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 تقديم
 

  ،وطنياألخوات و اإلخوة عضوات و أعضاء المجلس ال
ترصد عمل الجمعية بتعدده و تنوعه  و هي الدورة التي ،0202 الوطني، لسنة مجلسالدورة نلتقي اليوم في 

جائحة كوفيد  يموسم سمته البارزة و عنوانه الرئيس ،خالل موسم استثنائي بامتياز ،الثقافي و التربوي و الفني و التنظيمي
لعالم و أربك حساباته السياسية واالقتصادية واالجتماعية هذا الوباء الذي فاجأ ا ،كوروناالمعروف ب المستجد ببالدنا، 21

نداء إلى  ،0202الصحة العالمية في يناير فعقب إصدار منظمة أغلق الحدود و جمد االقتصاد و التجارة الدولية ، و 
جميع دول العالم بأن تكون على أهبة االستعداد للوقاية من خطر االنتشار الدولي لفيروس كورونا المستجد، و ما تاله من 

جمعيات المجتمع المدني دوراً  تلعب أنمن المتوقع  كان، و   0202مارس  21إعالن حالة الطوارئ في المغرب في 
و برزت بالتالي حالة التعبئة نتيجة اإلرادة و الحس  في مواجهة جائحة كورونا، ئعياً في مساندة مؤسسات الدولةو طالهاماً 

  .الوطني العالي للمتطوعين
كما يمكن اعتبارها سنة افتقادنا لعدد من الرموز الوطنية وفي مقدمتهم المجاهد عبد الرحمان اليوسفي الذي 

أن للرجل فضل على له، أن نسجل  وبهمنا ...مة و الحركة الجمعوية و السياسية و الحقوقية ببالدنا افقدته اإلنسانية ع
 .وتدليل صعاب حصول الشعلة على صفة النفع العام 0220سنة  قانونهاالحركة الجمعوية بتعديل 

 وااللتزامبعد حياة مليئة بالعطاء والجدية  ،فقيدنا المرحوم مصطفى الزوين إلى دار البقاء خاللهاودعنا كما   
وقد بصم فقيدنا  ،والبساطة والمسؤولية في خدمة العمل الثقافي والتربوي ببالدنا

خاصة المخيمات التربوية الصيفية وتكويناتها  ،مساره بالعمل التربوي بنكران ذات
عها الشاطئية المخيمات التي يعرف مواقب ، متيما والتعديةفي مجال تدبير االقتصاد 

حتى أصبح الزوين عنوانها  ،والجبلية التي اغرم بها وبمواقعها وتفاصيلها الجغرافية
الكبير ولقبته أجيال من األطر التربوية بالشعلة والمنظمات و أصدقائنا من اطر 

سنة من العمل والفعل والتألق  53أكثر من خالل ف .األطلس بأسدالشبيبة والرياضة 
مرجعا لكل األجيال المتعاقبة من األطر  شكل الزوين رحمه اهلل،والتواضع الكبير 

لك أصر رغم ظروفه الصحية ذل...طوعة لخدمة الطفولة والشبابالتربوية المت
بدورة المجلس اإلداري  خاصة  ،المصباحيات بلقاءات طماريس و و 0221مشاركتنا وتوديعنا بالمخيمات لصيف 

في تجاوز مثل هده اللحظات الوجودية بالصبر والعمل  النا جميعقدوة ره ممن فقدناه يوغ سيظل الزوينو  ...بالمعمورة
 ... واألمل والثقة في المستقبل لمزيد من العطاء لخدمة الطفولة والشباب ومواكبة األجيال الجديدة

 فقد  ،تقدمية ديمقراطية باعتبارها منظمة ثقافية تربوية حداثيةو  ثوابت ،ال التي تعد من و انطالقا من هوية الجمعية
برزت في أواخر  جديدة جمعوية ذاتعن  تفصحو أ ،ت الشعلة في أقوى لحظات انصهارها مع الذات الوطنية تجل
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التسعينيات وأعطت نفسا جديدا للحركة الجمعوية منذ مطلع الثمانينيات بتركيز النقاش حول حرية التعبير وضمنها حرية 
 ...األساسية في زمن ولى تأسيس الجمعيات وضمان حقوقها 

وقد أدت هذه الدينامية الشعلوية إلى استيعاب وجلب أجيال جديدة يومها للحركة الجمعوية، حتى أصبحت 
 .خاصة في مشهد الثمانينيات والتسعينيات جاذبيةللشعلة 

على صة عن قيمها و خياراتها الكبرى كمنظمة انبثقت من صلب المجتمع ، حريولذلك فالشعلة لن تتخلى 
في مقدمتها قضايا  و .،ت المجتمعلكافة فئاالعادلة مع الحاجيات األساسية و القضايا الرئيسية  التفاعل اإليجابي و البناء

قضايا الوطنية الوقضايا المساواة، والدفاع عن في ارتباطهما بقضايا الطفولة و الشباب حقوق اإلنسان الديمقراطية و 
 .والعربية والدولية العادلة

ك فالشعلة عاشت مختلف التحوالت الديمقراطية ببالدنا وساهمت بنضالها في الدفاع عن مختلف القضايا ولذل
األساسية للطفولة والشباب وفي طليعتها كذلك الهم الثقافي وأسئلته الذي ميز الشعلة في الساحة الجمعوية وفتح لها أفقا 

  .جديدا خالل العقدين الماضيين

في  تتميز بها عن باقي مكونات الحقل المدني ببالدنا  ،كالبصمة بالنسبة لإلنسان  الشعلة اليوم أكدت أنها و 
 ،قدرتها على التأقلم مع التحوالتتجدد فاعليتها، و من خالل تعدده و تنوعه و اختالف مستويات و مجاالت فعله، 

في ذلك  متسلحة باألمل ، مستنيرةوفق رؤية منفتحة على المستقبل  ،رأسمال بشري غني بتنوعه وطموحاته وتدبير
لتربوي الثقافي و النضال سنة من الفعل ا 53بمرجعيتها الفكرية و خياراتها االستراتيجية ، و بما راكمته من تجارب عبر 

إحدى مجتمع لتظل مثل رهانات الشعلة وتحوالت التالحقوقي، من أجل جعل أجيال الجمعية منذ األلفية الجديدة ت
 .صداقية العمل الجمعوي ببالدنالحركة الجمعوية من أجل مواكبة مشهدها والحرص الكبير على مقاطرات ا

ل التواصالتأهيل و قد حرصت الشعلة على حماية هويتها من خالل العمل القاعدي المرتكز على التكوين و ل
كشرط لالنتماء لهذا الصرح الفكري المبني على قيم التطوع و التضحية و نكران الذات و ،  ها المستمر مع كافة مكونات

في سعيها لتربية الطفولة و تكوين  ،ناضل من أجلها الشعلةتالقضايا اإلنسانية التي  صدقيهاإليمان الراسخ بعدالة و 
، مغرب حقوق و الواجباتلمساواة في الالعدالة و االحرية و  من منطلق مشروعها المجتمعي الحالم بمغرب  ،الشباب

ه في مواكبة الحرص على استحضار  الوطني ، و هو الشيء الذي يتطلب منا اليوم  كأعضاء المجلسالمستقبلاألمل في 
من خالل النقاش الفكري الرصين و التواصل اليومي القمين بضمان التوازن المطلوب بين الفكر و  ،مصاحبة الفروعو 

 ...الواقع  الممارسة على أرض
بحس أول بالغ  في بداية الجائحة فقد أصدرت جمعية الشعلة ،0202سياق مجلسنا الوطني لسنة لو اعتبارا  
انسجاما مع اإلجراءات االحترازية التي أقرتها  الجهات بوقف كافة األنشطة الحضوريةموجه لكافة الفروع و وطني، 

 ، السلطات المعنية و حرصا منها على سالمة و صحة األطفال و اليافعين و كافة المنتسبين للجمعية محليا ووطنيا 
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مما من السنة شكلت تحد كبير للجمعية و مؤسساتها  الثانيو غير خاف عن األخوات و اإلخوة أن بداية الربع 
و هو حالة الحجر الصحي و كيف يمكننا  ،تلمس الخطى لمواجهة إكراهات الواقع المستجد علينا جميعاالجمعية تجعل 

سوى  شيءحل معادلة االستمرارية في ضل التباعد االجتماعي و الخوف من العدوى بهذا الوباء الذي كنا نجهل عنه كل 
الدولية حول حالة الرعب و الهلع من عدد المصابين و العدد  أنه فتاك ، ال سيما مع ما كنا نطالعه في وسائل اإلعالم

 ...الهائل من الوفيات بأوروبا و أمريكا 
برامجها  متالئفي ظل كل ذلك استطاعت الشعلة أن ترسم معالم مرحلة جديدة بكل ثقة و مسؤولية و أن 

لوجيات المعلوماتية  على التكنو  باعتمادهامستثمرة الفضاء االفتراضي ي العمل عن بعد تعاقداتها مع الظرفية لتنطلق فو 
عمل الشعلة بكل مكوناتها و قدرتها على تيسير الوسائط الرقمية  الشيء الذي سهل انفتاحها على أهميةالمتجددة ، 

 التواصل عن بعد ، مهارات و تقنيات  تملك مكنتها منو 
مالمح فترة تحول في مسار الشعلة و رفعت منسوب التواصل  ابرازالنوعية في   الرقميةهذه النقلة  لقد ساهمت

تنظيم العديد من الفعاليات الفكرية و الثقافية والفنية و  ، و تسنى للشعلة استثمارها في بين مكوناتها في زمن استثنائي 
مواجهة كل المبادرة و القدرة على التحدي و مفهوم  رسخت من جديد، التنظيمية و سلسلة من الدورات التكوينية 

تمت تعبئة الفروع و الجهات و المجلس اإلداري لنحصل اليوم  حيثالواضحة ،  والرؤية المسؤوليةالتحوالت بالحكمة و 
  .بايجابياته وسلبياته على منتوج جماعي يحق لنا أن نفتخر به و نسجله في تاريخ الجمعية زمن كورونا

مختلف البرامج الوطنية كرمضان الشعلة انخرطت بقوة في تنفيذ التي  جمعيتنا وهنا البد لنا أن نحيي عمل  فروع
موقع الطفولة في السياسات العمومية : أسئلة المغرب الثقافي بعد جائحة كورونا و الندوات الفكرية التربوية حول الثقافي و 

الدورات التكوينية عن و باب اللقاءات الجهوية التنظيمية و الجامعة الوطنية للش ة ، و حضورها المتميز في مختلفالمعربي
 ... بعد في انتظار استكمال حلقاتها بالتكوين الحضوري بعد فتح مراكز الطفولة و الشباب 

 الوطني،األخوات و اإلخوة أعضاء المجلس 
سنة إشعاع محلي ووطني بامتياز ، فذلك راجع ألجهزة الحكامة التي حرصنا جميعا على  0202إذا كانت سنة 

إضافة  ااجتماع 21باحترام تام  لبنود القانونين األساسي و الداخلي ، حيت حرص المكتب الوطني على عقد  تفعيلها
لقاء مع الشعب الوطنية و فرق العمل و مكاتب الجهات  و التحضير لدورتي المجلس اإلداري و دورة  02ألزيد من 

و هو عمل غير  ،عاليات و البرامج في مختلف الواجهاتالمجلس الوطني من أجل المواكبة اليومية لكل الديناميات و الف
مما يبرز حرص إخوانكم في حسنات ظروف الجائحة، بعض  ساعدتنا على انجازه مسبوق حتى في األوقات العادية

لتفاعل الرقمي االفتراضي و هو الشيء الذي نجحت فيه الشعلة بواسطة االمكتب الوطني على إنجاح المرحلة االنتقالية 
  .حد كبيرإلى 

مقلقة تتطلب التفكير  قد تكون منجز يطرح علينا جميعا أسئلةالسلف فإننا نشعر اليوم أن الغير  ورغم كل ما
 :الجماعي في حلول لبعض القضايا التي ضلت عالقة منذ المؤتمر الوطني و في مقدمتها سؤال الجهوية 

خيار استراتيجي في مشروعها التنظيمي منذ المؤتمر إننا نعلم جميعا أن الشعلة كانت سباقة لطرح خيار الجهوية ك
الوطني السابع ، إال أننا و لحدود اليوم و رغم كل المبادرات التي قامت بها الشعلة في هذا السياق من تأسيس الجهات 

لممكن و منحها اختصاصات قانونية و واسعة و مالئمتها مع التقطيع الترابي الجديد و دعم جهودها بالدعم الالزم ز ا
اليوم الزال لم يأخذ مداه و لم يصل بعد لمستوى الرهانات واآلمال  بخلفية وطنية إال أن البعد الجهوي... ماديا و فكريا 
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و مطلوب منا اليوم التفكير في حلول ... التي عقدتها عليه مختلف المؤتمرات العتبارات ذاتية و أخرى موضوعية 
لعشر التي وقفت خاصة بعد اللقاءات الجهوية التنظيمية ا موضوعية للنهوض بالجهات كقاطرة للرفع من تنافسية الفروع

سنة اركية مع الفروع والجهات لتجسيدها أثناء إعادة هيكلة جهات الجمعية سعى بصيغة تشنعند خالصات وتوصيات 
0202 . 

