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,مجلة دورية تصدرها                الجمعية المغربية لإلغاثة المدنية
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لعلميعادل ا: رئيس التحرير –إبراهيم راجي : المدير المسؤول 

ضيف العدد

سعد اهلل بــيوب
ربية الكاتب العام للجمعية المغ

لإلغاثة المدنية

من األقالـــيم

انخراط جدي لفروع الجمعية
ينلمواكبة احتياجات المواطن

فالنــــظيالحـــي  ةالنسخة الثالث

بــاب الــدار



النسخة اإللكترونيةحملوا 

يةعبر الموقع الرسمي للجمع

06 33 60 8000

temaracity.com@gmail.com

Ighatamaroc.com

رللـتـواصل مع هيئة التحري

مجلة دورية تصدرها الجمعية المغربية لإلغاثة المدنية

حوارات–تقارير 
لجهويةمتابعات حصرية ألبرز األنشطة الوطنية و ا
و تغطية شاملة ألنشطة الفروع
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االفتتاحية
منجديدةنسخةإلعدادأستعدوأنامرة،كلفيأجدني

شيءلليس..تيهوحيرةموقففي’اإلغاثي‘مجلتكم

منالهائلبالكماإلحاطةعنالتاملعجزيسوى

تضمالتيواإللكتروني،بريديتصلالتيالرسائل

..إنجازاتهاوفروعكمأنشطةعنتقاريرا

التياألعدادفيكاملةأستوعبهاأنجاهداأحاول

التيقيمتهاوحجمهامنهاأياأبخسأندونتصدر،

..تستحق

ءإعالسبيلفيالمضنيةمجهوداتكمأحسمابقدرو

تلكبدواخليأحسمابقدرالمدنية،اإلغاثةكلمة

يفطواعيةأحملهاأناخترتالتيالجسيمةالمسؤولية

كلرغموجه،أحسنعلىصورتكموصوتكمإيصال

..للوجودعددكلخروجعنتنتجالتيالمشاق

رةصوسنرسمنبيلة،دوافعنامادامتحتما،سنواصل

غاثةلإلأنأجمع،للعالمسنقولومعا،إلنجازاتناجميلة

يفيحملونهاكماأكتافهمعلىيحملونهارجالالمدنية

اهنهاسنموتوهناهاخلقناأننالهمسنقولقلوبهم،

.الوطنغيرشيءالو..الوطنيحيىحتى

ملصبركأيديكم،علىبحرارةأشدأنإاليسعنيال

الدائمولوفائكموصمودكم،إلصراركموالتزامكم،

.’يوماال..دومامعا‘اإلغاثيلشعاركم
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بــاب الــدار
فالنــــظيمن برنامج الحـــي النسخة الثالثة

ملف العدد

oندوات  و لقاءات تكوينية
oحمالت للتبرع بالدم
oالمواطن في صلب اهتمامات اإلغاثيين
oتأسيس فروع جديدة
oأنشطة موجهة لفائدة الطفولة

ةمتابعات وطني
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بــاب الــدار

ملف العــــدد

النــــظيفالحـــي 
ةالنسخة الثالث



"ربـــاب الــدا"انطــالق بــرنامج الحــي النظيف 6

دنيةالملإلغاثةالمغربيةالجمعيةأطلقت

حتتالنظيفالحيبرنامجمنالثالثةالنسخة

.”الدارباب“شعار

األحياءتأهيلإعادةالدار،باببرنامجويروم

والقرىالمغربيةالمدنمنبعددالسكنية

ةجميلفضاءاتوجعلهاوتزيينها،،والمداشر

.للعيش

مدينة180المبادرةهذهتهمأنالمنتظرمن

عملية150بـالجمعيةفروعفيهاتتكفلوقرية،

األزبالإزالةأساساتهمكبرىتنظيف

ةللنظافوحمالتالجدرانوصباغةالمتراكمة،

.العامة

كذلك،ةالمدنيلإلغاثةالمغربيةالجمعيةتعتزمو

الرئيسيةبالشوارعكبرىجدارياترسم

نةالبستعملياتعنناهيكاألزقة،داخلوأخرى

اتالمساحوالخضراءبالفضاءاتوالتشجير

ياألرضالتشويرعالماتوضعكذاوالفارغة،

.بالراجلينالخاصةوالممرات

نيةالوطالحملةتستهدفأنكذلكالمنتظرمنو

منأزيد،الدارباب“النظيفللحيالكبرى
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المملكة،أرجاءبكلنسمة450000

