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عار تحت شتعبئة شاملة 

التزامالمواطنة 

ملف العــــدد



جندتاإلغاثة المدنية : بعد الخطاب الملكي 6

داتهامجهوالمملكةجهاتعبرفروعهابجميعالمدنيةلإلغاثةالمغربيةالجمعيةتواصل

ببلدناتفشىوالذيالمستجدكورونافيروسجائحةمنالوقائيةواإلجراءاتالتدابيرلتعزيز

والذيةاألهميفيغايةبدورللقيامالجمعيةتتطلعكما.األرواحمنالعديدوحصدالعزيز

رهنصالسادسمحمدالملكالجاللةصاحبلتوجيهاتمواكبةالمبذولةالدولةجهوديكمل

اتالمبادرودعملمحاصرتهوذلكالفيروسهذاانتشارظلفياألخيرخطابهفيهللا

يةاألرضالكرةحركةشلتالتيالجائحةلمجابهةالمبذولةالفرديةوالجهودالحكومية

خراطاالنعلىالمدنيةلإلغاثةالمغربيةالجمعيةحرصتالفيروسظهورفمنذ.باسرها

علىيمالتعقوسائلبتوزيعبدأتحيثالمواطنين،بينانتشارهمنالحدأجلمنالجاد

ر،التطهيبموادالشوارعوكذاالعموميةواألماكناألحياءورشالتعليمية،المؤسسات
.الصحيرالحجفترةتبعاتمنالمتضررةلألسرالغذائيةالموادتوزيعتمذلكعلىعالوة

لمجتمعامؤسساتمختلفمجهودعنأهميةيقلالاجتماعيسياقفيالجمعيةبادرةوتأتي

موازاةبالوطنيبواجبهاالقيامعلىمنهاتعبيرااألزمةهذهمنللخروجالمتضامنةالمدني

.حةصالحرةمواطنةأجلمنبيديداوأطرهاوهيئاتهاقطاعاتهابكلالدولةبهقامتمامع

الماديالدعموهوأالواحدهدفنحوتصبمختلفةبأدوارالمساهمةعلىوالحرص

أبناءوتضامنبتعاونوذلك“19كوفيد“المستجدكورونافيروسأزمةلتجاوزوالمعنوي
.المتوقعفاقوجهأحسنعلىتمتوالتيالحبيبمغربنا

لخطوطافياليومفهيالمنيع،وحصنهالوطنذخرالمدنيةلإلغاثةالمغربيةالجمعيةنإ

حترازيةواالالوقائيةاالجراءاتعليهنصتمالتنزيلالعموميةالسياساتلمواكبةاألولى
.للجائحةللتصديالمتخذة

مةمدعالواقعأرضعلىالتحسيسيةالحمالتأكلهاأعطتالتيالجمعيةمرتكزاتمن

ومجموعاتاالجتماعيالتواصلقنواتعبرمباشرةصلةخلقهمهالعملبفريق

معلوماتعنهابدالوإيصالالمواطنلدىالمغلوطةالمعلوماتلتصحيح”الواتساب“
”.علميةومصداقيةمرجعيةذاتصحيحة

يس تروم تحسحملة وطنية فروعها لالنخراط في 
المواطنين بمخاطر كورونا
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ركتتاللحظةنعيشهاالتيالفترةهذهأن