، تميزت بإتمام مشروعي الشراكة مع قطاع الشباب من جهة وقطاع الثقافة 0202وينبغي اإلشارة كذلك أن سنة 
األنشطة المبرمجة أو انجاز تقاريرها النهائية على مستوى الجمعية أو تجميع من جهة أخرى، سواء باالنتهاء من مختلف 

مما أدى إلى تتويج هذا المسلسل اإلداري بمصادقة الخبير  ثائقها أو أداء مخلفاتها المالية التي تأخرنا فيها نسبيا،و 
ورات الشعلة التي تميزت في نهاية السنة وأخيرا الوفاء بالعودة لمنش ...على ماليتها وتقديمهم للقطاع المعني لمحاسباتيا

 .يز بثقافة الملصقاتشعريين والتم كتب للملتقيات الوطنية والمساهمة في ديوانين  5بإصدار 
وشعبه لتقوية العمل . العمل بمؤسسة المجلس اإلداري المؤتمر الوطني األخير جعلنا نسترجعإن هذا المسار منذ 

منذ المؤتمر أو بغيابات  عن المجلس اعضو  03 فعليا ألكثر من االمدة، غيابالمؤسسي، غير أنه الحظنا خالل هذه 
بدورة  والمصادقة على معالجته 0221المعمورة نهاية سنة ب المجلس اإلداري متتالية، وهو ما جعلنا نقف عنده في دورة

 .عن بعد 0202وتأكيد ذلك بالمجلس الوطني  بدورة يونيو  0202سنة  المصباحيات
أثناء انتدبتهم لهذه المهمة التي و عمل المكتب الوطني على تحديد األعضاء المعنيين حسب كل جهة  ولذلك

 .الوطني الحادي عشر، وكذلك الشأن بالنسبة لقائمة أعضاء المكتب الوطني السابق المؤتمر
مقتضيات القانون األساسي والداخلي فقط في  المجلس اإلداري في دورة المحمدية، على تفعيلأكد قد و  

حسب كل جهة لوجوه أخرى ألعضاء الفروع  وفتح المجال  ة العمل معهم محلياوترك مساح، تعويض اإلخوة المعنيين
بي دون امتياز سلريع و الوطني إلى المكتب العضوية  بالمجلس اإلداري أو تتحول لملئ هذا الفراغ القانوني حتى ال 

لجعل مؤسسات الجمعية تشتغل بسالسة وتجعل من تفعيل تعويض  هذه الدورة في وهو ما سنسهر على تفعيله فعالية،
 .المتغيبين جزءا من ثقافة العمل الجماعي بكل االحترام والتقدير المتبادلين

يوم أن ثالث تتطلب منا الإن هذه الدينامية التي عاشتها الشعلة على جميع المستويات خالل هذه السنوات ال
 : نتساءل

 بشري بشبكة فروع الجمعية وجهاتها ؟ال –المالي  –اإلداري  –العمل التنظيمي  كيف يمكن تقوية 
   وااللتزام والعطاء  واالختياركهوية وقيم ومدرسة من خالل القناعة كيف يمكن تعزيز االنتماء إلى الشعلة

 . ؟ جهويا ووطنيا –والتكامل في العمل الجماعي محليا  والتطوع
 قادرين  االعتزازا وحاضرا، لكن كيف يجعلنا هذا كيف يمكن أن نعتز جميعا باالنتماء إلى الشعلة تاريخ

ثقة في األجيال الحالية على سالسة التناوب على المسؤولية وعلى المهام واالستمرارية وجعل الاليوم 
 .؟ والقدرة عليه ارية ورغبة لاللتزام  بهذا االختعن إراد  برهنتبالجمعية، خاصة تلك التي 

  تنعكس  نجعل العطاء بالجمعية واالرتباط بتوجهاتها أساسه العمل المحلي بفعالية مستمرةكيف يمكن أن
 .؟ على العمل الجهوي والوطني

 وضمان مهنية إدارتها وجودة أنشطتها مع الحفاظ  هامصادر لتنويع مالية الجمعية نطور  كيف يمكن أن
 .؟ على حكامتها
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  يمكن ضمان تمويل تعاقدي لفائدة الجمعيات الجادة، لمساهمتها في خدمة الوطن تفعيال كيف
 ؟ في الموضوع لمقتضيات الدستور

  من حيث احترام قوانين والمكتب الوطني   كيف يمكن تفعيل العضوية القانونية بالمجلس اإلداري
 كذلك في حالة تناف معكون  حتى ال ن درهم 022الجمعية بدءا من الواجب السنوي المحدد في 

لهذا  هذا الشأن وعدم الوفاء بما التزم به كل معني في مطبوع الترشيح الجمعية فيقانون فصول 
 .؟أثناء المؤتمر المجلس

  قاعدة القضايا  الجمعيات محليا جهويا ووطنيا علىكيف يمكن التفكير في العمل المشترك بين
 .؟ ة المشتركة والوضوح من اجل الترافع عن  قضية معنيةولكن على أساس النزاهة والمسؤولي ،والملفات

  كيف يمكن اليوم قراءة المشهد الجمعوي ببالدنا في ظل التعامل المتباين للسلطات والمنتخبين مع
الحركة الجمعوية، وكيف يمكن لهذه الحركة تأهيل نفسها لضمان توفرها على عناصر حقيقية للفعل 

 ر الفساد داخل بعض من جسد الحركة الجمعوية ؟الجمعوي الجاد أمام تعدد مظاه
  سنة لتجديد االنخراطات وتقويتها والحرص الشديد لالنفتاح على أعضاء  0202كيف يمكن جعل سنة

 ؟...لتوسيع قاعدة الجمعية  جدد سواء من األطفال أو اليافعين أو الشباب أو الكبار
 

استخالصا لما بعد المؤتمر األخير، الحرص على تقوية  0202وأخيرا فإن هذه األسئلة هي ما يجعلنا نتطلع في سنة 
ها للمستقبل على قاعدة التكوين والمرافعة وجودة دينامية الشعلة وأعضائأطر  تهيئجودة التنظيم وجعله مرجعا أساسيا في 

  .اببالدنمختلف مبادرات الجمعية الثقافية والتربوية 
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 مؤسسات الحكامة 

تعد جمعية الشعلة للتربية و الثقافة اليوم من المنظمات التي تتعامل بالتقدير و االحترام الالزم لمؤسسات الحكامة 
رغم كل و  لحكامة التنظيمية الجيدة ، لذاعلى ا يو مؤشر رئيس ،باعتبارها المعيار الوحيد لصدقية و مصداقية المؤسسة

إلى جانب دورة  فقد حرص المكتب الوطني على عقد دورتي المجلس اإلداري،  0202 اإلكراهات التي عرفها موسم 
دورة المجلس الوطني رغم التأجيل الذي طالها و الخارج عن إرادتنا جميعا بفعل الوضع المفاجئ استثنائية في يونيو، و 

على  الوطنيكما حرص المكتب .ببوزنيقةمصطفى الزوين بمدينة  المرحومعقد دورة  أي قبل يومين من 0202نهاية مارس 
التقييم التقويم و ا من أجل المصاحبة والمواكبة و اجتماع 23على عقد أزيد من  و استعادة عمل الشعب، كآلية للمشاركة

و إدارة الجمعية لكل مسارات  مكتب الوطنيالجهوية و الوطنية ناهيك عن المتابعة اليومية لللكل المبادرات المحلية و 
 .متطلباتهاياة اليومية للجمعية و الح

لمجلس الوطني ا  
 0202مارس  8و  1كان مقررا عقد دورة المجلس الوطني يومي   لقد

على البرنامج التعاقدي  بناء بالمركز الدولي للشباب موال رشيد ببوزنيقة 
 21و 23المصادق عليه في دورة المجلس اإلداري  المنعقد يومي  

و طبًقا لفصول الباب الرابع من القانون  بمدينة المحمدية 0202فبراير 
 02/00/05/05كذلك فصول  و ،نيس الوطلمجلتعلقة بامساسي الألا

ت العمومية ، إال أن الوضع الوبائي اضطر السلطامن القانون الداخلي
 الشئالستصدار بالغ حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار الفيروس ، 

قرارات لاستجابة دورة هذه الالذي حذا بالمكتب الوطني لتأجيل عقد 
وحماية أعضاء  المختصة إزاء الحالة الوبائية ببالدنا   السلطات العمومية

الجماعي في بدايتها قلق الخاصة أمام  ،وضعية هذه الجائحة منالمجلس 
 .الصحية عليهم تداعياتهاالحرص على تجنب و 

عن بعد عبر   المرحوم مصطفى الزويندورة  0202 يونيو  01وبناء عليه تم عقد دورة المجلس الوطني يوم السبت 
متميزة في تاريخ مة وطنية المغرب لألستاذ عبد الرحمن اليوسفي كقاوقد استحضر المجلس الوطني روح فقيد  ، تطبيق زوم

والمواطنة وخاصة في مجال حرية التعبير والحق في تأسيس الجمعيات  اإلنسانالحديث، دافع دوما عن حقوق  المغرب
 .ودعم منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية... 0220والعمل على تعديل قوانينها سنة 

رحمة اهلل عليه، وتعدد وتنوع خدماته التطوعية في بناء صرح كما وقف المجلس الوطني عند مسار األخ الزوين مصطفى 
حيث تم التأكيد أن المرحوم الزوين بصم تاريخ المخيمات . الجمعية وخاصة في مجال العمل التربوي وقضايا الطفولة
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خدمة للطفولة الثمانينات، وشكل دوما دعما وسندا وقدوة لألجيال الشابة لتطوير كفاءاتها  طساالتربوية للشعلة منذ أو 
بما يجعل منه قدوة . كما ظل دوما سندا للعمل المؤسساتي والحضور القوي في مختلف محطات الجمعية. المغربية

...لألجيال الشابة

المصادقة على و المصادقة عليهما، ثم  0221المالي لسنة تقريرين األدبي و لمناقشة الهذه الدورة خصصت وقد 
منها متابعة الوضعية و  ،إلى جانب باقي القضايا  التي تهم مجاالت اشتغال الجمعية 0202البرنامج السنوي و ميزانية 

بشأنها مع مناقشة  الالزمةواتخاذ اإلجراءات والقرارات والتوجهات  بما فيها المجلس اإلداري، التنظيمية لشبكة الجمعية
مناقشة تنفيذها، و وخطوات  ا قدمه المجلس اإلداري من خالصاتحسب م للجمعية، خاصة لمبادرات المختلف ا

ل مع تتمين المنجز خالل النصف األو بالتدابير الالزمة ، ، وتقييمها ومعالجة أوضاعها 0221لموسم  األنشطة الصيفية
  .التنظيم و الفعل الثقافي و التربوي و العالقات العامةمن الموسم على مستوى التكوين و 

فروع الجمعية بحس وطني بناء وبعطاء  رفالمبدولة من طاعتزازه بمختلف المجهودات كما عبر المجلس الوطني عن 
بكل المبادرات التحسيسية والتنشيطية عن بعد، لفائدة الطفولة والشباب وما يرتبط بهما  ، منوهاتطوعي متميز ومتنوع 

روح حفاظا على  ومكتبه أعضاء كل فرعبين  من التواصل لمزيد .على ضرورة مواصلة العمل محليا و مؤكداوتربويا،  ثقافيا
المساهمة في تأطير أطفال ويافعي وشباب فروع الجمعية أمام انعدام بدائل مؤسساتية  ،و صيغ مجلس الفرععالقة أعضاء 

جراءات االحترازية و على رأسها حالة المتكرر لعملية إل و لجوء الحكومة 21يد خطر جائحة كوفيد في ظل تزاعملية 
  .الطوارئ الصحية

للقاءات البرمجة النتقال من أهم خالصات المجلس الوطني ضرورة استحضار سؤال التنظيم باستمرار و أهمية او 
التواصل  و الرفع من منسوب بها  الحفاظ على الرأسمال البشري  وبحث سبل كل جهة  فهم واقعل الجهوية  التنظيمية

فيه  الجمعية في هذا الموضوع بما ، وتعويض الغيابات بالمجلس اإلداري والمكتب الوطني، وتفعيل قوانينالمؤسساتي
 .حالة التنافي المحدودة 
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 المجلس اإلداري

جمعية البنية التنظيمية لليتها االستراتيجية يعد المجلس اإلداري جهازا أساسيا في على خيارات الشعلة التنظيمية و رؤ بناء 
مجموعة من األطر و الكفاءات رات المجلس الوطني و له أهمية خاصة باعتباره يضم و هو مؤسسة تقريرية بين دو 

 و هو أيضا فضاء للتفكير و التداول و التخطيط و التقييم و االستشارة  في المؤهلة من قبل فروعها، الوطنيةالمحلية و 
، كما يشكل صمام أمان للجمعية في تجسيد خياراتها التربوية و الثقافية و التربوية و التنظيمية،  كل المبادرات الشعلوية 

ضيات القانونين الداخلي على مقتيحرص المكتب الوطني على عقد دورات المجلس اإلداري في وقتها بناء  لذا
  .األساسيو 

 بمدينة المحمدية 0202فبراير  21و 23دورة 
 

فبراير  21و 23انعقد المجلس اإلداري لجمعية الشعلة للتربية والثقافة، يومي 
 0221بمدينة المحمدية، حيث تم تدارس التقريرين األدبي والمالي لسنة  0202

