




































































































































 

                                          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 -الطابق الثاني، شارع سيدي عبد الرحمان عمارة أولعين،  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 

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

 

 استمارة مقابلة
 
 

في إطار مشروع " ديناميات محلية من اجل  تعزيز قدرات النساء المنتخبات بالجماعات الترابية      

"،الذي تتولى تنفيذه تنسيقية إقليم تيزنيت لشبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي ،  بإقليم تيزنيت

تأييد والمساندة للتجارب النسائية الرائدة من خالل وألجل تشجيع المبادرات النسائية والتعريف بها وحشد ال

 اإلعالم والصحافة.

وبهدف إعداد دليل حول المماراسات الجيدة للعمل النسائي التمثيلي و التنموي على صعيد محمية        

المحيط الحيوي ألركان عامة وبإقليم تيزنيت خاصة . نقدم هذه االستمارة ألجل إنجاز مقابلة موجهة مع 

لمنتخبات والفاعالت التنمويات بإقليم تيزنيت تتضمن مجموعة من األسئلة المفتوحة التي نتمنى أن تتم ا

اإلجابة عنها بكل صراحة ألجل تقديم صورة حقيقية عن المجهودات والطاقات المبذولة من طرف النساء 

لتنمية المستدامة المنشودة الفاعالت في سبيل المساهمة في تنزيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص و تحقيق ا

 بمجال محمية المحيط الحيوي ألركان وبعموم الوطن .

 ولكل المساهمات في هذا العمل كامل الشكر والتقدير  

  

 معلومات شخصية :
 .............................اإلسم الكامل :

 ...................السن :

 :........... عدد األطفال،                               .......: ....... الحالة العائلية

 ..............................مقر العمل : مكان،              ...................................المهنة :

 ............................................... مكان السكن الرئيسي :

 ................التعاونية:مقر الجمعية أو  ............، أومقر الجماعة :...... المسافة الفاصلة بين مقر السكنى الرئيسي و :

 ..........................التعاونية:وسيلة التنقل من وإلى مقر الجماعة أو الجمعية أو 



 مستوى التمكين :

 ............................. المستوى الدراسي :

 اللغات التي تثقنين التواصل بها :

 تواصل كتابي ويتواصل شف اللغة

   األمازيغية
   العربية الفصحى
   العربية الدارجة

   الفرنسية
   اإلنجليزية

 

 ضعي عبارة نعم أو ال  مستوى تمكنك من استعمال تكنلوجيا التواصل والمعلومات  :

 استعمال الهاتف النقال  -

 استعمال الواتساب: تلقي الرسائل ، بعث الرسائل  -
 تفحص المحتوى ، نشر تدوينات استعمال الفايسبوك: -
 استعمال األنترنيت:الدخول للمواقع اإلخبارية ، استعمال محركات البحث -
 استعمال الكمبيوتر لمعالجة النصوص أو المعطيات -

 القوانين والمساطر : مستوى تمكنك من

 المجال
 مستوى التمكن

 مالحظات ضعيف متوسط جيد

     2011دستور 

     113.14ق.ت. 

     ظام الداخلي للمجلسالن

     الهيكل التنظيمي للجماعة

     دفتر المساطر اإلدارية بالجماعة

     قانون الجمعيات

     قوانين التعمير

     النصوص المنظمة لتدبير المالية العمومية

.....     

 

) رسمي ، منظمة غير حكومية ؟موية ؟ وفي أي إطار هل سبق لك أن استفدت من دورات تكوينية لتقوية قدراتك كمنتخبة أو كفاعلة تن
.................).. 

- .................................................................................................... 
 

 ما هي برامج التكوين الذاتي التي انخرطت فيها لتقوية قدراتك ألجل االضطالع باألدوار والمهام الموكولة لك ؟

 في المجال القانوني  -

 في البرمجة  -
 في التدبير  -
 في التواصل  -
 مجاالت أخرى  -



لعضوية بالجماعة والعضوية بالجمعية أو يتعين تعبئة الجدولين في حالة الجمع بين ا )التعريف بمجاالت االشتغال :
 التعاونية(

 على مستوى الجمعية أو التعاونية على مستوى الجماعة
 ....................................................اسم الجماعة :

 .......………:مجموع عدد أعضاء )ات( مجلس الجماعة 

 .......................مجموع عدد المنتخبات بمجلس الجماعة :
 ء المنتخبات :المهام المسندة للنسا

1- ......................................................... 