إلىإضافةوالضواحي،بالمدنالمتمركزين

مؤسساتواأليتامودورالطفولةحمايةمراكز

المكتبلهاخصصواالجتماعية،الرعاية

منخرطيمنمتطوع1200منأزيدالمركزي

.الجمعية

راجييمبراهالسيدللجمعيةالعامالقائدوسيعطى

الداخلة،بمدينة2021أبريل24السبتيوم

لعمليةاستشملحيثللحملة،الفعليةاالنطالقة

ذاوكالعامةللنظافةحملةواألرصفة،صباغة

عوضإلىإضافةبالحيفارغةمساحةتشجير

.كبرىجدارياتورسمالتشويرعالمات

األخضرالضوءذلكإثرعلىعطيوهذا،

يثحالمغربية،المدنبباقيالدار،بابلحملة

رتين،كبيوديناميةحركيةالجمعيةفروععرفت

ومراكشوالرباطوطنجةوزانبمدنخاصة

نصالحبوالفقيهإفنيوسيديوتارودانتوأكادير

يوزاالشرقومدنوتازةوتزنيتقاسموسيدي

دااستعداوبركانتاوريرتالشرقيةالعيون

.للحملة



القنيطرةجهة الرباط سال 8
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جهة فـــاس مكنـــــاس12
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جهة سوس ماسة15



جهة درعــة تافياللت16
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خنيفرةبني مالل جهة 18
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صور متفرقة من الجهات20
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ممن األقالي

يوما_ال_دوما_معا#

القـرب
أنشطة و برامج



’الشباب و العمل التطوعي‘ندوة تحت عنوان : القليعة24
يعةالقلبمدينةاألحرارحزبمقرإحتضن

فعاليات،الجاريأبريل10السبتيوم

والشباب‘عنوانتحتالوطنيةالندوة

منعددأطرهاالتيو،’التطوعيالعمل

.المجالفيالمتخصصينالخبراء

األستاذمنكلمشاركةعرفتالندوة

وبالتدريخبير،البوبكراويمصطفى

أميمةاألستاذةكذاواألداء،تطوير

ةللجمعياإلقليميةالمنسقةالقرشي،

دالسيكذاوالمدنية،لإلغاثةالمغربية

..ةللجمعيالجهويالمفوضاعنيترةمحمد

جعفرالسيدمنكلكذلكالندوةوأطر

اذةاألستوالقليعةفرعرئيسالكالف

الرحمةجمعيةرئيسةمنصرفوزية

تكلففيما..االجتماعيةالتنميةوللرعاية

وعضبلحسنحسنالسيدبتسييرها

.ليمباإلقاألحرارلحزباإلقليميالمكتب

عدةعناإلجابةجاهدةحاولتالندوة

العملطبيعةحولمحوريةإشكاليات

ابالشبانخراطمدىووغاياته،التطوعي

لعطاءاوالبذلعلىتحفيزهكيفيةوفيه

المقبومصلحا،وصالحامواطناليكون

.جدوبفعاليةالتطوععلى

ماعة تأسيس فرع جديد بج:تارودانت
الكفيفات

تحتوت،تارودانبإقليمالكفيفاتبلدةعرفت

ماسةسوسبجهةالجهويالمفوضإشراف

جديدفرعتأسيس،2021أبريل28يوم

تمتحيثالمدنية،لإلغاثةالمغربيةللجمعية

سكرئيرمضانعبدالرحماناألستاذتزكية

المكتبباختيارإليهعهدالذيوللفرع،

نتدابيةاالالففترةفيسيرافقهالذيالمسير

.القادمة
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بنعاليةعفافاألختشاركت
يوم100برنامجفعالياتفي

،تازةلمدينةكممثلةمدينة100
باقتراحاتهاأدلتحيث

ساكنةانتظاراتبخصوص
عالتجمحزببرنامجمنمدينتها
.لألحرارالوطني

فــــــالش بـــــــاك

برنامجيستجيبأنأملهاعنأعربتمكناس،فاسبجهةالمغربيةللجمعيةالجهويةالمفوضة
افةإضمهول،خصاصمنيعانيالذيالصحيالمجالفيخاصةالتازيينلتطلعاتالحزب