كما تداول وصادق على البرنامج السنوي للجمعية وميزانيته، عبر   والمصادقة عليهما،
مختلف برامج الشعب الوظيفية للجمعية سواء في الجانب التنظيمي والتربوي والثقافي 

 .الترافع والتكويني و

وضمن أشغال هذا المجلس قارب عضوات وأعضاء قيادة الجمعية موقع الشعلة 
اهمة والفعل ترسيخا لممارسة جمعوية مدنية ضمن الحركة الجمعوية من حيث المس

تتجاوب مع رهانات الطفولة والشباب في ارتباط مع الوضعية المجتمعية لبلدنا بما تكتنفه من متطلبات وتحديات 
اقتصادية، اجتماعية، ثقافية 
وبيئية، من أجل مجتمع تنموي 
تسوده روح العدالة االجتماعية 
والمجالية وتكافؤ الفرص والحق 

التنمية، في أفق تعاقد في 
سياسي ومجتمعي بديل بنفس 
مستقبلي يؤطر مختلف 

 .الخيارات التنموية ببالدنا
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عن المجلس منذ المؤتمر لتعويضها حسب  كما طالب المجلس اإلداري المكتب الوطني بتحديد الئحة الغيابات
مقتضيات القانون و فتح مجال لألطر الراغبة في العمل على هذا المستوى بتأهيل من الفروع ضمن كل جهة من جهات 

 ...الجمعية
التأسيسية للجمعية، ومختلف األجيال التي  53استحضر المجلس اإلداري باعتزاز سياق االحتفاء بالذكرى كما 

سنة استعادة المبادرة لمواصلة المرافعات حول الملفات  0202 سنة واعتبر .الشعلةبناء وعطاء مدرسة اهمت في س
الخاصة بالحركة الجمعوية المغربية التطوعية من أجل المساهمة في تأهيلها للقيام بأدوارها الدستورية، في سياق الورش 

 .المفتوح المرتبط بالنموذج التنموي المغربي
وأكد المجلس اإلداري على مطالبة الحكومة بالحرص على شراكة مع الجمعيات المهيكلة والمنظمة لتمويل 
برامجها بشكل شفاف على قاعدة المردودية والمحاسبة تفعيال ألدوارها الدستورية، فضال عن ضرورة اكتمال الشراكة 

 .دني كشريك ثالث ضمن المفهوم الشامل للتنميةالثنائية بين القطاعين العام والخاص، وذلك بإضافة المجتمع الم
لمحلية والجهوية التي ودعا المجلس فروع شبكة الجمعية وأعضائها إلى االنخراط في كل الديناميات الجمعوية ا

الوطني وفي طليعتها البرنامج  0202أهداف الشعلة، والتعبئة الشاملة إلنجاح مختلف برامج الجمعية لسنة تتوافق مع 
والترافع حول مدونة جديدة لقوانين خاصة بالحركة  ا،عطاءاتها لخدمة بلدن لتأسيس الجمعية و 53اء بالذكرى لالحتف

 .الجمعوية، وتفعيل قوانين الجمعية لحماية وتقوية الشعلة المؤسسة
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 ة استثنائية دور
مة البرنامج العام وميزانيته مالءمن أجل  0202يونيو  03ية يوم انعقدت هذه الدورة طبقا لقوانين الجمعية بصفة استثنائ

 ...، مع وضعية الجائحة وتحديد آليات تصريفه قبل تقديمه للمجلس الوطني0202لسنة 

ولذلك يمكن اعتبارها أول دورة استثنائية في الحياة  ،لتنظيم هذه الدورة عن بعد زوموقد وفرت الجمعية منصة رابط 
وقد ساهمت هذه الدورة في تدقيق البرنامج . 21-وفيدرتبطة بوباء كالتنظيمية للجمعية بفعل ضرورة المستجدات الم

 0202خيرة من سنة ات الجمعية طيلة الستة األشهر األالوطني وآليات تفعيله، مما انعكس ايجابيا على مختلف مبادر 

 مو عبر تطبيق ز  0202 نونبر 00دورة 

عبر تطبيق زوم  في  0202 نونبر 00انعقدت الدورة الثانية للمجلس اإلداري يوم 
ظروف الحجر الصحي تحت شعار مكون من محاور أساسية لها دالالتها في السياق 

االنفتاح ا أولويات في البناء المؤسساتي و العام لخيارات الشعلة للمرحلة المقبلة باعتباره
المرافعة : دة و كان الخيار هو على األفق المدني بما يتطلبه من استراتيجيات متجد

 .العمل الوحدوي و الشراكات و التكوين و الثقافة و الشباب و الطفولة  و 

 نونبر 00 األحد يوم بعد عن إالداري المجلس دورةفي هذا السياق انعقدت 
 إلى فصوله وباقي منه 03 الفصل وخاصة الساسيالقانون ا قتضياتمل ،تفعيال 0202
 05 الفصل من ابتداء إالداري، المجلس بباب يتعلق فيما الداخلي القانون فصول قتضياتلم طبقا و كذلك 50 الفصل

 .50 الفصل إلى
 قياداتها لتيهئ قضاياها مختلف وتمثل الجمعية تدبير في التشاركية قاربةملا لترسيخ مناسبة الدورة هذه تشكلقد و 

 السياقات لتدارس مناسبة الدورة هذه ، كما اعتبرت .ستقبلملا رهانات مختلف لخوض حليةملوا والجهوية الوطنية
 خدمة في بدورها لتقوم ،21- كوفيد جائحة خاصة بها، الجمعوية الحركة تأثر ومدى بالدنا تعرفها التي االجتماعية
  :ت تدارس 0202 لسنة الثانية إالداري جلسملا دورة فإن وعليه، دناببال التشاركية الديمقراطية

اإلداري المنجز من البرنامج التعاقدي المصادق عليه في دورة مارس في  من المجلسحيث ث 0202 سنة برنامج مواكبة
ي المرتبط أساسا بالتحوالت الجديدة التي عرفها شقيه الحضوري في الربع األول من السنة أي قبل الجائحة و الشق التان

جهاتها في روع الجمعية و وها بالعمل الكبير الذي قامت به فته مع الوضع المستجد ببالدنا ، منمالبرنامج في مالء
وطني من خالل اللقاءات الفكرية مجاالت التوعية و التحسيس و المواكبة االجتماعية و التجاوب الكبير مع البرنامج ال

   .التقافية و الفنيةو 
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محليا المبدول  كما اعتبر المجلس اإلداري تجربة الجمعية خالل فترة الحجر الصحي متميزة باعتبار المجهود
الحضور القوي للشعلة على كل الواجهات و مواقفها المشرفة تجاه القضايا الوطنية في ارتباطها بمتطلبات  لضمانوجهويا 

  .الطفولة و الشباب
، فقد سجل الكثير من التحوالت  21باإلضافة لتتمين أعضاء المجلس اإلداري لعمل الفروع خالل جائحة كوفيد 

لإلغالق الشامل  ات مرتبطة بالتواصل بين مكونات الفروع في غياب اللقاءات المباشرة اعتبار التي أبرزت للوجود إشكاال
ي مع الطفولة و الشباب ،  منبها إلى لكل مؤسسات الطفولة و الشباب ، الفضاء الطبيعي للتواصل و الفعل الجماع

علق األمر بالحفاض على لفروع سواء تضرورة العمل على ضمان استمرار التواصل و الرفع من منسوبه مع كل مكونات ا
أو التواصل مع األطفال و اليافعين و الشباب عبر إبداع أليات و سبل تنشيطية تكتف  مناديب الفروعاجتماعات 

 العالقات التواصلية الفردية و الجماعية ضمانا لالستمرارية 
 للجمعية المالية الوضعية مواكبة 
السبل لس في محدودية موارد هذه السنة و ل جائحة كورونا تداول المجفي ظالشق المتعلق بمالية الجمعية و في 

وانعكاسها السلبي على سنة الكفيلة بضمان توازن مالي عبر تفعيل الشراكات القائمة و المحتملة مع بعض الجهات 
0202. 

 تنظيمية قضايا 
و في الشق التنظيمي استحضر أعضاء المجلس الوضعية التنظيمية من خالل عرض شبكة الجمعية و وضعيات 

للوقوف عن كثب على  التنظيميةالفروع و الجهات  و الشعب الوظيفية ليوصي في هذا الشأن بعقد اللقاءات الجهوية 
 .لمحيط و قياس الحكامة و تنمية الرأسمال البشريمع او اإلشعاعي و العالقة  عيات الحقيقية في جانبها التنظيميالوض

الغيابات وتدقيق لوائحها، وكذلك تفعيل القانون تفعيل القوانين تجاه  علىالمجلس اإلداري بإجماعه  عملكما 
وترك له الحسم في االختيار بين المسؤولية في الشعلة أو غيرها من  ،حالة التنافي انطبقت عليهالذي عضو لتجاه ا

 ...حسب قناعته واختياره الجمعيات

22 
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 المكتب الوطني

الجيدة للبرنامج التعاقدي مع  مةبوثيرة عالية لضمان المالء 0202م لقد عمل المكتب الوطني خالل موس 
التواصل المستمر مع  للحياة اليومية للجمعية إلى جانب متطلبات الوضع العام لبالدنا حيث حرص على المتابعة الدقيقة

مكونات الجمعية و التحضير الجماعي لكل األنشطة و الفعاليات المبرمجة خالل هذا الموسم بحس جماعي و رغبة 
تادة  رغم كل علفعل الثقافي التربوي و التنظيمي و مسارات التكوين و اإلشعاع بنفس الوثيرة المأكيدة في استمرارية ا

 23المكتب الوطني  و قد عقد   ،الجائحة  و متفاعال مع كل القضايا الوطنية بظروفاإلكراهات الموضوعية المرتبطة 
 ...و وطنيالكل المبادرات الشعلوية محليا وجهويا خالل هذا الموسم من أجل المتابعة و المواكبة و المصاحبة  ااجتماع

نفيد الخيارات تل اإلداري المجلس طرف طت به منالتي أني لمسؤوليات الوطنيةإن المكتب الوطني باعتبار ا
قمينة بتجسيد  تشاركيه آلياتل حريصا على تنفيذها وفق ظ ،عن المؤتمر الوطني المنبثقةالتوصيات األساسية الكبرى و 

الرؤية االستراتيجية لشعلة المستقبل وفق قيم المؤسسة و ضرورات التدبير اإلداري المنسجم مع معايير الحكامة 
  .ميةالتنظي

 خاللالمستمرة  يمكن اعتبار اجتماعات المكتب الوطني و 
مية لت المتابعة اليو ظاجتماعات مفتوحة حيت  0202موسم 

مة مع الوضعية الوبائية و تتبع ءالماللكل الفعاليات من خالل 
 : األنشطة المبرمجة في مختلف الواجهات و بشكل مكثف 

 و  احضوري اجتماعيينحيث عقد المكتب الوطني 
 : على  حريصاكان و  عن بعد ناهيك عن االجتماعات مع الشعب ااجتماع23

وأثرها على أنشطة  الوبائية ببالدنامتابعة الوضعية  •
 .الجمعية

 .مع كل المحطات و المواقف الوطنية التفاعل السريع •
دقيقة لعمل الشعب الوطنية من خالل  متابعة •

 التفاعل و التخطيط و البرمجة و التنفيذ و التقييم المضامين و 
/ اللقاءات الجهوية/ الجامعة / رمضان الشعلة التفافي/ التداريب) بعة األنشطة الوطنية و الجهوية و المحلية امت •

الحمالت  / موقع الطفولة في السياسات العمومية /  األنشطة الثقافية والتربوية مع األطفال واليافعين محليا
 ...بعة وضعية اتحاد المنظمات و العالقة مع الجامعة امت...( حملة التبرع بالدم + التحسيسية للفروع 

على مختلف المنابر اإلعالمية  االنفتاحالرياضة و وزارة العدل و اكة مع وزارة الثقافة و الشباب و الشر و 
  .المنظمات المدنية ببالدناو 
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 تهيئ التقارير المتعلقة بالديمقراطية التشاركية و اتفاقية الشراكة مع وزارتي الشباب و الرياضة و وزارة الثقافة  •
 .و الجهاتتتبع الوضعية التنظيمية للفروع  •
  .عية إعالمياالحضور اإلعالمي و إبراز مواقف و قرارات الجم •
  .متابعة التواصل اليومي مع الفروع و الشعب و المؤسسات الشريكة و الجمعيات الصديقة •
  .و اتخاذ المبادرات المناسبة التقييمالتربوي ببالدنا من خالل الرصد و متابعة الوضع الثقافي و  •

 
الشعب الوطنية في كل المحطات من و من التحوالت الكبيرة في عمل المكتب الوطني المصاحبة و المواكبة لعمل 

التوجيه و متابعة عمليات التخطيط و البرمجة و التنفيذ و التقييم الشيء الذي استغرق عشرات  و تجويد المضمون خالل
، شعبة التكوين، الطفولة) الشعب لقاءات على األقل مع كل  5لقاء عن بعد بمعدل  02الساعات من خالل أزيد من 

 (، الثقافة الشباب، المرافعة 
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 العمل الجهوي