2- ......................................................... 
3- ......................................................... 

ما هي المهمة التي أسندت لك من بين هذه المهام  ؟ 
................................. 

 كم هو عدد السنوات التي قضيتها في العضوية بالجماعة ؟

)(....... 

 ........................................جمعية أو التعاونية :اسم ال
 ...............................................مكان وجود مقرها ؟

 ............…………………: عمرها بالسنوات) سنة التأسيس(

 ......:............................................ مجاالت اشتغالها

 .....إناث :.......، ذكور :..... عدد المنخرطات والمنخرطين :
كم هو عدد السنوات التي قضيتها في العضوية بالجمعية أو 

 ........................................................... التعاونية ؟
 المهمة التي تشغلينها داخل هياكل الجمعية أو التعاونية :

................................................... 

 

ما هي العوامل التي سهلت لك مهمة اكتساب عضوية الجماعة 
 ؟

 الالئحة االستثنائة المخصصة للنساء : -
 عضويتك بأجهزة الحزبالذي ترشحت باسمه : -
 القرابة العائلية بالمرشح الرئيسي بالدائرة االنتخابية: -
 ني : نشاطك الجمعوي أو التعاو -
 مستواك الدراسي  -

 
ما هي العوامل التي ساعدتك على تولي المهمة المسندة لك 

 بالجماعة ؟
- ............................................. 
- ............................................ 

 
ماهي اإلمكانات والوسائل التي وضعت رهن إشارتك للقيام 

 ؟بالمهمة المسندة إليك 
 مكتب خاص بالجماعة  -
 موظف أو موظفة أو أكثر  -
 وسيلة للتنقل  -
 هاتف محمول خاص باسم الجماعة  -
 وسائل أخرى...... -

 
 ما هي وثيرة ترددك على مقر الجماعة ؟

 يوميا تقريبا  -
 مرة في األسبوع  -
 مرة في الشهر  -
 بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة الدائمة التي أنتمي إليها  -
 جتماع دورة المجلس بمناسبة انعقاد ا -

 
هل يتم تكليفك بتمثيل الجماعة في االجتماعات الرسمية لدى 

 السلطة أو على صعيد العمالة أو الجهة ....؟

................................................................... 
 

 هل يتم تكليفك بترأس اجتماعات رسمية بالجماعة ؟

................................................................... 

 
 
 
 

ما هي العوامل التي سهلت لك مهمة االنضمام إلى الجمعية أو 
 التعاونية  ؟

 تحفيز وتشجيع من داخل األسرة أو العائلة  -
 قناعتك بجدوى العمل الجمعوي بفضل مسارك الدراسي  -
توجيه واقتراح من أحد الفاعلين المحليين ) عضو الجماعة  -

، ناشط جمعوي أو حقوقي ، ممثل اإلدارة : فالحة صناعة 
 ، ...( INDHتقليدية ، ممثل 

 
ما هي العوامل التي ساعدتك على تولي المهمة التي تشغلينها داخل 

 هياكل الجمعية أو التعاونية ؟

- ............................................. 
- ............................................. 

 
كيف ساهمت عضويتك بالجمعية أو التعاونية في تسهيل مهامك 

 المتعلقة باألنشطة التي تشرفين عليها ؟
................................................................... 

................................................................... 
................................................................... 

 
 ما هي وثيرة ترددك على مقر الجمعية أو التعاونية ؟

 يوميا تقريبا  -
 مرة في األسبوع  -
 مرة في الشهر  -
 بمناسبة انعقاد اجتماع مكتب الجمعية أو التعاونية  -
 األنشطة المنظمة لفائدة العمومبمناسبة  -
 بمناسبة انعقاد الجموع العامة  -

 



هل يتم تكليفك بمهام جماعية ميدانية يتم من خاللها القيام 
 هم السكان ؟بتدخالت لمصالح الجماعة في أمور ت

................................................................... 