اوعبردروساأطيافهبكلالمجتمعلدى

تجندوأهمهاالبشرية،تاريخسجلها

اتوالسلطمكوناتهابكلالطبيةاألجهزة

والوطنياألمنوالوانهابكلالمحلية

هاووقوفالمساعدةالقواتوالملكيالدرك

الساميةالرعايةتحتواحدرجلوقفة

وطنيواجبلتأديةالجاللةلصاحب

كافةوتقديماألكملالوجهعلىظرفي
.المجتمعألفرادوالرعايةالدعمأشكال

ائبنبلحسينسعيدالسيدقالجانبهمن

يةالمغربالمملكةإنللجمعيةالعامالقائد

ناكوروفيروسمعتعاملهاخاللأثبتت

اإلنسانيةوطنإنها”19كوفيد“المستجد

معخاصةالمجتمعيالتالحموعنوان

عالمجتمأفرادلجميعالكبيرااللتزام

تميالتوالوقائيةاالحترازيةباإلجراءات

نوالحرصيالوطنأبناءأنوأكد.اتخاذها

عالمجتمأفرادوجميعبالدناسالمةعلى

يراكبالتزاماوأبدوابالمسؤوليةتحلوا

جهودفيكشركاءدورهممنانطالقا
.المختلفةومؤسساتهاالدولة

فردكلتحليعاليةبحرفيةمراميهابلوغفيالجمعيةساعدومما

السيدمنوارشادبتوجيهاليهالموكلةالمهامأداءفيللجمعيةمنتمي

فرادأنفوسفيالطمأنينةببثيناديفتئماالذيالعام،القائد

والوقائيةاالحترازيةاإلجراءاتاتباععلىوبحثهمالمجتمع

نمبإشادةحظيتوالتيالمختصةالسلطاتقبلمنالمستخدمة
.دوليةمنظمات



متعلقالالمركزيالمكتبلبرنامجتنزيال

توعيةولتحسيسالوطنيةبالحملة

استجابتكورونا،بمخاطرالمواطنين

ةلإلغاثالمغربيةالجمعيةفروعكافة

الفعلياإلشرافتحتالمدنية

الوطن،لنداءالجهوياتللمفوضيات

جهويةبرامجتسطيرعلىوعملت

المناطقطبيعةوتتماشىوإقليمية

..المستهدفةوالفئات

عددتوظيفالحمالت،هذهعرفتوهذا

منالمساعدةالبيداغوجيةالوسائلمن

اتمكبروالمطوياتوالمنشوراتقبيل

خرجوالالفتات،إلىإضافة،الصور

منبرفاقهممدعوميناإلغاثةشباب

منظمةحمالتفيشريكةجمعيات

وطنيحسفيقراهم،ومدنهمجابت

بمقتضياتتقيدوانضباطوعال،

يسببقدمكلمناالحترازوالسالمة

.19بكوفيداإلصابة

أنالحمالت،هذهقوةنقاطبينمن

المواطنينمنواسعةشرائحاستهدفت

ليةتواصسياسةعلىمرتكزينالمغاربة،

عدةبلغاتومفهوم،وسلسبخطاب

األمازيغيةبينهامنمختلفةولهجات

تتحدثالالتيالمناطقفيخاصة

استحسنهابادرةهيوسواها،

شكرهمعنعبرواالذينالمواطنون

إيصالأجلمنلتطوعهماإلغاثةألبناء

.كوروناجائحةحولالصحيحةالمعلومة

حسيس شعار الحملة الوطنية للتالمواطنة التزام 
بمخاطر كوروناو التوعية 
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لمـــالبني من المواطنة التزام صور حملة 10
بنصالحالفقيه و 



أكاديـــرمن المواطنة التزام صور حملة 11



تـــزنـيتمن المواطنة التزام صور حملة 12



طنجة، من مدن المواطنة التزام صور حملة 13
أصيلة، فاس، مكناس و تازة
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أمــانةولـــــدي 

أمانــــة_ولدي#
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يةالوطنالحملةتطلقالمدنيةاإلغاثة16
لجنسيااالستغاللمنللحدالتحسيسية

ىعلبهاهللاحباهاالتيهللانعمأعظممن
دنياالالحياةزينةفهمالذرية،نعمةاإلنسان

همرعايتالواجبفمنوهبته،هللاأمانةوهم
.ممعاملتهوحسن

المشاكلمنباألطفالالتحرشيعد
و،المجتمعتهددالتيالخطيرةالمجتمعية

يهافالخوضيصعبطابوهاتشكلتالتي
الأنهاألكيدوالغابرة،األزمنةامتدادعلى

مرةمدآثاراتخلفكونهافياثنانيختلف
سدي،والجالنفسيالمستويينعلىللطفل
ةطيلالطفلالسلبيةاثارهتالزموربما
..حياته

للتحرشالتعرضمناألطفالولحماية
واآلباءفعلىالجنسي،واالستغالل

والتدابيرمنمجموعةاتخاذاألمهات
ذاتفلتجنيبقصداالحترازيةاإلجراءات

أولىلعلوالظاهرة،هذهخطرأكبادهم
هييتبعوهاأنيجبالتيالخطوات
همتثقيفوالجسدينموهمأثناءمواكبتهم

كيفيةسةسلبأساليبتلقينهميجبكماحوله،
يةكيفكذاواالستغاللمنأنفسهمحماية

جاهاتاألمانبعدمالشعورحالةفيالتعامل
.غريبشخص

المجهودفيمنهاوإسهاماالمنطلق،هذامن
ي،الجنساالستغاللظاهرةمنللحدالوطني

ة،المدنيلإلغاثةالمغربيةالجمعيةتطلق

اهرةظمنللحدالتحسيسيةالوطنيةالحملة
ولدي”شعارتحتالجنسياالستغالل

."أمانة

ربوعكلستشملالتيالحملةوتروم
حمايةبأساليباألطفالتوعيةالمملكة
امعبشكلالتحرشسلوكياتمنأنفسهم