الذي أقره المؤتمر الوطني السابع و شكل أهم محاور النقاش التنظيمي خالل المؤتمر تفعيال لخيار الجهوية 
رغم   0202خالل موسم عمل المكتب الوطني باعتباره خيارا استراتيجيا في النسق التنظيمي الوطني ، لدا  22الوطني 

على إشراك كل الجهات في الدينامية التنظيمية و الثقافية و التربوية واضعا رهن إشارتهم بوابة زوم من أجل كل اإلكراهات 
مة اإلداري و المجلس الوطني في مالء ة الفاعلة في تجسيد خيارات المجلسكتسهيل التواصل و التعبئة و المشار 

سجل بكل أسف أننا لم نصل إلى البنية إال أننا ن ،ببالدناالصحية البرنامج التعاقدي على ضوء مستجدات الحالة 
 محدوديةالتنظيمية المنشودة على مستوى الجهات و ذلك راجع لعدة عوامل منها التباعد الجغرافي بين الفروع و 

و ما إلى ذلك من إكراهات علينا  والشبه الحضري  اإلمكانات المالية و حركية األفراد بين العالم القروي و الحضري
م من خالل التفكير الجماعي إيجاد الصيغ البديلة لهيكلة الجهات مع ضمان الفاعلية و النجاعة التنظيمية رغم اليو 

   .الثالث سنوات األخيرة المحاوالت الجادة للمكتب الوطني المتمثلة في عدد اللقاءات الجهوية خالل

 اللقاءات الجهوية التنظيمية
التنظيمية و المواكبة المتواصلة للبنيات التنظيمية  لمبدأ الحكامةتفعيال 

 اإلكراهاترهان المرحلة المقبلة في أفق التحديات و  باعتبارهاللشعلة 
التي تواجهها الحركة الجمعوية ببالدنا جراء الجائحة التي عطلت كل 

الشتغال عن بعد و هو الجميع على ا أجبرتمناحي الحياة اليومية و 
العالقات التواصلية بنوع من الفتور و التالشي في  الشيء الذي أصاب

العمل على الرفع من منسوب و  إليهام االنتباه يتإن لم  ،أحيان كثيرة
وقد ...التواصل اليومي و البحث عن البدائل الممكنة لتحصين التنظيم و مد قنوات اللقاء المستمر مع الرأسمال البشري 

مع المكتب الوطني مناسبة للمواكبة الجماعية لوضعية كل  ة لمسؤولي فروع الجهة المباشر  اتاللقاء ههذ اعتبرت الشعلة 
  :فرع على حده من حيث

  21وضعية الفرع التنظيمية قبل وأثناء جائحة كوفيد  -
   عدد الشباب+ عدد اليافعين +  األطفال  عدد -
 . لوائحهم/ الذكور واإلناث : األعضاءعدد  -
  والمنتخبة؟+ العالقة مع مسؤولي الثقافة والشباب والسلطات المحلية  +العضوية بمجلس دار الشباب  -
   وضعية دار الشباب والعالقة مع الجمعيات بها وخارجها -
  .....العجز يومه..... الرصيد يومه+ المنح المتوصل بها + رقم حسابكم : الوضعية المالية  -
  مدى مشاركة الفرع في المجلس الوطني+ عة المتاب+ الحضور / المجلس اإلداري بالفرع ) ة(مساهمة عضو -
  .الجمعية مبادراتفي  المساهمةإلى جانب +   التداريب+ اللقاءات التكوينية و الدراسية  -
  .جهتكم والمكتب الوطني/ مدى سرعة وفعالية التواصل اإلداري بين فرعكم  -
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  .الشباب+ اليافعين + خيرة مدى المشاركة في المخيمات األ -
  .المكتب الوطني تنظيميا، تواصليا، برمجة إلى غيرها من المالحظات ات الفروع و الجهات اتجاهمالحظ -

، فرصة قانونية لتدقيق عن بعد 0202دجنبر  01إلى  21من التي عقدت في الفترة  ةالجهوي اتاللقاء ههذ تشكلقد و 
والمشاركة في تثمين المنجز والبحث في كيفية تطوير عملنا المشترك محليا، جهويا  وضعية فروع مختلف جهات الجمعية،

الرصد الدقيق لواقع الفروع و الجهات و حاجياتهم الملحة على مستوى التنظيم و التكوين و التأطير  ووطنيا، بناء على
ستقبل كما حددها المجلس الوطني بناء على رؤية جديدة تستحضر توصيات المؤتمر الوطني الحادي عشر و رهانات الم

لها لخدمة الطفولة والشباب واحترام أهدافها وسبل عم بمبادئهاقوانين الجمعية واالقتناع بها وااللتزام  األخير بناء على 
 .، جهويا، ووطنيامحليا

الشراكة مع المؤسسات لتمويل أنشطة  وقد تم التأكيد خالل هذه اللقاءات أن أهمية الجهات تكمن في ضمان تفعيل 
 .ت الشبابية المشتركة والمرافعة وتقوية االنتماء الجماعي لمشروع الشعلةالفروع من خالل التكوين والمبادرا

 بمثابة إعالن اتاللقاء ههذ كما اعتبر المكتب الوطني  الذي تدارس في آخر اجتماعاته خالصات اللقاءات الجهوية 
ثقافيا،  21وتوسيعها والتفكير في صيغ العمل لحدود نهاية جائحة كوفيد  0202لسنة االنخراطات لتجديد   انطالق

الوطني  مدتها القانونية في أفق الملتقى لتجديد مختلف الفروع والجهات التي تجاوزت التهيءوكذلك  إشعاعياتربويا، و 
  .لمسيري الفروع

 تاريخ اللقاء الجهة
 17/12/2020 الشرق

 18/12/2020 مالل خنيفرةبني 
 19/12/2020 فاس مكناس
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 21/12/2020 درعة تافياللت – سوس ماسة
 22/12/2020 الرباط سال القنيطرة 

 23/12/2020 البيضاء سطاتالدار 
 24/12/2020 مراكش آسفي
 25/12/2020 الصحراء 

 27/12/2020 تطوان الحسيمة طنجة
 

  : الجهويةالتنظيمية خالصات اللقاءات 

  في كل  اعضو  02وعضو من فروع الجمعية في مختلف اللقاءات الجهوية بمعدل  عضوه 232مشاركة حوالي
وعضو  عضوه 022أعضاء على األقل في كل لقاء جهوي  بما مجموعه مشاركة   3إلى  باإلضافةلقاء جهوي 

 .في مناقشة أوضاع الجمعية المحلية والجهوية
  ن أعضاء الجمعية من الجيل الجديد، ف على مجموعة من الشابات والشباشكلت هذه اللقاءات مناسبة للتعر

 .رغم غياب أحيانا بعض مناديب أو كتاب أو أمناء بعض الفروع
  واالرتكان إلى  أخرىالمادية أحيانا  اإلمكانياتصعوبة تواصل مكاتب الجهات بسبب البعد أحيانا وانعدام

  .القبول بهذه الوضعية في بعض األحيان
 جهة  –اوت البارز بين عدد الفروع في كل جهة والتفاوت بين الجهات الحاضرة عمليا مثل جهة سوس ماسة التف

 بتفاوتهاوكذلك حضور باقي الجهات لكن  ...جهة مراكش أسفي -جهة بني مالل خنيفرة   - المغرب الشرقي
دة واضحة للتنسيق أو أحيانا بفعل في التكامل والتواصل أو في التواجد الفعلي للفروع من عدمه أو في غياب ارا

 .شخصية أمزجةأو  مزاج
  نفس جديد حسب مقتضيات قوانين الجمعية  إعطاءوجود إرادة حقيقية لدى جميع أعضاء الجهات من أجل

 .وفي طليعتها تجديد مختلف الجهات
 بعض الجهات بإحياء بعض الفروع كلما توفرت لها الشروط لتقديم خدمة ثقافية تربوية مطالبة. 
  الحسم في وضعية الفروع الجامدة أو التي لم تشارك خالل أكثر من سنة في مختلف أنشطة الجمعية أو في

 . الفروع الغائبة دوما مع توظيف اسم وشعار الشعلة
 مارة الخاصة لكل فرعالمطالبة بتمكين المكتب الوطني باالست.  
  مناء بتقرير خاص عن ميزانية فرعهم رغم محدوديتها، ومطالبة أمناء بعض الفروع التي لها شراكات األمطالبة

 .خاصة بتقرير مفصل حول طبيعة ومضمون وميزانية هذه الشراكات
 ات المؤهلة لذلكاالتفاق على تنظيم جلسة ثانية في نهاية شهر يناير يتلوها مباشرة بداية تجديد الجه. 
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 الفروع أنشطة

قوة أساسية في دينامية الجمعية سواء قبل  0202لقد شكلت مختلف مبادرات التي قامت بها فروع الجمعية خالل سنة 
  .الجائحة أو بعدها

المحلية للتجاوب مع شروط الحجر وتطبيقه بما يضمن  ولعل أهم ما ميز هذه المبادرات هي تلك الحمالت التحسيسية
ذلك أن النداءات التي وجهتها فروعنا أو الملصقات بحمولة رسالتها شكلت سبقا اقتضت به مجموعة و  .الحق في الحياة

 .من الجمعيات

سيس والتواصل لمدى مساهمة فروع الجمعية محليا في التعبئة والتح اوقد سجلنا جميعا أن هذه الجائحة شكلت تمرين
 .أثناء المحطات الكبرى لبالدنا

نشطة من أن المتابعة تجعلنا نتمثل هذه األدارة الجمعية من صور وملصقات وتقارير إال رغم محدودية ما نتوصل به في إو 
 .خالل ما توصلنا به أسفله تؤكد على مجهود خاص خالل هذه الفترة

ي كل الديناميات الخاصة بالتكوين والتأهيل واللقاءات الدراسية فرع شاركت ف 53ويمكن القول كذلك أن أطر حوالي 
 .وجامعة الشباب إلى جانب مساهمة جميع الفروع في تعميم بيانات الجمعية وملصقاتها الوطنية

والوطنية نتطلع إلى مواكبة عمل هذه الفروع بعملها االداري  وإذ نعتز بانخراط هذه الفروع في الدينامية المحلية والجهوية
 . من أجل أرشفته واالحتفاظ به وجعله جزءا من ذاكرة انتاج ومبادرات الجمعية

أكثر بمجالسيها و  كما نسجل خالل هذه الفترة العمل عن بعد بالرغم من أن الجمعية تتطلع إلى ارتباط مكاتب الفروع
جهزة ها المحلية وضمان استمرارية عمل أجل ضمان تواصل مستمر يؤدي إلى تفعيل برامجبها من أعيها وشبابأطفالها وياف

عادية لتراكم عمل الفرع  صيرورةنشطتها المحلية من أجل ضمان كتقاليد مستمرة إلى جانب أحكامتها مجلس فرع  
 .عنوان عطاء الجمعيةومؤسساته ورصيده البشري 

انفتاحا قويا على وجوه وطاقات بتجديد انخراطات أعضاءها  0202من فروعها سنة مما يجعل الجمعية اليوم تنتظر 
وتسجيل انخراطات جديدة على قاعدة هوية الجمعية وتوجهاتها واختياراتها تفعيال لقناعة األشخاص والتزامهم واختيارهم 

 .والعمل في حركة جمعوية جدية بناءة ومسؤولة لخدمة قضايا الطفولة والشباب

 0202شكلت فروع الجمعية القطب األساسي في مختلف برامجها المحلية والوطنية لسنة  ولذلك
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 0202لتدبير اإلداري خالل موسم 
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 2222صادرات 

 المجموع دجنبر نونبر أكتوبر شتنبر غشت  يوليوز يونيو ماي  أبريل  مارس فبراير يناير المراسالت

 372 57 23 9 25 99 45 26 12 20 17 27 12 الداخلية

 68 16 7 7 4 0  5 3 1 2 0  15 8 الخارجية

 440 73 30 16 29 99 50 29 13 22 17 42 20 المجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2222 واردات
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مراسلة دون  115بقراءة األرقام و اإلحصائيات أعاله نسجل أن حجم المعامالت اإلدارية الداخلية و الخارجية بلغ 
و هذا يبرز حجم العمل اإلداري الذي  ،احتساب عدد النسخ الموجهة من كل رسالة خاصة الدعوات للقاءات و التداريب

و كانت المراسالت أقل بكثير مما لو   ،و موسم استثنائي بامتيازه 0202تقوم به الجمعية خاصة إذا استحضرنا أن موسم 
و هنا البد من توجيه تحية خاصة لألخت  ...كان الوضع عاديا خاصة في التحضير للمخيمات و العالقة مع المؤسسات 

ل اإلدارة بشكل ذي يباشر عمعلى المتابعة الدقيقة و الجيدة بمواكبة احترافية من األخ الرئيس ال بإدارة الجمعية كوتر
الرفع من مستوى التواصل األفقي يومي و دون انقطاع الشيء الذي جعلنا اليوم نفتخر جميعا بمستوى األداء اإلداري و 

 العمودي و 

ه الجمعية في حفظ الملفات و الذاكرة الجماعية لجمعية ت إليمستوى التوثيق و األرشفة الذي وصلكما نسجل باعتزاز 
 .أحدى أهم توصيات المؤتمر األخير الشعلة و هي

 

 

 

