وخلق 

فر�س لالإنتاجات احلرفية.

وقــد مت تعزيــز هــذه الرافعة الثانية من خالل دمج املراكز املذكورة 
يف برنامــج االإدمــاج عــن طريق االأن�صــطة االقت�صادية الذي اأطلقته 
املوؤ�ص�صة �صنة 2016. وتتدخل هذه املراكز كنقطة حمورية يف التعرف 
على ال�صباب من ذوي امل�صاريع، مل�صاعدتهم على اإعداد خطط 

العمل ومتابعة اأن�صطتهم بعد االإن�صاء.

تكويــن 299 حرفيا يف الرتبية املالية.
تكويــن تربــوي ل�صالــح 10 حرفيني مكونني يف جمال التكوين بالتعلم
تكوين 25 حرفًيا حول كيفية التكوين احلريف بالتعلم، ا�صــتقبال 

متمّرنني واعتماد املكت�صبات 
تكوين يف اللغة االإجنليزية لـــفائدة 48 

مرافقة 38 حريف وحرفية ا�صــتفادوا من برنامج تكوين مبركز 
حممد ال�صاد�ــس  للتمويالت ال�صغرى الت�صامنية

اأحداث 
ور�صــة عمل توعوية حول مو�صوع »نظام املقاول الذاتي« نظمت 
ب�صــراكة مع مديري وكاالت البنك ال�صــعبي امل�صــاركة يف االأ�صبوع 
الوطني اخلام�ــس لل�صناعة التقليدية مبراك�ــس زيارة م�صوؤولني 

وموؤ�ص�صــات وممثلني ملنظمات دولية. 

تعزيز املهارات والتكوين
اتفاقية مع مركز حممد ال�صاد�ــس لدعم التمويالت ال�صغرى الت�صامنية

اأحداث
تن�صــيط اأورا�ــس لفائدة طلبة من مدر�صة رود اآيالند للت�صميم 
بالواليات املتحدة )بروفيدن�ــس( امل�صــاركة يف املعار�س الوطنية للمعادن 
واجللد والفخار والزليج )فا�ــس - من مار�ــس اإىل دجنرب( تنظيم 

اأورا�ــس للتعريف والتبادل مع طلبة من املركز اللغوي االأمريكي.

اأحداث 
عر�س جتاري بفندق الوزير تنظيم اأيام االأبواب املفتوحة ب�صــراكة 
مع جمعية »معا �صد الليمفاوي« امل�صــاركة يف قافلة امتنان باليوم 
العاملي للممر�س امل�صــاركة يف احلدث املنّظم بق�صر البلدة مبنا�صــبة 

يوم املراأة.

تعزيز املهارات والتكوين 
اتفاقية مع جمعية اأ�صافو لتثمني انتاج ال�صناعة التقليدية اتفاقية 
مع املركز اجلهوي لل�صــياحة مبراك�ــس الإدماج املركزيف اجلوالت 
ال�صياحية وم�صاركة احلرفيني يف املعار�س املنظمة من قبل املركز 

اجلهوي لل�صياحة.

مركز التكوين والتاأهيل يف حرف ال�ضناعة التقليدية مراك�ــش
تكوين 440 حريف وحرفية من اقاليم �صي�صــاوة، اآ�صــفي وقلعة ال�صــراغنة 
واحلوز والرحامنة ومراك�ــس يف حرف اخلياطة، والن�صــيج التقليدي، ون�صج 
الزرابي، والفخار - ال�صــرياميك، وفن احلدادة، وكذا �صناعة اجللد 
والنحت على اخل�صــب، واأي�صا يف جماالت الت�صميم واالإدارة والت�صــويق.

لكل مراكز برنامج تكوين م�صتمر خا�س به، يتم توطيده مع �صركاء 
وطنيني ودوليني يقومون بتقدمي خربات حرفية جديدة للحرفيني.

مركز فا�س

مركز �سال

مركز مراك�س

برنامج مرافقة لالإدماج املهني للخريجني ال�ضباب 

الرتويج والتعاون 

تكويــن تقنــي ل�ضالــح 745 �ضانــع تقليدي و �ضانعة تقليدية 
ينحدرون من اأفاليم الرباط و�صال والقنيطرة و�صيدي قا�صم واخلمي�صات 
وتيفلت واأوملا�س )برنامج تكوين جهوي( يف قطاعات ال�صناعات 
التقليديــة وموا�صيــع جديدة ترتبط بالتجارة االإلكرتونية والت�صميم 

وتقنيات ال�صفع الرملي.
تكويــن تربــوي ل�ضالــح 18 مكّونا يف ال�ضناعة التقليدية

يف جمــال  التكويــن  الرتبوي للبالغني.

متخرجون مدجمون يف مقاولة ا�ضتقبال لل�ضناعة التقليدية 
متخرجون مدجمون يف مقاولة اأو تعاونية لل�ضناعة التقليدية

متخرجون يف و�ضعية ت�ضغيل ذاتي 

متخرجون متت م�ضاعدتهم من اأجل اإحداث تعاونيات

متخرجون متت م�ضاعدتهم من اأجل اإحداث ن�ضاط

ن�ضبة الإدماج

)اإحداث 3 تعاونية()اإحداث تعاونية 1(

مركز مراك�سمركز �سالمركز فا�س

مركز التكوين والتاأهيل يف حرف ال�ضناعة التقليدية - فا�شمركز التكوين والتاأهيل يف حرف ال�ضناعة التقليدية - �ضال

مركز التكوين والتاأهيل يف حرف ال�ضناعة التقليدية -مراك�ش

البنيات املتخ�ش�شة
ذ�ت �لتدبري �لذ�تي
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