افةباإلضخاص،بشكلالجنسيوالتحرش
و.الاألطفلدىاإليجابيةالقيمتعزيزإلى
اتبالمؤسستدريبيةورشاتخاللمنذلك

ة،الخاصوالعموميةاالبتدائيةالتعليمية
دورواإليواءمراكزمنلعددباإلضافة

.األطفالدورواأليتام

فإنا،شموليتهفياألسرةتهمالعمليةوألن
دةلفائكذلكستوجهالتحسيسيةالحملة
مهاتاألواآلباءتحسيسسيتمحيثاألسر،

سبلوالظاهرةبمخاطراألمورأولياءو
الجسديةوالنفسيةالمواكبةوالتدخل

ميدانيةحمالتخاللمنذلكولألطفال،
.العامالشارعفي
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المغربيةالجمعيةرصدتوهذا

كيةلوجيستيإعداداتالمدنيةلإلغاثة

فيالحملةهاتهتمرأنقصدجيدة

رصدتحيثالظروف،أحسن

ومناشيروإرشاديةمطويات

ماأفالتتضمنمدمجةأقراص

لهذاخصيصاأعدتتوعويةكرتونية

..الغرض

تستهدفأنرالمنتظفمنالرجال،أوراجيإبراهيمالسيدللجمعيةالعامللقائدتصريحفيو

والعامالقطاعينبينتتوزعتعليميةمؤسسة140حوالياألولىمرحلتهافيالحملة

أنمضيفاالعام،بالشارعمستهدف30000إلىإضافةتلميذ،15000مجموعبماالخاص،

أنعلى،19كوفيدبمواجهةالخاصةالوقائيةبالتدابيرااللتزامبالضرورةأمالهالعددهذا

.مستفيد100000إلىالوصولأفقفيأخرىفئاتأخرىمراحلفيتستهدف

:تستهدف المرحلة األولى
مؤسسة تعليمية140-
دار للرعاية15-
تلميذ15000-
مستهدف بالشارع العام30000-
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ة الحملتواصل اإلغاثة المدنية 
للتبرع بالدمالوطنية

الصمود_لنواصل#
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اءفضاحتضنهاالتيوالثانية،الحملةأما

فكانت،2020أكتوبر19يومالتونسيدار

جمعيةمعبشراكةطنجةفرعتنظيممن

كذاوالصغيرة،األجرةلسائقياليسر

تاستهدفوللتنمية،الحياةصناعجمعية

روادهاوالثالثالجمعياتمنخرطيأساسا

عرفتوالنقل،قطاعمهنييإلىإضافة

.متطوع230عنيفوقمامشاركة

تحمالثالث:الحسيمةتطوانطنجةجهة
الأصيوطنجةمنبكلبالدمللتبرع

متبرعا480
تحمالثالثفي
طنجةمنبكل

أصيــــــالو

لإلغاثةةالمغربيالجمعيةأطلقتهاالتيبالدمللتبرعالوطنيةالحملةإطارفيدائما

فرعوطنجةفرعوالحسيمةتطوانبطنجةالجهويةالمفوضيةمنكلنظمتالمدنية

وطنجةينةبمداإلدريسيةحيوالتونسيدارمنبكلللدمللتبرعحمالتثالثأصيال

.أصيالمدينة

وميالدمتحاقنمركزمعبشراكةالجهويالصعيدعلىنظمتالتياألولىالحملة

حيساكنةلدنمنكبيراإقباالعرفتالجمعية،بمقر2020أكتوبر18األحد

.العمليةفيمواطن110عنيفوقماشاركحيثاإلدريسية،

استهدفتوالثالثة،العمليةبدورهنظمحيثالموعد،فيبدورهكانبإشرافوأصيال،فرع

.متبرع140عنيقلالمامشاركةعرفتوالمدينة،ساكنة

أنمةالحسيتطوانطنجةلجهةالجهويةالمفوضةبوبكرالزهراءفاطمةالسيدةوكشفت

تنظيمبالجمعيةطالبواوالمواطنين،طرفمنكبيرااستحسانالقيتالثالثالحمالت

.العاجلالقريبفيتنزيلهعلىستعملماهووأخرى،حمالت



سيطنجة دار التون-صور حملة التبرع بالدم 22



يةطنجة االدريس-صور حملة التبرع بالدم 23



أصيـــــال–صور حملة التبرع بالدم 24
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في مبادرات انخراط جدي 
برامج ، و المكتب المركزي