 115 11 51 08 35 201 220 51 01 52 53 10 82 المجموع العام

 المجموع  صادرات  واردات   

 667 372 295 الداخلية

 91 55 36 الخارجية

 3 3   -قطاع الثقافة  -وزير الثقافة والشباب 

 4 4   -قطاع الشباب  -وزير الثقافة والشباب 

 1 1   المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والشباب
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 العمل الثقافي

 معرض الشعلة للكتاب 

لتي تربطها بوزارة الثقافة للمشاركة في المعرض ككل سنة حرصت جمعية الشعلة على استثمار عالقات الشراكة ا
الثقافي  بالمنتجبرواق متنوع و غني  0202فبراير  21إلى  1للكتاب و النشر بمدينة الدار البيضاء في الفترة من  الدولي

الشعلوي و الموزع بين المجالت و كتب الملتقيات الوطنية و الندوات الفكرية و إصدارات العديد من األدباء في 
يذ و المثقفين و عموم المواطنين، بالرغم من أنه لم بة و التالمغلى اإلقبال الكثيف للطلمجالت القصة و الشعر إضافة 

 ...ت جاهزة للمناسبة، باستثناء تكن للجمعية إصدارا

 ...اآلخرين من الشعلة في الوسط الثقافيلكن طبيعة الزوار من وزراء ومثقفين وإعالميين، تؤكد على انتظارات 

 

وهو ما يتطلب من جمعيتنا تطوير المقاربات الثقافية وأسئلتها حسب الحاجيات المجتمعية اليوم، والحرص على 
تشجيع جيل من المثقفين والباحثين الشباب بما يساهم في تطوير الرؤى وجعل القضايا الثقافية أساس الوحدة والقيم 

 .الثقافية والتماسك االجتماعي وتعدد صيغ االبداع في مختلف الحقول
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 رمضان الشعلة الثقافي

االستثنائية بكل  لهذه السنة ية برمضان الشعلة الثقافيز العناية المتمفي سياق 
  ؟...بعد كورونا  ما فيالمغرب الثقا :  ، والذي اختارت له الجمعية محورالمقاييس

لما جاء  دول العالم، وتفعياًل قي تعيشها بالدنا، وبا وذلك تجاوبا مع اللحظة التي 
 مستقبل المغرب ما يف ري، من حيث التفك53بمناسبة الذكرى  بيان الجمعية يف

وحيث أن تداعيات هذه األزمة على جميع المستويات ،   …بعد هذه الجائحة
 والسياسيين نيية ستدفع جميع المؤسسات والباحثاالقتصادية واالجتماعية والثقاف

/ لبحث عن تجليات هذه الجائحة وفهم أثرها على اإلنسان ل يوالمجتمع المدن
  للدولة الراعية لضمان األمن والصحة مستقبليالمواطن، أساس كل استثمار 

الفرد / فيها اليوم أغلب اليقينيات، وتطرح فيها أسئلة وجودية على الذات  ريلعدالة االجتماعية، ضمن رؤية تتغوالتعليم وا
  . كتر يش المشخر والعوالعالقة مع اآل

على مواكبة التقدم  قادر يقاطرة التنمية الشاملة من أجل مجتمع ديمقراط هيت دوما أن الثقافة بر الشعلة اعتوألن 
ن بعد، لمساءلة الواقع حوارات ع فقد دعت كل مكونات الشعلة لفتح الحضاري ورفع تحديات الواقع والمستقبل، 

القيم وعلى   بعد هذه الجائحة وأثرها على التحوالت المجتمعية أفراًدا وجماعات ما في، والثقاعيوالمجتم عياالجتما
 لوطننا  عيافنا للمستقبل الجمار شتصورنا واست ليوالرؤية للحياة، وبالتا

عن بعد في  لقاء 51الفكرية و الثقافية ناهز الشعلة الثقافي كما هائال من األنشطة  رمضانعليه شهد برنامج  وبناءا 
الساحة  ماء الثقافية و الفكرية التي طبعتمختلف الفروع و الجهات و الجميل أكتر هو الحضور القوي لكل األس

 أالف مشاهدة 22ي بعضها ألزيد من فلت قوية وصالمدنية بحضورها المتميز حيث حضيت أغلب اللقاءات بمتابعة 
الحجر الصحي و أكد من جديد أن الشعلة قادرة على خلق التميز  الشيء الذي أسهم في إثراء الساحة الثقافية في زمن

 .و الفكر أالستباقي في كل المحطات العادية و االستثنائية بفضل العمل المشترك و المتابعة و المواكبة المتواصلة
  .مة في إطار برنامج رمضان الشعلة الثقافيجدول األنشطة المنظ

  
 المنشطون الجهة المنظمة المحور التاريخ

dimanche 10 mai 2020 جهة الدار البيضاء سطات المغرب الثقافي ما بعد كورونا 
 األستاذ لحسن لعسبي

lundi 11 mai 2020 هة بني مالل خنيفرةج المغرب الثقافي ما بعد كورونا 
 االستاذ ربيع أوطال

mardi 12 mai 2020 القنيطرةجهة الرباط سال  المغرب الثقافي ما بعد كورونا 
 الدكتور محمد المرجان

mercredi 13 mai 2020 فرع وجدة وضعية الشباب و العمل الجمعوي بعد كورونا 
 األستاذ أحمد سنيني

mercredi 13 mai 2020 جهة سوس أسئلة ما بعد كورونا 
 األستاذ عبد الرحيم عنبي

mercredi 13 mai 2020 جهة فاس مكناس المغرب السياسي و االجتماعي ما بعد كورونا 
 األستاذ سعيد جعفر

mercredi 13 mai 2020 بوزنيقة/ فرع المحمدية  أي مدرسة لما بعد الجائحة 
 االستاذ نشيد المكي

jeudi 14 mai 2020 راكش آسفيجهة م التحوالت المجتمعية خالل الحجر الصحي 
 الدكتور عبد الرحمان الزكريتي
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vendredi 15 mai 2020 
هل نحتاج حالة طوارئ ثقافية / الثقافي ما بعد كورونا  المغرب

 لمغرب ما بعد كورونا
 فرع الرباط حسان

 

vendredi 15 mai 2020 فرع القنيطرة أسئلة كورونا بين الراهن و المتوقع على المدى القريب و البعيد 
 الكليتيى األستاذ مصطف

samedi 16 mai 2020 يعقوب المنصور فرع المجتمع المغربي بعد كورونا 
 األستاذ عبد السالم الرجواني

samedi 16 mai 2020 قلعة السراغنة التحوالت السياسية و االجتماعية بعد كورونا 
 االستاذ نبيل أبو الخير

samedi 16 mai 2020 فرع أحفير التداعيات االجتماعية لجائحة كورونا 
 

samedi 16 mai 2020 
مفهوم الدولة أدوار المجتمع المدني خالل و بعد -السياسة مجزوءة

 كورونا
 فره أكادير

 

samedi 16 mai 2020 فرع آسفي المغرب الثقافي ما بعد كورونا 
 األستاذ مصعب التيجاني

lundi 18 mai 2020 فرع الرباط التقدم المغرب الثقافي ما بعد كورونا 
 االستاذ عبد النبي الرجواني

mercredi 20 mai 2020 فرع بلقصيري المبدع المغربي في ظل كورونا المفارقات و المستقبل 
 

mercredi 20 mai 2020  فرع سيدي سليمان شراعة قراءة التحوالت متعددة األبعاد: دروس من جائحة كورونا 
 

mercredi 20 mai 2020 فرع بوجدور األثر النفسي للحجر الصحي 
 األستاذ عبد الرحمان أبيهي

jeudi 21 mai 2020 فرع سيدي قاسم الثقافي في الممارسة الجمعوية الواقع و التوقعات بعد كورونا 
 

jeudi 21 mai 2020 جهة الشرق إكراهات التعليم عن بعد في ضل جائحة كورونا 
 

jeudi 21 mai 2020 فرع بنسليمان دور اإلعالم في المجتمع المغربي في زمن كورونا 
 

jeudi 21 mai 2020 فرع الحي المحمدي اإلعالم في زمن كورونا 
 

jeudi 21 mai 2020 فرع فاس القدس الشباب و العمل السياسي بعد كورونا 
 

jeudi 21 mai 2020 فرع فاس المدينة الثقافة و الممارسة الجمعوية في ضل جائحة كورونا 
 

vendredi 22 mai 2020 فرع عين حرودة تحديات التعليم في ضل جائحة كورونا 
 

vendredi 22 mai 2020 فرع وجدة أليات و مفاتيح التفكيراإليجابي 
 

vendredi 22 mai 2020 التمضهرات السياسية بعد كورونا 
/ مارتيل / فروع تطوان 

 المضيق

 

vendredi 22 mai 2020 فرع البرنوصي المجتمع المغربي في زمن كورزنا مالحظات سوسيولوجية 
 

vendredi 22 mai 2020 فرع الكارة السؤال الثقافي في زمن كورونا المفارقات و األفاق 
 

vendredi 22 mai 2020 فرع البرنوصي لقاء مفتوح مع رئيس تحرير جريدة األحدات المغربية 
 

vendredi 22 mai 2020  فرع العرائش ؟..حول المغرب الثقافي ما بعد كورونالقاء مفتوح 
ر حسن أوريداالستاذ   

samedi 23 mai 2020 فرع بلقصيري ملتقى مسابقات عن بعد صنف الرسم  و القصة  و القراءة 
 

samedi 23 mai 2020 فاس المدينة اآلثار النفسية لجائحة كورونا على المجتمع المغربي 
 

dimanche 24 mai 2020 فرع فاس المدينة كوروناجتمع المدني في زمن الشباب و الم 
 

samedi 30 mai 2020 
دور المجتمع المدني و السلطات في التخفيف من تأتيرات جائحة 

 كورونا على االشخاص في وضعية هشاشة
 فرع عين حرودة

 

jeudi 4 juin 2020 فرع حد كورت من أجل إدماج البعد الثقافي في المشروع التنموي الجديد 
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 :خالصة 

 نشاط 52: عدد األنشطة  •
 منشط 42: عدد المنشطين  •
 متتبع لكل نشاط  32بمعدل  5022حوالي : عدد المتتبعين  •
 مشاهدة في بعض األنشطة 8121وصلت أحيانا ل : عدد المشاهدات  •
تنوع المواضيع و تعددها جعل الشعلة تتفوق على ذاتها في استغالل و استعمال و وسائط التواصل االجتماعي   •

 .إلى أقصى الحدود
استثمار الرأسمال الرمزي للشعلة في تعبئة المفكرين و علماء االجتماع و المثقفين و رجال التعليم و الفاعلين  •

  .المدنيين في هذا المجهود الكبير من طرف الفروع و الجهات و بدعم من المكتب الوطني
 .االشعلة زمن كورون ال زلنا في المكتب الوطني ننتظر تفريغ كافة اللقاءات من أجل إصدار كتاب حول  •
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 الصحراء المغربية/ بجدور ملتقى الفكر الحساني
 

دأب فرع بوجدور على ضمان استمرار واحد من أهم اللقاءات الثقافية بالصحراء 
  .مدينة بوجدورب المغربية

لضمان إن هذه المبادرة الثقافية الكبرى التي تستحق كذلك التنويه والتقدير نظرا 
ولضمان مشاركة اسماء وازنة في الحفل الثقافي المغربي ببالدنا من  ااستمراريته

الملتقيات قيمة فكرية وثقافية مضافة في  من هذهجعلت  متنوعة،خالل تخصصات 
 .المجال المعرفي حول الثقافة الحسانية

لقد شكلت هذه الملتقيات التي وصلت اليوم إلى 
عنوانا كبيرا لفرع ، 21غم ضروف جائحة كوفيد ر  0202نة المحطة السادسة لس

بوجدور وصدى قويا للشعلة وطنيا خاصة أن الفرع ضمن التمويل الخاص لسلسلة 
حيث تم تتويج هذه  جهوية ووطنية، –من خالل شراكات محلية  هذه الملتقيات

مما جعل هذه المنشورات تشكل ضمن كتب هامة، ا دوما باصدار اشغاله الملتقيات
 .روافد الثقافية المغربيةالثقافة الحسانية كرافد أساسي من ال مرجعا للباحثين فيوم الي
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 0202إصدارات الشعلة 
 

 
 
 
 
 
 
 

0202 إصدارات
 02/20/0221 مهرجان والد تايمة /ديوان شعري  ماء مقذوف بحصاة

 02/20/0221 مهرجان والد تايمة /ديوان شعري  الذي ال ينتهي
 22/20/0202 اب ملتقى الفكرتك وأسئلة التحوالت المجتمعية المغرب

 22/20/0202 اب ملتقى المرأةتك المجتمع دمقرطةالمرأة رهان تحديث 
 22/20/0202 اب ملتقى الطفلتك الطفل واإلعالم
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واجهنا لحد اآلن معضلت جاهزة الستئنافها، فقد ظروف الأما بالنسبة لمواصلة اصدار مجلة الشعلة التي أصبحت 

ي يتوفر على بطاقته المهنية وأن للمجلة تجتمع فيه مهنة صحافي الذي المالئمة مع قانون الصحافة والبحث عن مدير
شخص المنتظر، نظرا لطبيعة الجمعية ووضعيتها وظيف نهائي للدون التزام بت ،ثقافةو يكون أساسا أقرب للجمعية فكرا 