 
 طبيعة اإلكراهات والصعوبات التي واجهتك عند القيام بمهامك :

 لها عالقة بمستوى معرفتكبالقوانين والمساطر  -
 لها عالقة بقدراتك التواصلية  -
 لها عالقة بااللتزامات العائلية  -
 لها عالقة بااللتزامات المهنية -
 ا عالقة بالعقلية الذكورية السائدة في المجتمعله -
 لها عالقة بالصراعات السياسية داخل مجلس الجماعة -
لها عالقة بالوسائل واإلمكانات الموضوعة رهن  -

 إشارتك
 لها عالقة بأمور أخرى ، ما هي ؟ -

 

 طبيعة اإلكراهات والصعوبات التي واجهتك عند القيام بمهامك :

 القوانين والمساطر لها عالقة بمستوى معرفتكب -
 لها عالقة بقدراتك التواصلية  -
 لها عالقة بااللتزامات العائلية  -
 لها عالقة بااللتزامات المهنية -
 لها عالقة بالعقلية الذكورية السائدة في المجتمع -
 لها عالقة بالصراعات داخل الجمعية أو التعاونية -
 لها عالقة بالوسائل واإلمكانات الموضوعة رهن إشارتك -
 عالقة بأمور أخرى ، ما هي ؟ لها -

.......................................................................... 

هل تغلبت على اإلكراهات والصعوبات التي واجهتك عند القيام 
 بمهامك : نعم ..... ، ال ........

في حالة اإلجابة ب " نعم "، كيف نجحت في ذلك  -
: تقديم حاالت واقعية ؟صعوبة  بالنسبة لكل إكراه أو

 عن ذلك......
 

 

 في حالة اإلجابة ب " ال " ، كيف كان رد فعلك ؟ ما -

األفكار التي تسربت إلى ذهنك ؟ ما هي المحاوالت  هي
 التي قمت بها ؟ 

 

 
ما هي الجهات أو األفراد الذين تلجئين إليهم لطلب  -

 الدعم و المساعدة ؟ 

 

 
 لذي تلمسينه من جانب :ما هي درجة العناية والدعم ا -

 رئيس مجلس الجماعة ؟ 
 موظفي الجماعة ؟ 
 ممثل السلطة المحلية ؟ 
  ممثلي المصالح الحكومية بالجماعة أو على

 المستوى اإلقليمي ؟
  الفريق الذي تنتمي إليه على مستوى المجلس

 ؟
  زميالتك المنتخبات بنفس المجلس من هيئات

 حزبية أخرى ؟
 جهات أخرى ....؟ 

 

ت على اإلكراهات والصعوبات التي واجهتك عند القيام هل تغلب
 بمهامك : نعم ..... ، ال ........

في حالة اإلجابة ب " نعم "، كيف نجحت في ذلك بالنسبة  -
 : تقديم حاالت واقعية عن ذلك......؟لكل إكراه أو صعوبة 

 

 

هي في حالة اإلجابة ب " ال " ، كيف كان رد فعلك ؟ ما  -
بت إلى ذهنك ؟ ما هي المحاوالت التي األفكار التي تسر

 قمت بها ؟ 

 

 
ما هي الجهات أو األفراد الذين تلجئين إليهم لطلب الدعم و  -

 المساعدة ؟

 

 
 ما هي درجة العناية والدعم الذي تلمسينه من جانب : -

 رئيس )ة( الجمعية أو التعاونية ؟ 
 رئيس مجلس الجماعة ؟ 
 ممثل السلطة المحلية ؟ 
 حكومية بالجماعة أو على ممثلي المصالح ال

 المستوى اإلقليمي ؟
 جهات أخرى ....؟ 

 

 

ما هي الخذمات واإلنجازات التي كان لحضورك بمجلس 
الجماعة فضل في خروجها إلى حيز الوجود ؟ ذكر الخذمة أو 

 على الفئة المستفيدة ؟ ماالإلنجاز وكيف كانت آثاره

- ...................................................... 

- ...................................................... 
- ....................................................... 
- ... 

 

 
سرد موجز  : تحقيق اإلنجاز المذكور ؟كيف تمكنت من 

 للخطوات التي قمت بقطعها للوصول للنتيجة المرغوبة ؟

 

ما هي الخذمات واإلنجازات التي كان لحضورك بالجمعية أو 
التعاونية  فضل في خروجها إلى حيز الوجود ؟ ذكر الخذمة أو 

 على الفئة المستفيدة ؟ ماالإلنجاز وكيف كانت آثاره

- ...................................................... 