االهتمامضرورةعنناهيكبالمنطقة،الشغلفرصقلةوالبطالةلمشكلتطرقهاإلى
مغارة)العالمفيالمغاراتأهمأحدتحتضنالتيللمنطقةالسياحيةللمؤهالتبالترويج
.(فريواطو

------------------------------

الصخيراتتنسيقيةنظمت
المفوضإشرافتحتتمارة،
ةالقنيطرسالبالرباطالجهوي
،بزيرضاعادلالوطنياإلطار
ارشعتحتبالدمللتبرعحملة

.«لغيركحياةدمك»

الهرهورة،تمارةتامسنافروعفيهاشاركتوتمارة،الصخيراتإقليمساكنةاستهدفتالحملة
.بالرباطالدملتحاقنالجهويالمركزاحتضنهاو

الدمكبلفائدةالتبرعقصدالمنطقةلمواطنينداءبتوجيهتمارةالصخيراتإغاثيوقامو
العمليةكونرغمأيام،ثالثةخاللمتبرعا120عنيفوقمالهاستجابماهووالمركزي،

منرعينالمتبتمكينعلىالسلطاتمعبتنسيقالجهويةالمفوضيةسهرتحيثليال،تمت
.الليليالحجرظلفياستثنائيةتنقلرخص



ائدةلفمتنوعةأنشطة:الغرباألربعاءسوق26
المدينةأطفال

ابعالتالغرباألربعاءسوقفرقنظم

،المدنيةلإلغاثةالمغربيةللجمعية

التربويةاألنشطةمنمجموعة

رشهخاللوالشبابللفتيةالموجهة

.الجاريماي

فيهيةالتراألنشطةفيأساساتمثلتو

ظلفيخاصةاألطفاللفائدة

اتسمتالتيالوبائيةالوضعية

لحجراجراءالكبيرالنفسيبالضغط

.ركةالحوالتنقلقيودوفرضالصحي

الخرجاتبينتنوعتأنشطة

الغنائيةالحفالتوالثقافيةوالمسابقات

ةاألنشطوهيالرمضانية،واألمسيات

نفوسفيكبيروقعلهاكانالتي

.أوليائهمواألطفال

قدالغرباألربعاءسوقفرعوكان

داعدفيهااستقبلأنشطةعدةبرمج

فاءإلضواليوتيوبالشاشةنجوممن

.أنشطتهعلىإشعاعيةصبغة

ذتالميتتويجحفلالفرعنظمكما

معبشراكة،1السالمحيمدرسة

.التالميذأولياءوآباءجمعية
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أطفالةلفائدترفيهيةخرجة:تامسنا
زعيريحيىسيدي