 .المالية
 .تحقيق استئناف المجلة الذي شكل قيمة مضافة للحقل الثقافي ببالدنا 0202وسنعمل في سنة 
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 من أجل جيل جديد للقوانين المؤطرة للحركة الجمعويةالترافع : الندوة الوطنية  تحت شعار 
 

الشعلة للنقاش العمومي من خالل   بإطالق لخالصات المجلس اإلداري القاضية  تنفيذا
ندوة عن  نظم المكتب الوطنيع على جيل جديد من قوانين الحركة الجمعوية، فندوات الترا

يوم " من أجل جيل جديد للقوانين المؤطرة للحركة الجمعوية الترافع": تحت شعار بعد
  : ، بمشاركةh 21 السابعة مساء 0202 دجنبر  22الخميس 

 الخامس الرباطأستاذ التعليم العالي جامعة محمد : الدكتور عبد العزيز قراقي
أستاذ التعليم العالي جامعة األمير موالي عبد اهلل فاس وفاعل : الدكتور أحمد مفيد

 .جمعوي
 مواطنة  باحث، رئيس جمعية حركة بدائل: الدكتور أحمد الدحماني

 أستاذ التعليم العالي جامعة محمد الخامس الرباط: الدكتور عبد الحفيظ أدمينو
 .جامعي ونائب رئيس الجمعيةأستاذ  :لدكتور كمال الهشومي ا

و تميزت هذه الندوة الوطنية التي حضيت بمتابعة مكثفة من طرف الفاعلين الجمعويين و الحقوقيين و المثقفين و كل 
المعنيين بمستقبل الحركة الجمعوية ببالدنا ، بالكلمة االفتتاحية لألخ عبد المقصود راشدي الذي أوضح أن الشعلة عبر 

 سنة من الممارسة الجمعوية كانت و الزالت حاملة لهم تجويد و تطوير و تحصين القوانين 53لتي ناهزت مسيرتها ا
 .و الشعلة الكرام  االنشغاالت المشتركة بين األساتذة المؤطرة للحركة الجمعوية وهي

الشعلة قررت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان إعطاء انطالقة الترافع حول هذا الموضوع مذكرا أن  وقد أكد أن
الشعلة في نهاية السبعينات و بداية التمانينات كانت السباقة إلى طرح النواقص التي كان يعانيها ضهير الحريات العامة 

مما يات الحقوقية و الثقافية و التموية و الديمقراكية و التنموية في جانب الجمعيات و هو ماثم الترافع بشأنه مع الجمع
  .مع حكومة األستاذ عبد الرحمان اليوسفي  رحمة اهلل عليه 0220سنة  إلصالح أدى
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و من خالل الممارسة طيلة العشرين سنة الماضية ظهرت محدودية هذا القانون الذي لم يعد يساير تطور العمل الجمعوي 
ختالف و حسن االستماع و على و هو مدرسة للتربية على القيم و المواطنة و االالذي يعتمد على قيم التطوع 

األساسية التي تهذف في مجملها للرقي بالممارسة  الموادأفرد له العديد من  0222ر نجد أن دستو ... الديمقراطية 
 من ربح جيل من األطر لمغرب المستقبل لتأطير و تكوين الشباب بما يض ة باعتبارها قاطرة للتنمية و فضاء رحبالجمعوي

التكامل الراقي في وفي نفس السياق أطر فعاليات الندوة الدكتور كمال الهشومي نائب الرئيس فاسحا المجال للتفاعل و 
معالجة الموضوع من كل الجوانب التاريخية و السياسية و االقتصادية و الحقوقية و الثقافية حيت أغنى المتدخلون 
النقاش القانوني من زوايا متعددة أضهرت بالملموس الخصاصات المهولة في الترسانة التشريعية المؤطرة للحركة الجمعوية 

ثمن الحريات العامة ت ةيهدا اللقاء األول مناسبة للتفكير الجماعي بصوت مرتفع في صيغ قانونوقد شكل   (تفرغ الندوة )
والحق في تأسيس الجمعيات وكيفية تفعيل ادوارها الدستورية وتجسيد الديمقراطية التشاركية في مناخ لم يبرز بعد آليات 

يتطلب اليوم مما ة الجمعوية في تعددها وتنوعها، تراكم عمل الحركبناء على  .تفعيل حقوق وواجبات الحركة الجمعوية
وضعية قانونية للفاعل اإلجتماعي، وصيغ تقويم العمل التطوعي وحمايته القانونية إلى جانب قضايا الحكامة الداخلية 

وللشراكات ...ومعايير تقييم وتصنيف الجمعيات والنظام المالي المحاسباتي الخاص لطبيعة العمل الجمعوي التطوعي
بملتقى وطني للنسيج  في الموضوع  الحوارية اللقاءاتج مختلف يتتو كما أكدت الشعلة على    .الوطنية والدولية

 ...الجمعوي والمؤسسات الدستورية المعنية والصحافة الوطنية لتقديم مشروع النص للجهات المعنية

، وتقاسمها مع على صفحة الفايسبوك ندوةتعميم أشغال هذه الضمان ساهم فريق من شباب الجمعية وأطرها في وقد 
 .ا وأهداف المرافعة حول المدونة وأفقها المستقبلي، الذين ينتظرون اليوم تتمة برنامجهوالمتابعين العديد من المهتمين
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 «العمل الجمعوي في خدمة قضايا المرأة»الشعلة  ملتقى نساء
 

يات والشعلويين من جهة و لحوار متميز بين الشعل ااالهتمام بقضايا المرأة أفقشكل 
وبين نساء الشعلة من جهة ثانية، تفعيال للبرنامج التعاقدي للجمعية وتجسيدا 

 .0228إلحدى توصيات لقاء بوزنيقة سنة 

وأمام مختلف االنشطة التي برز فيها العنصر النسوي بالجمعية، جعلنا نعود اليوم 
ر العنصر النسوي في الشعلة والمشاركة في لحوار داخلي قوي حول موقع ودو 

مختلف برامجها واالعتزاز في االنتماء إليها وكذلك توفير الشروط المالئمة في 
 .تشجييع أخواتنا على تحمل المسؤلية في الفروع والجهات واالجهزة الوطنية

لذلك حرص المكتب الوطني على تفعيل ملتقى نساء ولو عن بعد 
 الشعلويات،من نساء  53شاركت فيه  0202نونبر  23بتاريخ 

أة اليوم في بالدنا  وتم التركيز فيه في نقاش على وضعية المر
 .المندوبية السامية للتخطيط ومختلف المؤسسات المعنيةحسب 

وقد شكل هذا الموضوع جاذبية لدى االخوات المشاركات في 
تهن ونقاشاتهن أن اختيار ترافع هذا اللقاء حيث أكدت مداوال

الجمعية في محاربة قضية العنف ضد النساء اختيار موفق ينبغي الوعي به للتحسيس والحد من ظاهرة العنف بمختلف 
 ...الرقمي  –اللفظي  –الجنسي  –المهني  –النفسي الجسدي ... أنواعه

اء االسرة المواطنة، وضمان مساهمتها في بن/ من أجل احترام كرامة المرأة 
والمجتمع واحترام ارادتها في آليات تجسيد خياراتها ورؤيتها للفعل المدني 

 والمجتمعي ببالدنا 

 :وهكذا خلص هذا اللقاء إلى

 تثمين اختيار محور محاربة العنف ضد النساء بالمغرب.  
  ،وتالميذ المؤسسات تهيئ حمالت تحسيسية في الموضوع تجاه األطفال واليافعين والشباب من النساء والذكور

 التعليمية مواطنات و مواطني الغذ
 أعضاء الجمعية في بعض مواضيع العنف مثل العنف االلكتروني ضد  بين تنظيم لقائين على األقل عن بعد

 النساء وغيرها
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  سنة فعلية لتجسيد المرافعة في هذا الموضوع في مختلف المحطات 0202جعل سنة  
  وقانون المناصفة ومناهضة التمييز قبل تهيئ مضامين  25-225تنظيم لقاء دراسي لنساء الشعلة حول القانون

 الحملة التحسيسية 
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 مشروع الرجوليات والنوع االجتماعي
 

كيف تصبح حليًفا للنسوية "و النوع االجتماعي تحت عنوان  بشراكة مع جمعية إعالم و ثقافات  في مشروع  الرجوليات
  0221يوليوز  20، تم تفعيل البرنامج ابتداء من يوم uni femme بدعم من مؤسسة هونريش بول و"  يوًما 52في 

 .حيث تم استئناف العمل بعدها عن بعد عبر تطبيق زووم 21وقد تم تأجيل الجلسات  بسبب ظروف جائحة كوفيد 

ويتوخى هذا البرنامج التجاوب مع جزء من برنامجنا المرتبط بأهداف الحملة الوطنية التحسيسية لمحاربة مختلف أشكال 
وكذلك تجاوبا مع مضمون ما جاء في ملتقى نساء الشعلة من أجل مزيد من تشجيع العنصر . العنف ضد المرأة والفتيات

وتحقيق أهدافهن دون المس بكرامتهن وترسيخ ثقافة المساواة النسوي في ابراز طاقاتهن والبحث عن انتظاراتهن 
 . واإلنصاف والدفاع عن حقوقهن

 : فروع  22جهات من  3شاب وشابة عضوات وأعضاء الجمعية ، يمثلون  22تم تنفيذ هذا البرنامج  بمشاركة 
  مدينة زاكورة 
  جهة فاس مكناس 
  سطات  –جهة الدار البيضاء 
  قنيطرة ال –سال   -جهة الرباط 
 الحسيمة   -تطوان    -جهة طنجة 

 
 أساسي بشكل االشتغال خالل من المشترك والعيش االجتماعي التماسك تعزيز في يهدف المشروع  إلى  المساهمةو 

 الذكور بين والعالقات االجتماعي للنوع الثقافية التمثالت بخصوص المسبقة واألحكام النمطية الصور تفكيك على
 بهويته المتعلقة الثقافية اإلشكاالت لفهم الخصوص وجه على الشباب تمكين أجل من وذلك المجتمع، داخل واإلناث

 .االجتماعي مشروعه بناء في حرا فاعال يكون أن سبيل في
 

ونتطلع أن تشكل قيم هذا البرنامج التكويني أفقا لتقاسمها ودمجها في اللقاءات التكوينية والدراسية ألطر الجمعية على 
المستوى التربوي والثقافي والتنظيمي حتى يتحول األمر إلى سلوك شخصي بين عضواتنا وأعضائنا، وزاد في مضامين 

 ...برامجنا مع الطفولة والشباب، نساء ورجال الغد
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 والتأهيل التكوين

قافية ألطر الجمعية للرفع من الكفاءة التربوية و الث حرصا من الشعلة على رهان التكوين و التأهيل كـأولوية قصوى
على برمجة  ووطنيا ، فقد عمل المكتب الوطني بما يساهم في تجويد الخدمة المقدمة للطفولة و الشباب محليا و جهويا 

يت باهتمام كبير و هي اللقاءات التي حظدورات تكوينية متمثلة في الدرجة األولى و الثانية و تدريب المديرين  5
  .االستثمار األمثل في الرأسمال البشري القادر على تمثل القيم و الرهانات المستقبليةباعتبارها 

 *تجويد للفعل التربوي  والتأهيل التكوين* تكوين الدرجة األولى   تحت شعار 
 

ثم تنظيم تكوين األطر   التكوين و التأهيل تجويد للفعل التربوي: تحت شعار 
بعد عدة  0202تنفيذا لبرنامج مبادرات الشعلة لصيف كورونا  الدرجة األولى

ثم يوم االثنين  حيث لقاءات تمهيدية عبر مختلف الوسائط التواصلية عن بعد
 الفعلية لتدريب الدرجة األولى عبر تطبيقنطالقة اال 0202غشت  05

ZOOM  و شبابها الطامح للرفع من  . الجمعيةع و بمشاركة قوية و فعالة لفر
هذا و قد استغرق  قدراته العلمية و المهاراتية في مجال التنشيط التربوي 

  حسب برنامج مفصلمكثفة  التدريب أربعة أيام بفترات صباحية و مسائية 
خيرة أطر الجمعية تحت إشراف شعبة من  فريق مكون تنزيله أشرف علي

المفاهيم  القضايا و  مختلف على مالمسة المؤطرون التكوين  كما حرص 
تقنيا ,إداريا -اإللمام بها إدراكها و تعلمها و التي يجب على المنشط التربوي 

م للتدريب على التفاعل و مشاركة ركز البرنامج العا قد كل حسب تخصصه و   -اجتماعيا قانونيا و تربويا ,نفسيا ,
و التفاعل من أجل إغناء المادة األولية المقدمة من طرف المكونين الشيء الذي  جسد التكامل   الجميع في النقاش

  .في المنتوج المعرفي و القيمي لهذا التكوين القاعدي المتميز
أهم  األطر التربوية  باعتباره  تأهيل مسار كلبنة أساسية في  الدرجة األولى أهمية تدريب  المشاركون علىأجمع  وقد

التربوية و الوسائل  الميكانزمات بمنحهأفاق معرفية كفيلة  مع ما يوفره من المنشط التربوي  بناء شخصيةمرحلة في 
 ارحب اءشكل فضعلى أن التدريب  الجميع كما أكد, ايجابية بيداغوجية  الطفل بطريقة للتنشيط و االشتغال مع 