- ...................................................... 
- ....................................................... 
- ... 

 

 

سرد موجز للخطوات  :تحقيق اإلنجاز المذكور ؟ كيف تمكنت من 
 التي قمت بقطعها للوصول للنتيجة المرغوبة ؟

 



 
 خرج إلى حيز الوجود ؟كيف تنظرين لهذا اإلنجاز بعدما 

 

 

 

 كيف تنظرين لهذا اإلنجاز بعدما خرج إلى حيز الوجود ؟

 

أهم القضايا التي بادرت بطرحها أو شاركت في طرحها ما هي 
 على مجلس الجماعة ؟

 اقتراح نقطة في جدول أعمال دورة المجلس الجماعي  -
 رسالة إثارة انتباه إلى رئيس المجلس أو المكتب المسير  -
 طلبات التدخل ألجل حل مشكل يعاني سكان الجماعة  -
 طلبات لبرمجة مشاريع من ميزانية الجماعة  -
 راح شراكات بين الجماعة و فاعلين آخرين اقت -
 شكاية لرئيس المجلس لرفع الضرر  -
 عريضة  -
 مبادرات أخرى -

 

ما هي أهم القضايا التي بادرت بطرحها أو شاركت في طرحها على 
 مكتب الجمعية أو التعاونية ؟

اقتراح نقطة في جدول أعمال اجتماع مكتب الجمعية أو  -
 التعاونية

 لى رئيس الجمعية أو التعاونية رسالة إثارة انتباه إ -
 اقتراح شراكات بين الجمعية أو التعاونية و فاعلين آخرين  -
 رفع شكاية لرئيس الجماعة أو السلطات  لرفع الضرر  -
 عريضة  -
 مبادرات أخرى -

 

ما هي العمليات الترافعية التي قمت بقيادتها اتجاه السلطات 
 والمصالح الحكومية المختلفة ؟

 

 

ت الترافعية التي قمت بقيادتها اتجاه السلطات ما هي العمليا
 والمصالح الحكومية المختلفة ؟

ما هي المبادرات و الملفات  والمشاريع التي أشرفت على 
بلورتها ألجل الحصول على تمويل أو دعم أو شراكة لدى 

 مؤسسات عمومية أو منظمات غير حكومية ؟

 

 

أشرفت على بلورتها  ما هي المبادرات و الملفات  والمشاريع التي
ألجل الحصول على تمويل أو دعم أو شراكة لدى مؤسسات عمومية 

 أو منظمات غير حكومية ؟

هل سبق لك أن شاركت في لقاءات تواصلية مع الساكنة 
 للتعريف بالمنجزات و المجهودات التي تبذلينها كمنتخبة ؟

 

 

لتي ماهي أشكال االتصال والتواصل مع المواطنات والمواطنين ا
تعتمدينها ألجل التعرف على انتظاراتهم أو التشاور معهم 

 ؟بخصوص المشاريع والبرامج المزمع إنجازها 

 

 

 ما هو تقييمك الشخصي لتجربتك ؟ 

 

 

هل أنت مستعدة لخوض غمار تجربة ثانية في المشاركة في 
 المؤسسات المنتخبة ؟

 

 

ت على بماذا تنصحين النساء ، خصوصا الشابات منهن ، المقبال
 خوض التجربة ؟ 

 

 

هل سبق لك أن شاركت في لقاءات تواصلية مع الساكنة للتعريف 
 بمجال اشتغال الجمعية أو ألجل التحسيس بالقضايا ذات الراهنية  ؟

 

 

ماهي أشكال االتصال والتواصل مع المواطنات والمواطنين التي 
وص تعتمدينها ألجل التعرف على انتظاراتهم أو التشاور معهم بخص

 ؟ المشاريع والبرامج المزمع إنجازها

 

 

 ما هو تقييمك الشخصي لتجربتك ؟ 

 

 

هل أنت مستعدة لخوض غمار تجربة ثانية في المشاركة في تسيير 
 جمعية أو تعاونية ؟

 

 

بماذا تنصحين النساء ، خصوصا الشابات منهن ، المقبالت على 
 خوض التجربة ؟ 

 

 

 












