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                                          Réseau des Associations de la Réserve de Biosphère Arganeraie 

  Azetta n tmsmunin n tlila n areneE n argan 
   شبكـــة جمعيـــات محميـــة أركان للمحيـــط الحيـــوي

RARBA-rarba 
  تيزنيت -عمارة أولعين، الطابق الثاني، شارع سيدي عبد الرحمان  4رقم    منسقية تيزنيت:.

Coordination provinciale de TIZNIT 
N° 4 Immeuble OULAAIN, 2éme étage, Bd Sidi ABDERAHMAN 
Email :    rarbatiznit@yahoo.fr/GSM: 0662893658 / 0667600835 

ahjam60@yahoo.fr, jamal4135@yahoo.fr, ,  
Site web : www.rarba-tiznit.org 

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

                                                                 

  بالغ صحفي
  

 من اجل تنمية مستدامة  بمحمية RARBAفي سياق المسلسل الترافعي لشبكة جمعيات محمية اركان للمحيط الحيوي 
في  المساهمة"وانسجاما مع الهدف العام للشبكة المتمثل في المحيط الحيوي لألركان باعتبارها تراثا  إنسانيا ، 

مية ترسيخ محتماشيا مع رؤيتنا بالعمل على " "مجال محمية المحيط الحيوي ألركانبتحقيق التنمية المستدامة 
  "،2030في أفق المحيط الحيوي باعتبارها نموذجا تنمويا لمجال أركان، 

واعتبارا لمقاربة النوع االجتماعي في مواجهة التغيرات المناخية التي ساهمت بشكل كبير في هشاشة وضعية المرأة 
بشكل عام وفي العالم القروي بشكل خاص نتيجة توالي سنوات الجفاف وهجرة الرجال مع صعوبة ولوج المرأة 

  ة،لحقوقها وخصوصا الحقوق االقتصادية واالجتماعي
وتنزيال لاللتزامات الدولية للدولة المغربية في مجال حقوق االنسان وخصوصا ما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية 

   وتقوية مكانتها االجتماعية بالجماعات الترابية، للمرأة
  ة، لقوانين الجماعات الترابية المتعلقة بالمشاركة النسائيو 2011مقتضيات الدستورية لدستور وتفعيال لل

وتقديرا لدور المرأة في التنمية المجالية واالجتماعية واالقتصادية وتشجيعا لمشاركتها في الشأن المحلي وتقوية 
من اجل تدبير عقالني للموارد الطبيعية وإرساء أسس التنمية  تواجدها بالمؤسسات الجماعية والمجتمع المدني

رف لوزارة الداخلية للملكة المغربية، تش "تمثيلية النساء صندوق الدعم المخصص لتشجيع"وبشراكة مع  ،المستدامة
  شبكة جمعيات محمية اركان للمحيط الحيوي على تنفيذ مشروع:

  
  "ديناميات محلية من أجل وتعزيز قدرات النساء المنتخبات بالجماعات الترابية بإقليم تيزنيت"

 : أهداف المشروع

   الجماعي.ر وتعزيز مكانتها من اجل تجويد أدائها في التدبيتقوية قدرات المرأة المنتخبة   :الهدف العام
 األهداف الخاصة:

تمكين المرأة المنتخبة من المساطر القانونية للتدبير الجماعي من خالل تبادل التجارب بين المنتخبات والمنتخبين + 

 الممارسين للتسيير وللمعارضة.
والتعبئة والتمكن من اآلليات التشاركية التي يتيحها قانون  تقوية قدرات النساء المنتخبات في مجال التواصل+ 

 ، وكذا البعد البيئي والتنمية المستدامة في التخطيط الجماعي113\14
التعريف بالديمقراطية التشاركية ومدى أهميتها لتحقيق اهداف الديمقراطية التمثيلية، خصوصا ما يتعلق بالحقوق + 

 (من خالل تفعيل الهيئات االستشارية الجماعية)االقتصادية واالجتماعية للمرأة 
تشجيع المبادرات النسائية والتعريف بها وحشد التأييد والمساندة للتجارب النسائية الرائدة من خالل االعالم + 

 والصحافة.
 : النتائج المنتظرة
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 100  تحسيسهن بأهمية امرأة على األقل من النساء النشيطات والفاعالت في الحقل المدني والتنموي يتم

  الديمقراطية التشاركية  كمدخل للمساهمة في تدبير الشأن العام .

 30  امرأة منتخبة تم تكوينها في مواضيع المساطر القانونية وفسح المجال لمناقشتها مع باقي المنتخبين لتمكينها

 من مختلف زوايا الفهم الشامل. 
 ا مع عموم المنتخبين ومناقشة االكراهات التي تواجهها التعريف بتجارب النساء المنتخبات من خالل تقاسمه

 وسبل تجاوزها، وكيفيات تفعيل الهيئات االستشارية بالجماعة.
  التعرف على مفاهيم التنمية المستدامة وإشكاليات التغيرات المناخية ومدى انعكاساتها على المرأة، خصوصا

 بالعالم القروي وبمجال محمية اركان للمحيط الحيوي.
 الخذ بعين االعتبار ببعد التنمية المستدامة عند انجاز او مراجعة برنامج عمل الجماعة.ا 
  التعريف بتجارب الديمقراطية التشاركية بجماعات اإلقليم وكيفيات تطويرها (نموذج هيئة الـمساواة وتكافؤ

 الفرص ومقاربة النوع بالجماعات)، خصوصا ما يتعلق بمشاركة المرأة فيها.
 20 تستفيد من زيارة ميدانية للوقوف على نجاح تجارب نسائية رائدة بمراكش. امرأة 
  حشد الدعم والتأييد من خالل تناول وسائل االعالم والصحافة للتجارب النسائية الرائدة والتعريف بها في مجال

 التسيير او المعارضة، ومدى أهمية المشاركة السياسية للمرأة في تدبير الشأن المحلي.
حول الممارسات الجيدة للعمل النسائي التمثيلي والتنموي على صعيد محمية المحيط الحيوي ألركان تم  دليل -

 إعداده.
انتاج دعامات تواصلية (سمعية بصرية) لنشرها عبر وسائل التواصل االجتماعي من اجل دعم المشاركة السياسية 

 ارب الرائدة باإلقليم.للمرأة وتقوية حضورها في مراكز القرار المحلي، وتثمين التج

  : النساء المنتخبات والفاعالت في المجتمع المدني بإقليم تيزنيت.الفئة المستهدفة
  
  
   

                
  
 