لرقي في االفعالة و اإليجابية  المساهمةمع التركيز على ضرورة , المشاركينلتقاسم المعارف و المهارات بين 
من خالل الممارسة الفعلية داخل دور الشباب و باقي فضاءات الطفولة و االستعداد للمرحلة  تكوين بالمضمون ال

  .سن الحالة الوبائية ببالدناالتطبيقية التي تعهدت الجمعية بتنظيمها حالما تتح
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 (التحضيري)الدرجة االولى تداريب المشاركة في  األطر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 جدول  يوضح عدد المتدربين من الجنسين  حسب الجهات  
 تداريب الدرجة األولى

 جهة  عدد الفروع  ا ذ المجموع
 الشرقية 5 5 5 10
 طنجة تطوان  3 6 3 9

 فاس مكناس  5 5 7 12
 مراكش أسفي 3 3 2 5

 بني مالل خنيفرة 4 8 7 15
 درعة تفياللت 1 3 1 4
 سوس ماسة 4 5 4 9
 الصحراء 1 1 0 1

 الرباط القنيطرة 7 8 14 22
 الدار البيضاء سطات 10 5 9 14

 المجموع 43 49 52 101
 
 

 الرامي رشيدة

  1تدريب
 ليلى عاطر  

 سفيان سنوي

 العسري عماد 

 طارق زروقي

 أبو أحمد عبد االله 

 :   2تدريب 

 وديع العدوني

 عبد هللا الرخا

 سلوى الزغاري

 محمد الكوادي

 بوزيديى رض

 عبد هللا النويرة
 : 3تدريب 

  معاد مرغاط
 حسن صبوري

 عبد السالم نشيط
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 حسب الجهات    رسم بياني يوضح عدد المتدربين من الجنسين
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 *لزمن كورونا  تحدي –والتأهيل عن بعد   التكوين*الثانية  تحت شعار  الدرجة تكوين

الدورة التكوينية  (شعبة التكوين ) نظمت جمعية الشعلة للتربية و الثقافة 
وفق برنامج  0202غشت25-25-20-22-22 الخاصة بالدرجة الثانية أيام

محكم يراعي البرنامج الرسمي لوزارة السباب و ينفتح على بعض التجارب المتميزة 
 لعدد من األطر التربوية 

قد عرف التدريب مشاركة نخبة من األطر التربوية التي راكمت تجارب و 
من خالل تحملها لمسؤولية تدبير جال التنشيط التربوي و الثقافي عديدة في م

العديد من المهام بالمخيمات الصيفية و هي التجربة الذاتية و المؤسساتية التي أهلتهم لحضور هذه المحطة األولية التي 
يه النظري و التطبيقي مراعاة بشق الدرجة الثانية تعتمد التكوين النظري في انتظار عقد الدورة الحضورية الستكمال تدريب 

 أطر المخيمات  تدريبللضوابط القانونية المؤطرة لتنظيم 

بإشراف وتنسيق الكفاءة المتميزة  من أبناء الجمعية  ذوي من األطر التربوية على هذه المحطة التكوينية طاقمأشرف  و قد
 االخ عادل ظريف

بن / جرسيف /  وجدة/ مزكيتام : فرعا  من مختلف جهات المغرب  و هي فروع  21و قد عرفت هذه الدورة مشاركة 
فاس /  فاس المدينة/ صفرو /  تازة /  تطوان/ البحراويين /  طنجة المدينة/ اغبال /  سيدي سليمان شراعة/  الطيب
  مكناس/  المضيق/  فاس بنسودة /  فاس سايس /  القدس

تكوين الذي تقوم به الجمعية في األطر و يمكن اعتبار هذه الدورة إضافة قوية لالستثمار على مستوى الرأسمال البشري و 
 النخب اإلدارية و الثقافية و التربوية لضمان أجيال جديدة للمستقبل 

و ناجحة بالنظر لمؤشرات القياس التي تعتمد المشاركة الفاعلة  هذه الدورة استثنائية بامتياز أنلقد اعتبر الجميع  •
  التكويني/ الدرجة الثانية المسؤولية الملقاة على أطر و االلتزام الواعي بحجم 
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  (التكويني)األطر المشاركة في تداريب الدرجة الثانية 

 محمد الكوادي

 : 1تدريب 
 النيمادريس عبد 

 محمد مجعيط

 عبد السالم نشيط

 سلوى الزغاري

 وديع العدوني

 محمد شفيق

 :   2تدريب 

 أحمد العزوزي

 حسن صبوري

 عبد هللا الرخا

 سعاد بوعابيدي

 عبد هللا النويرة

 :   3تدريب 

 ليلى عاطر

 سفيان سنوي

 عبد العزيز لشكر

 معاد مرغاط

 
 

 عدد المتدربين من الجنسين  حسب الجهات   جدول  يوضح
 تداريب الدرجة الثانية

 جهة عدد الفروع االناث ذكور المجموع
 الشرقية 5 2 10 12
 طنجة تطوان 4 2 5 7

 فاس مكناس 7 4 6 10
 مراكش أسفي 3 4 2 6

 بني مالل خنيفرة 5 4 8 12
 درعة تفياللت 1 2 0 2

 سوس ماسة 3 5 9 14
 الصحراء 2 0 4 4

 الرباط القنيطرة 7 9 2 11
 سطات -الدار البيضاء  9 7 8 15
 المجموع 46 39 54 93
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 *كورونا  مبادرات الشعلة لصيف*تدريب المديرين   تحت شعار 

و الذي اولى أهمية كبرى لتكوين و تأهيل  ،تفعيال لمقررات المؤتمر الوطني االخير
أكتوبر  02شتنبر و  5الموارد البشرية، نظمت الجمعية في الفترة الممتدة ما بين 

أول تدريب وطني خاص بمديريات و مديري المخيمات و مراكز االصطياف  0202
لقاء تكوينا بما مجموعه  25، دورة عرفت تنظيم "المرحوم المصطفى الزوين " فوج 
الجمعية  فروع و متدربا من مختلف شبكة ةمتدرب 08ساعة اشتغال ،و بمشاركة  55

انفتحت الجمعية في تكوينهم على خيرة المكونين .الذين تتوفر فيهم الشروط النظامية و 
 :في الساحة الجمعوية و المنتمين إلى

 الرابطة الوطنية المكونين التربويين.  
 أطر وزارة الشباب و الرياضة. 
 عة الحال أطر الجمعيةو بطبي. 

 .نسق اعمال هذا الفريق بيداغوجيا االخ  المصطفى الهيبة  
التي يجب أن يضطلع بها مدير  والمسؤوليات تكوينية هامة المست جميع المهام و  وغةتناولت هذه الدورة المتميزة مص

 :المخيم و تتجلي في 

  المدير و مسؤولياته بالمخيم . 
 من التخطيط إلى اإلنجاز المشروع البيداغوجي. 
 البرمجة والتخطيط. 
 أدوار القيادة في إدارة المخيمات. 
 أهمية دينامية الجماعة في تدبير المخيم الصيفي. 
 المطعم و تدبير االقتصاد. 
 التدبير المالي المخيمات. 
  التنشئة االجتماعية. 

مشاريع البيداغوجية نوعية ابانت عن كفاءة 3البد من اإلشارة إلى أن هذا الجزء األول من الدورة التكوينية عرف إنجاز  و
اطرنا التربوية ،و التي التفوتنا الفرصة للتنويه بالتزامهم و مشاركتهم الفعالة رغم بعض الصعوبات و خاصة التقنية التي عانى 

 .منها البعض 
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لتكوين في محطات ركات والمشاركين في جلسة تقييمية أخيرة  أهمية ما قدم مع ضرورة استكمال اليجمع جل المشا
 .  عن بعد ا أويمقبلة سواء حضور 

 

 

وقد شكل هذا التدريب فضاء للحوار والنقاش البناء حول قضايا التدبير واإلدارة في ارتباطها بالمشروع البيداغوجي 
 . 0202بالمخيمات التربوية وهو ما سيتم مواصلته في سنة  لمسؤول
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 الطفولة

 
حماية الحق في الحياة للطفولة واليافعين والشباب الجائحة، ل بعدم تنظيم موسم التخييم بفعل ظروف 0202تميزت سنة 

 .واألطر التربوية
 غير أن هذه الوضعية جعلت الجمعية تعوض برنامج التخييم ببرنامج مكثف حول قضايا الطفولة والتكوين المرتبط بها 

 :ومع ذلك تميزت هذه السنة بأنشطة مهمة ومتنوعة كالتالي 
 

 ملتقى الطفل بزاكورة
 

نظمت جمعية الشعلة  "عشرون سنة من اإلبداع في خدمة الطفولة والشباب : " تحت شعار 
وذلك في  0202فبراير  05إلى  02للتربية والثقافة فرع زاكورة ملتقى إبداع الطفل من 

على تأسيس 53لذكرى ا لعلى تأسيس شعلة زاكورة وتخليد 02إطار االحتفاء بالذكرى 
الجمعية وطنيا على اعتبار الحركة الجمعوية دعامة أساسية لتجديد التعاقد من أجل مغرب 

 .ستقبلالم

تنظيم ملتقى إبداع الطفل لشعلة زاكورة في ظل التحوالت المجتمعية المتسارعة هو تم 
استمرار اللتزامات الشعلة وتعاقداتها محليا، جهويا و وطنيا وكان ذلك جليا من خالل برنامج الملتقى الغني لفائدة طفولة 

فعاليات التربوية والثقافية المهتمة وفي طليعتها وفد من متعددة وبحضور كثيف ومشاركة وازنة لمختلف ال فضاءاتاإلقليم 
المكتب الوطني للشعلة بقيادة الرئيس والكاتب العام عالوة على تمثيلية كبيرة لشبكة الجمعية من الجهات والفروع إضافة 

 .إلى العديد من الفنانين والمهتمين بالشأن التربوي والثقافي من األوفياء للشعلة
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 الطفولة و أسئلة العمل التربوي و الثقافي: ول ح اللقاء الدراسي
 ينالوط البرنامج و انسجاما مع  0202مبادرات الشعلة لصيف كورونا في إطار 
طر أللاللقاء الدراسي  نظم المكتب الوطني ، ينجلس الوطلمعليه بدورة ا المصادق

 التيأو  المخيمات على دبلوم مدرب  و الحاصلة بمختلف الفروع العاملة  التربوية
 0221أو  0228دون توصلها بعد بدبلومها سواء لسنة  االمتحاناتاجتازت هذا 

 صيف مخيماتاعة بإحدى مشغلت مهام رئيس ج التي األطرجانب  إلى،
 التربويأسئلة العمل  و قد ركز هذا اللقاء على 0221و  0228 0221تدارس
فراغات السياسة  لمواكبةكجمعية، نشتغل معها   التيالتطوعي مع الطفولة  الثقافي

العديد من القضايا المرتبطة بحق الطفل في التربية و الترفيه و ثل متوحقوقها من أجل  المغربيةالطفولة  تجاهالعمومية 
التعلم و المشاركة و حقه في فضاءات تستجيب لحاجياته الصحية و النفسية و توفر إمكانات حقيقية لهذه الفئة التي تعد 

ظل السياقات  في الطفولة  قضايا ل أساسي لبناء مغرب المستقبل لدى فإن الشعلة بهذا اللقاء كانت تستحضر كل رأسما
 .جهويا و وطنيا – محليا لجمعيتنا والتربوي الثقافيوأثرها على العمل  مجتمعنا فيتمعية جلما القانونية و

 
 أي موقع للطفولة المغربية في السياسات العمومية

لقاءات جهوية في  0202شتنبر  0نظمت جمعية الشعلة للتربية و الثقافة يوم 
محور أي موقع للطفولة المغربية في السياسات العمومية انطالقا من إيمانها 

الحكومية في االهتمام بمختلف  السياساتالراسخ بأهمية الترافع حول نجاعة 
متعلقة بالطفولة في عالقتها بالمرجعيات الحقوقية و أخدا بعين االعتبار القضايا ال

مرورا  0222الترسانة القانونية التي تتوفر عليها بالدنا بدأ بالدستور المغربي لسنة 
بالقوانين التنظيمية المؤطرة لعمل الحكومة في مجال التربية و التنشئة و الرعاية 

رة و توفير فضاءات الطفولة في سياق سياسة االجتماعية و حماية الطفل و األس
 ...القرب 

و من خالل مقاربة العديد من السياسيات الموجهة للطفولة حسب التقارير الوطنية و الدولية سواء الصادرة عن المجلس 
و قف ... االقتصادي و االجتماعي و البيئي أو المجلس الوطني لحقوق الطفل أو المندوبية السامية للتخطيط 

لمشاركون في مختلف الجهات على قصور الخطة الوطنية لحماية الطفولة و من خاللها محدودية السياسات القطاعية ا
الموجهة للطفولة في ضل تفشي العديد من مظاهر العنف ضد الطفولة و ارتفاع نسبة أطفال الشوارع و الطفولة المحرومة 

ب الهذر المدرسي و ظاهرة تشغيل األطفال و خاصة الخادمات من أبسط شروط الحياة في العالم القروي و ارتفاع نس
توفير لحكومة المعنية بحماية الطفولة و مختلف مكونات ا تساءلو كلها ظواهر تسيء للمجتمع المغربي و ... في البيوت 