غاثةلإلالمغربيةللجمعيةالتابعتامسنافرعنظم

للتنميةالتضامنوالتكافؤجمعيةمعبشراكةالمدنية،

لفائدة2021ماي28يومترفيهيةخرجةاالجتماعية

.زعيريحيىبسيديالهشةالمناطقأبناء

بدمك ‘حملة للتبرع بالدم تحت شعار:تانديت
’تنبض الحياة

2021ماي24يومبتانديتالصحيالمركزاحتضن

’ياةالحتنبضبدمك‘شعارتحتبالدمللتبرعحملة

شراكةببتانديتالمدنيةاإلغاثةفرعتنظيممنالحملة

معبتعاونوبفاسالدملتحاقنالجهويالمركزمع

.ببولمانللصحةاإلقليميةالمندوبية

.متبرعا80حواليالتبرعلنداءاستجابو

نتهااحتضالترفيهيةالصبحية

و،لتامسناالحضريةالغابة

وأنشطةعدةبهابرمجت

ااستحسنهمفاجئاتوألعاب

ةخاصالمستفيدون،األطفال

األلعابوالبهلوانعروض

..السحرية



:مالقدلكرةأكدزالمدنيةاإلغاثةمدرسة28
بسيطةبإمكانياترائدةتجربة

إنقدمالكرةفيمتخصصةمدرسةإنشاءمنجمعيةتتمكنأنالمستطاعحكمفييبدوقد

لكن..سفاوطنجةوالبيضاءأوالرباطمثلالكبرىالمدنإلحدىتنتميالجمعيةهذهكانت

هؤالءلإجاللواحتراموقفةالوقوفوجبفهناالمنسينالمغربأعماقمنمدرسةتنبعثأن

مختلففيويمثلهم،فريقلهيكونبانبأكملها،بلدةحلميحققواأناستطاعواالذينالشباب

.السنيةالفئات

الفرعلهذاتحسبسابقةومتميزة،ورائدةتجربةالقدم،لكرةأكدزالمدنيةاإلغاثةمدرسة

ويتألقىحتالعقباتطريقهمنتزيدوتدعمهلكيالجهودتتظافرأنيحتاجالذيوالفتي،

..بهاالمحيطةالدواويروأكدزساكنةيحتاجهالذيالمتنفسذاكيكون

.اإلغاثيينلكلفخرادمتمو..المدرسةهاتهعلىالساهرينالجمعيةألطرإجاللتحية
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تعليقبدون–العـــددصورة30



temaracity.com@gmail.com

رللـتـواصل مع هيئة التحري

مجلة دورية تصدرها الجمعية المغربية لإلغاثة المدنية

في العدد القادم من مجلتكم

التكافل و التضامنرمـــضــــان
شهـــر

–اإلفطار الرمضاني –قفة رمضان 

كسوة العيد –األنشطة الدينية، الرياضية و الفنية 

المباركتغطية شاملة ألنشطة الفروع بمناسبة شهر رمضان



األخــيرة

يةالمغربالجمعيةأنشطةمنلنشاطهناكأوهناملصقصادفكإن

يدنأفأعلموأناقتها،بجماليتهاإعجابكوأثارتالمدنية،لإلغاثة

..بيوبسعدهللاغيرليسالفنانهذاوأبدعتها،قدفنان

العامالكاتبمهمةيشغلالتأسيس،جيلركائزمنأساسيةركيزة

علىدشديحرصووتستر،وحلموتبصر،حنكةمنتقتضيهبما

.التفاصيلأدقواألمورأبسطتتبع

ضيف العدد

الترتيباتبالنشغالهلكنويحضر،لمألنهليسصورة،لهتجدأندونكبير،إشعاعينشاطيمرقد
األنفوغرافيةملكإلىفباإلضافةالحاسمة،اللحظاتفيالفارقتصنعالتيبالجزئياتوالبسيطة
لميكانيكيةواالتقنيةالمجاالتكلفيمتميزعبقريأيضافهوبها،العاليالفنيذوقهوالعجيبة
.الحديثةبالتكنولوجياعالقةلهماوكلوالرقمية

الجيلعاصرثحيالكشفية،التربيةمنانطلقالتأسيس،رفاقكباقي،الجمعويبيوبسعدهللامسار
منديدةعجمعويةتجاربعلىبانفتاحهصقلهوتمارة،بمدينةالمغربيالكشافبمنظمةالذهبي
الصيفيةاتللمخيمتجربةأولليقودأهلتهمتميزةتجربةاكسبتهالتيوالقطاعية،المخيماتخالل

.بهانالتكويبرامجوالتداريبعلىالمباشرإشرافهكذاوالمدنية،لإلغاثةالمغربيةللجمعية

لسانهنهموتجترسوداء،قهوةفنجانوإياهتحتسيأنإالعليكماأكثر،بيوبسعدهللالتعرفو
األمربادئفيدوتبقدمستقبلية،برامجومشاريعنيرةبأفكارإتحافكفييسترسلحتىبالحديث،
اليومفينفسكجدلتوتتبناها،بهاحتماستؤمنإقناعه،وقوةلهاتقديمهبطريقةلكنالتحقيق،مستحيلة
.الواقعأرضعلىتنزيلهافيشرعتقدالموالي

..بالجديديومكليفاجئنادائما،عهدناهكما،بيوبسعدهللاهو

المراسالت فريق العمل

وببيسعداهلل -عادل بزي -سعيد بلحسين  
بالطعادل -عبدالواحد الدوري 

temaracity.com@gmail.com

06 33 60 8000

العلمــــــــيإبراهيم راجـــي                         عادل 
البريد اإللكتروني المحررونرئيس التحريرالمدير المسؤول

الهاتف التصميم و اإلخراج