محلية رائدة

الفــــــروع_أخبار#
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عة أنشطة صحية متنو
يـــتتزنلفائدة ساكنة 

لإلغاثةيةالمغربللجمعيةتزنيتفرعنظمالصحي،بالمجالالمرتبطةاألنشطةإطارفي

..بالمجالاالرتباطذاتالمتميزةاألنشطةمنمجموعةأكتوبر،شهرطيلةالمدنية

اطرائدةلفموجهةاألوليةاإلسعافاتفيتكوينيةدورةبتنظيمأشطتهالفرعاستهلو

..بالمدينةالمجالفيالعاملةالكوادرمننخبةأطرهامعها،المتعاطفينوالجمعية

فيالواقعبشبيهةتطبيقيةونظريةدروسمنالمتدربوناستفادو

ذيالاألمرهوواالستعجالية،الحاالتفيللتدخلتأهيلهمأفق

إشارةرهنالجمعيةأطروضععبرتنزيلهتمماسرعان

الطاقمندةمسابهدفبتزنيت،الفطواكيحماناإلقليميالمستشفى

ذههفيخاصةالصحيةبالمؤسسةالعاملالتمريضيوالطبي

.كورونابجائحةالمتسمةالحرجةالظرفية

تزنيتفرعأنشطة

،الصحيبالمجالالمرتبطة

طبلحملةبتنظيمستتعزز

أطرعليهاأشرفالعيون

.الفرع
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يمنح كرسيا متحركا لمحتاجفرع العيون 
فرعمنحالخيرية،االجتماعيةاألنشطةإطارفي

ذويمنالمحتاجينأحدالعيون،بمدينةالجمعية

الفقيرة،األحياءبأحدالقاطنوالحركيةاإلعاقة

..الجيدالنوعمنمتحركاكرسيا

تنتج كبسولة دعائيةجهة فاس مكناس 

ولدي»الوطنيةالحملةفيمنهامساهمة

يةللجمعالجهويةالمفوضيةأنتجت،«أمانة

حولتحسيسيةكبسولةمكناسبفاس

..الموضوع

منمجموعةيعرضالتحسيسيالشريط

تعاطيالكيفيةحولالمفيدةالقيمةالمعلومات

بلسوباألطفالالجنسيالتحرشظاهرةمع

الواجبالمؤسساتكذاومنها،الحد

....الحاالتههمثلفيبهااالتصال

عي في زيارة لفرالقائد العام 
التمسيةالقليعة و 

راجيإبراهيمالسيدخصص

منلكلخاصةزيارة،أبوالرجال

،سيةالتموبالقليعةالجمعيةفرعي

االنطالقةاعطاءهأثناءذلكو

«التزامالمواطنة»لحملةالرسمية

..ماسةسوسجهةمن
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ةلحملمتميزةوخاصةتغطيةدوزيم–الثانيةالقناةخصصت
ةلإلغاثالمغربيةالجمعيةفرعطرفمنالمنظمةبالدمالتبرع
:.أصيلةبمدينةالمدنية

فــــــالش بـــــــاك

المفوضرضابزيعادلالوطنيأصدراإلطارالتربوي
الرباطبالمدنيةلإلغاثةالمغربيةالجمعيةللجمعيةالجهوي

يف»عنوانتحتجديداتربويانشيداالقنيطرة،سال
الحانه،وكلماتهمنتربوينشيدهوو،«الزهرروضة

..عيفوتمنتصرعبدالرحيمالمايستروتوزيعومن

لمواجهةيةالتحسيسالحملةحولمستفيضةوخاصةتغطيةاألولىالقناةخصصتكما
الدارالبيضاءبمدينةوذلكالتزام،المواطنةشعارتحتكورونامخاطر

جرائد5منأزيدخصصت
57أزيدووطنية،ورقية
إلكترونيا،إخبارياموقعا
ةالجمعيلحملةخاصةتغطية

المدنيةلإلغاثةالمغربية
أساساالموجهة«أمانةولدي»

ةالجنسياالنتهاكاتمنللحد
قدأكانتالتيواألطفال،ضد

اغتصابواقعةبعدأطلقتها
خاللآخريناختفاءوأطفال

هيوالماضية،األسابيع
مستمرةالزالتالتيالحملة

..المملكةربوعبكل
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ريبيةتدشواهدعلىالمدنيةلإلغاثةالمغربيةالجمعيةأطرمنعددتحصل
ابالشبوزارةطرفمنالمنظمةاألخيرةالتكوينيةالدوراتخاللمعتمدة

