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 2019 نونبر 09تيزنيت في: 

 بالغ للراي العام 
 

تعزيز قدرات النساء المنتخبات بالجماعات الترابية بإقليم "ديناميات محلية من أجل في سياق تنفيذ مشروع           

"صندوق الدعم  بشراكة مع والذي تشرف عليه شبكة جمعيات محمية المحيط الحيوي لألركان بتيزنيت، "تيزنيت

 ،2019نونبر  9و 8و  2019أكتوبر  20و 19و 2019أكتوبر  6و 5ايام وذلك  "،المخصص لتشجيع تمثيلية النساء

من منتخبات  اللقاءاتنحن المشاركات في هذه –، فإننا دورات التكوينية الثالثةالمناقشات التي تمت خالل ال إطاروفي 

بالدور الهام لمشاركة المرأة في الحياة السياسية وتدبير الشأن المحلي  نانايماعالت في المجتمع المدني نعبر عن وفا

هداف التنمية والثقافية والبيئية وتنزيل ألتعزيز الدمقراطية التشاركية وتفعيل الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

 .2030-2015لمستدامة ا

اآلليات  وأجرأة التشاركية، وتعزيز المقاربةفي افق المناصفة المتعلقة بتمكين المرأة للمقتضيات الدستورية وتفعيال 

تنشيط الخاصة بباألدوار الجديدة للمجتمع المدني والمتعلق بالجماعات  113/14 التنظيمي القانونالتشاركية الواردة ب

 .وإرساء أسس الديمقراطية التشاركية بالجماعات الترابية وتعميق التشاور المتعدد األطرافاالليات التشاورية 

لمحيط الحيوي وخصوصا بالمجال القروي هوض بأوضاعها بمجال محمية اركان لفي تعزيز دور المرأة والن ومساهمة

حيث المعاناة مع توالي سنوات الجفاف وندرة المياه وهجرة واقتصاديا واجتماعيا وبالمناطق الجبلية الهشة بيئيا 

 االجتماعية.الرجال وتدهور الموارد الطبيعية وضعف البنيات التحتية والخدمات 

واالستراتيجية الوطنية للتنمية  2021-2018الديمقراطية وحقوق االنسان  في مجالمع خطة العمل الوطنية  وتماشيا

 .2030المستدامة 

 للراي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي: نعلنفإننا 

يق العدالة االجتماعية + تأسيس تنسيقية نساء مجال محمية المحيط الحيوي لألركان من اجل التنمية المستدامة وتحق

 والمجالية.

ة بجماعاتنا من خالل تفعيلها والعمل ء الديمقراطية التشاركيرساالتشاورية الاستعدادنا لتقوية االليات الدستورية + 

تعميق التشاور والتنسيق بين مختلف المتدخلين من اجل تفعيل الحقوق االجتماعية واالقتصادية لعموم ساكنة على 

 الجماعة الترابية.

وتوفير مطالبة السلطات الحكومية القطاعية بضرورة االخذ بعين االعتبار وضعية المرأة بالمناطق القروية والجبلية + 

 .الخدمات االجتماعية الضرورية لتحقيق الحقوق االقتصادية واالجتماعية في مخططاتها القطاعية

 مخططات التنمية الترابية، إطاردعوة كافة الجماعات الترابية باعتماد المقاربة الحقوقية العتماد برامج عملها في  +

ضرورة تعميق التشاور والتنسيق مع الفاعلين الترابين من اجل اعداد المخطط الجهوي إلعداد التراب الوطني لجهة  +

الطبيعية الناتجة  والكوارثسوس ماسة، وذلك باألخذ بعين االعتبار وضعية المرأة في مواجهة التغيرات المناخية 

 عنها.

 لترابية...ابالعماالت واالقاليم على غرار باقي الجماعات + ضرورة تمثيلية النساء في المجالس اإلقليمية 

بكل األقاليم المتواجدة بهذا المجال للتكتل من اجل المساهمة في  لألركان+ دعوتنا لنساء مجال محمية المحيط الحيوي 

 ية.إرساء أسس التنمية المستدامة من خالل االخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي والتغيرات المناخ
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 2019 نونبر 09تيزنيت في: 

 الئحة أعضاء التنسيقية
 

تزنيتبإقليم  تنسيقية النساء بمجال محمية المحيط الحيوي لألركان  

 

 الرقم االسم الكامل الصفة الجماعة 

  .1 امينة ارديم رئيسة تعاونية فالحية جماعة اداي

  .2 نادية بنسعيد فاعة جمعوية تيزنيتجماعة  

  .3 عائشة وزات مستشارة بجماعة تيزنيت تيزنيت

  .4 سميرة ابكراش نائبة رئيس جماعة ايت حمد ايت حمد

  .5 امينة ادسعيد عضو بجماعة انزي انزي

  .6 اسماء افوش مستشارة بجماعة تاسريرت تاسريرت

  .7 عائشة مكراز تعاونية فالحية بتافراوت تافروت

  .8 زكية فرحي منتخبة بجماعة بونعمان بونعمان

  .9 سميرة واكريم نائبة رئيس جماعة تيزنيت تيزنيت

  .11 حنان ابعقيل فاعلة جمعوية بتيزنيت تيزنيت

  .11 فاطمة بوالعجين فاعلة جمعوية بالمعذر الكبير المعدر الكبير
 

 

 
 االمضاء : المنسق االقليمي للشبكة 

 عبد هللا احجام
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