إطارا12علىموزعينإطارا26الناجحينمجموعبلغوالرياضة،و
اجتازواإطارا14والصيفية،المخيماتمدربيدبلومعلىتحصلوا
.التحضيريةالتداريباجتازواأطر10والتكويني،التدريب

المجانيةةالتكوينيالدورةفعالياتأصيلةبمدينةتتواصل
هنملمبارياتوالمترشحينالمترشحاتلفائدةالمنظمة
الجمعيةطرفمنأصيلةبمدينةوالتكوينالتربية

ليالمحوالمكتبأصيلةفرعالمدنيةلالغاثةالمغربية
الديمقراطيةالفيدراليةفيالعضوللتعليمالوطنيةللنقابة
...زيليسأجيالبمؤسسةللشغل

ةدورالمدنيةلإلغاثةالمغربيةللجمعيةإنزكانفرعينظم
فيذلكوالشباب،المقاولينلفائدةالجدوىدراسةحولتكوينية

كليؤطرهابإنزكان،الجمعيةبمقر2020نونبر22األحديوم
راإلطاوللجمعية،الجهويالمفوضاعنيترةمحمدالسيدمن

التنميةوالشبابللمقاولينالوطنيةالرابطةعضواألبدرزكريا
.المقاوالتية

دورةتايمةأوالدفرعالمدنيةلإلغاثةالمغربيةالجمعيةنظمت

تاماحترامفيوذلك.التعليملمباراةالمترشحينلفائدةتكوينية

تايمةوالدأبمدينةالجمعيةمقرفيوذلكاإلحترازيةالتدابيرلكل

2020نونبر15و14أيام

اتاالسلطبمعيةوزان،إقليمأسجنبمدينةالجمعيةفرعباشر

المتخدةالطوارئبحالةالمتعلقةالقراراتتبليغعملياتالمختصة

معبالتواصلالجمعيةأعضاءقامحيثوزان،إقليمصعيدعلى

يةالمعنالقطاعاتوالمهنيةوالتجاريةالمحالتوالمقاهيأرباب

..اإلقليميةالسلطاتقرارحيثياتلهمشرحواوباإلغالق،

فــــــالش بـــــــاك
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هداءفي جنات الخلد مع الصديقين و الش



ةالمغربيالجمعيةقادةأبرزمنواحداعنيترةمحمديعتبر

حالياليشغوالتأسيس،إبانبالجمعيةالتحقالمدنية،لإلغاثة

بالمكتعضوهووماسة،بسوسللجمعيةجهويمفوضصفة

..المركزي

بوي،الترالميدانفيبالعملمميزةتجربةاعنيترةمحمدراكم

باب،الشوالطفولةجمعياتمنبعددطويلةسنواتقضىحيث

.الجميعبهالهيشهدميدانيةخبرةونضجاأكسبهمما

نهكومنكذلكيستمده،تايمةأوالدمنالقادمالشابهذاتميز

مجالهووالخبراء،يقتحمهمنقلمامجالفيتخصص

سطعأنفكان،المقاوالتيةالتنميةوللشبابالموجهةالمقاولة

المراسالت فريق العمل

المحررون
سعيد بلحسين

عادل بزي
بيوبسعداهلل 

عبدالواحد الدوري
عادل بالط

التصميم

الطبع

البريد اإللكتروني

temaracity.com@gmail.com

الهاتــف

06 33 60 8000
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ضيف العدد

المدير المسؤول
إبراهيم راجـــي

رئيس التحريـر

عادل العلمــــــــي

فيبالراغالشبابمواكبةوتأطيرفيماسةبسوساألسماءأبرزمنواحدصاروأقرانهبيننجمه
.المقاوالتيالذاتيالتشغيلعالمولوج

كلحضورفيحتىالوالمركزي،المكتبألعضاءالمشورةتقديمفياعنيترةمحمديتوانىال
شيء،ىعلدلإنهذاوغرة،حينغيرعلىيفاجئكقدبلالمسافة،بعدرغممركزياالمنظمةاللقاءات

..للتطوعالمجنونعشقهولإلغاثةالكبيرحبهعلىيدلإنما

يتميزاكمالمشارب،مختلفمنكفاءاتوأطراستقطابعلىالعجيبةقدرتهقوته،نقاطأهمبينمن
والفروععددفياألولىالمرتبةيقودهاالتيماسةسوسجهةتحتلحيثالهائلة،التنظيميةبقدرته

.المنخرطين

بتفانوكبيرتطوعيبحسللجمعية،عملكلفيمميزةوواضحةبصمتهاإلغاثيين،منكنظرائه
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