 ...سبل التربية و التعليم و الرعاية
المرافعة حول تجويد القوانين و التنزيل السليم  في ستمرارضرورة اال: و قد خلصت اللقاءات الجهوية لتوصيات منها 

  .لإلستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة
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 أيام الشعلة للطفل
 

جمعية قررت  22تجسيدا لخياراتها التربوية و تنزيال لتوصيات المؤتمر الوطني 
أنها تنخرط  للتربية و الثقافة بناء على توصيات المجلس اإلداري األخير  الشعلة

بحكم هويتها واشتغالها واهتمامها بالطفولة المغربية في حملة وطنية من أجل 
 .التحسيس والحوار والتداول في حماية الطفولة المغربية من مختلف أشكال العنف

حيث ، المغربية في كيفية حماية الطفولة الجمعية  انخراط وعي ومسؤولية و هو
أمام تعدد أشكال العنف الممارس على األطفال وأمام  ا،نأولويات عمل ذلك شكل

التطورات الخطيرة التي أصبحنا نعيشها في مجتمعنا حول تعرض األطفال لمختلف 
 .أشكال العنف

السؤال المقلق الذي يجعلنا نتساءل كيف وصلنا في بالدنا إلى هذا المستوى  أن
من العنف اللفظي والجسدي والنفسي إلى درجة 

االغتصاب والقتل ؟ مما يطرح قلق السؤال على التحوالت التي تعرفها األسرة المغربية 
بعض أولياء  وعلى القيم التي أصبحت تتحكم فيها، وعلى روح المسؤولية المتذبذبة لدى

األمور، مما أصبح له انعكاس يومي في مختلف وسائل اإلعالم الوطنية و وسائل التواصل 
 .االجتماعي

سنة والذين  21و 21إن اشتغال الشعلة بشكل خاص مع فئة األطفال واليافعين ما بين 
مليون ما بين العالم القروي والحضري جزء منهم لألسف خارج  1,3بلغوا اليوم حوالي 

ألف طفلة وطفل، مما يؤثر مستقبال على طبيعة  022لمدرسة بحيث يشتغل منهم حوالي ا
التماسك االجتماعي وعلى النمو الطبيعي لمواطني الغد وعلى المساهمة االجتماعية 

 .واالقتصادية التي يمكنها أن ترسخ مجتمع الكرامة والحقوق والمواساة والتنمية
دها مناسبة لالنخراط من عنا في أيام الشعلة للطفل نتجعلن هذه األرقام المقلقة فإك ولذل

خالل شبكة الجمعية وفروعها وجهاتها في حوار محلي و وطني حول صيغ التعبئة 
االجتماعية والجماعية من أجل الدفاع عن حقوق األطفال وتطوير آليات حمايتهم خاصة 

األسرة ونجاحهم في حياتهم ما يتعرضون له من آثار نفسية كبيرة على توازنهم وثقتهم في 
 .المدرسية واندماجهم في المجتمع

خاطئ للتربية إلى جانب العنف اللفظي وخاصة المفهوم إن ال
في فضاءات المدرسة المغربية ومحدودية معالجة مظاهر العنف واالهتمام به في الكتاب 

ن موقع المدرسي، وأشكال العنف في الشارع العام بلغ درجة تتطلب منا كمجتمع كل م
مسؤوليته االنخراط في هذه التعبئة لحماية األطفال من اآلثار الخطيرة على مستقبلهم 

 .وتوازنهم



  0202التقرير األدبي                                                0202دورة المجلس الوطني مارس 
 

 
 

50 

ن هذه األنواع من العنف تدفع الطفل واليافع إلى البحث عن أشكال المقاومة وتسهل في نفس الوقت نفوره من كما أ
واستغالل جنسي، كما تدفع اليافع ليكون سهال للتوظيف األسرة إلى الشارع مع كل ما يتعرض له أطفال الشوارع من قهر 

 .واالستقطاب من أصحاب المخدرات وغيرها من الشبكات اإلجرامية
األخطر اليوم هو أن اآلثار المترتبة عن هذه الوضعية من أشكال العنف والقهر والكبت الجنسي في المدرسة واألسرة  و

ح المسكوت عنه الذي تحول إلى ظاهرة قوية في السنتين األخيرتين من والحمولة الثقافية لبعضها، أصبحت اليوم تفض
 .حالة استغالل جنسي وهتك أعراضهم 5222العنف على األطفال من األقرباء أو المحيط أو غيرهما بلغت حوالي 

إلى ذلك اعتبرت الجمعية أن مختلف هذه الظواهر تدعو لتفكير جماعي بصوت نقدي 
مع كل المنظمات المعنية بحقوق الطفل والعمل التربوي إلعادة قراءة مدى  مسؤول بناء و

فعالية السياسات العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب وللتفكير في إعمال آليات 
جمعوية للتكامل والتعاون من أجل حماية الطفولة من مختلف  قانونية وتربوية وإعالمية و

) نا نثير مسؤولية اإلعالم خاصة المرئي تجعل المحطةذه كما أن ه .أشكال العنف ضدهم
تحسيس  في عدم تحملها مسؤولية تربوية للمساهمة في تكوين و( القنوات التلفزية 

العائالت بالمقاربات البيداغوجية في مجال التربية النفسية والجنسية ودفئ األسرة لجعل الطفل في مستوى اليقظة لحماية 
الشعلة تستحضر  وطبيعي و .جعل الطفل مواطن الغد في مستوى مواطنته ومشاركته في مستقبل حياتهنفسه بمعية أسرته، و 

عمقت من الحاجيات النفسية  21اليوم قضايا العنف نسجل أن ظروف جائحة كوفيد 
 .والتربوية للطفولة وساهمت في إبراز أشكال جديدة للعنف واستغالل الطفولة

 رغم محدودية مبادرات الفروع في أيام الشعلة للطفل  فقد شكلتلذلك 
التربويين  مع الفاعلين المبادرةلتفاعل و النقاش العمومي في الفروع ل فرصة ،شئنها

أفقا للعمل المشترك  الحقوقيين و وساءل اإلعالم و المؤسسات المعنية بحماية الطفولة ،و 
 .مختلف أشكال العنفة من في حماية الطفول الجماعيةمن أجل المساهمة 
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 مهرجان مسرح الطفل بالسمارة
 

النسخة السابعة من مهرجان ملتقى  سمارة نظمت جمعية الشعلة للتربية والثقافة فرع
وذلك  »مسرح الطفل في عيون الثقافة الحسانية«السمارة لمسرح الطفل تحت شعار 

 . 0202دجنبر  05-00-02أيام 

تفعيال للمكون الثقافي من النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية تم تنظيم هذا المهرجان 
للمملكة ويتضمن برمجة غنية ومتنوعة من عروض مسرحية وماستركالس حول مسرح 

 . الطفل الحساني إلى جانب أنشطة ثقافية وتربوية لفائدة األطفال

  »الطفل في الترات الحساني«اضافة إلى تقديم ندوة في موضوع 

 

وقد أصبح هذا المهرجان محطة سنوية لالحتفاء بطفولة أقاليم بالدنا الصحراوية بالسمارة مما يتطلب مواكبة هذا العمل 
 االيجابي في ابراز مواهب وقدرات وتنشيط الطفولة.
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 الشباب 

 الجامعة الوطنية للشباب
 

تحت  (عن بعد) أنالينفعاليات الجامعة الشبابية الشعلوية الصيفية  لقتانط
بجلسة التعارف والتنظيم وتقديم الهيكلة " الشباب بين المسؤولية وااللتزام المدني " شعار 

: بمشاركة  "الشباب ورهان الشعلة " والبرنامج العام في شقها األول والعرض االفتتاحي 
فرع فقط، رغم المجهودات المبدولة النجاز هذه الجامعة  02يمثلون  من الشباب 51

وأسئلة الشعلة تي تميزت ببرنامج مكثف، قوي، ومهم من أعضاء يتمثلون قيم وقضايا ال
 .تجاه وضعية الشباب، والتي أشرف عليها األخ هشام أوزيد و األخ غزالن أزندور

 
 .لألخ محمد الصادق، نائب رئيس الجمعيةهام وقد افتتحت هذه الجامعة بعرض 

 
 الباحث وعضو المكتب الوطني  وميالهشكمال   ذاب والمشاركة المواطنة من تنشيط مداخلة في محور الشب

  .للجمعية
  من تنشيط األخصائية النفسية عزيزة " الشباب والصحة والنفسية والحماية االجتماعية " مداخلة في محور

 زيوزيو 
  من تنشيط الفاعلة الحقوقية في قضايا المساواة والنوع  "الشباب ومقاربة النوع االجتماعي" مداخلة في محور

  اإلدريسياالجتماعي ذة أمال 
  من تأطير الدكتور عبد الواحد "الشباب والفجوة الرقمية والثورة الرابعة والتعليم عن بعد " مداخلة في محور

 فقيهي الخبير في مجال التربية وعلم النفس والتنمية الذاتية  أوالد
 اإلداريعضو المجلس  من تنشيط ذ منير الشرقي" الشباب والسؤال الثقافي "  حور مداخلة في م. 
  تأطير ذ ناشيد المكي باحث في علوم التربية وقضايا الشباب " لشباب والمسألة الدينية ا" مداخلة في محور 

  
وتوصيات الجامعة بحضور األخ سعيد العزوزي  وقد انتهت هذه الجامعة الشبابية بجلسة خاصة قدمت فيها خالصات

 الكاتب العام الذي أشرف على اختتام هذه الدورة الغنية 
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 أهم خالصات الجامعة الوطنية للشباب

 ضرورة تكثيف تكوينات ولقاءات شبابية  في مجال تقوية القدرات حول الشباب  والمشاركة والسياسات العمومية 
  مقاربة النوع في جميع مقاربات ومراسالت أجهزة الجمعيةالحرص على احترام 
 والتكوينات وكذلك تقلدهم المسؤوليات التداريب و  تشجيع مشاركة الشابات في مختلف اللقاءات 
  في مقاربات شعب الجمعية في التداريب والتكوينات واللقاءات  مجاليهاحترام عدالة 
 لى تطويرها لتواكب التحوالت المجتمعية إعادة االعتبار لمؤسسة دار الشباب والعمل ع 
  مساءلة السياسات العمومية الغير  الدامجة لقضايا الشباب وانشغاالتهم 
  الشباب وتفتح شخصياتهم ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا إدماجمن الدستور الناص على  55ضرورة أجرأة الفصل. 
 والمجتمع المدني  ضرورة تنزيل المؤسسة الدستورية المجلس االستشاري للشباب 
  االنفتاح على تشجيع الفكر المقاوالتي وتعزيز الفرص االقتصادية للشباب 

 
مع مخرجات مختلف اللقاءات الشبابية وجامعاته السابقة من أجل اإلعداد  وتفعيلها ينبغي دمجهاهذه الجامعة، توصيات إن 

يضمن التراكم وينوع المواضيع ويقوي االجتهادات البناءة ويعمق من  للتجمعات الشبابية المقبلة بشكل ممنهج ألموضوعاتي
والمسؤولية واالنصهار التام في مشروع الشعلة، ويفتح االفاق لحوارات  اإلبداععلى روح  ويحفزأهدافها الشعلة و  قيم تمثل

مرحلة حاسمة في مستقبل  الشبابية وندواتها الموضوعاتية، مما يؤدي إلى المنتدى الوطني للشباب الذي يعد الشعلة
 .الحالية لخدمة الفعل الثقافي والتربوي للمساهمة في خدمة الطفولة والشباب ببالدنا األجيال
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 العالقات الوطنية

 توقيع عريضة الحياة

دعما للمبادرة  0202يناير  3خالل اجتماع المكتب الوطني يوم  ،وقع المكتب الوطني عريضة الحياة يوم
الحقوقيين و المثقفين و فعاليات مدنية و هيأت لجنة وطنية تشكلت من عدد من األكاديميين والنشطاء الصادرة عن 

 55/25من الدستور والقانون التنظيمي رقم  23إلى الفصل  استناداأطلقت هذه العريضة الوطنية جمعوية ديمقراطية 
يسمى “صوصي لدى الخزينة العامة للمملكة المتعلق بالعرائض الوطنية، من أجل مطالبة الحكومة بإحداث حساب خ

إجراء “العريضة على ضرورة  تنص و .”صندوق مكافحة السرطان ويعنى بالتغطية الشاملة لمرضى السرطان بكل أشكاله
صندوق “وإحداث الحساب المرصود ألمور خصوصية والمسمى  0202قانون مالي تعديلي ألحكام القانون المالي 

 .”مادة تتوخى إحداث نفس الحساب 0202مع تضمين مشروع القانون المالي لسنة  ،”مكافحة السرطان
، هذا الداء الفتاك الذي يقض ”أداة قانونية لمساعدة المرضى بالسرطان“ودعت العريضة إلى جعل الحساب المقترح 

أن تكون جزئية،  المدفوعات في الحساب منتظمة بدل“مضجع آالف المرضى وأسرهم، ماديا ومعنويا، على أن تكون 
وأن تدفع كقيمة موحدة للجميع بدال من أن تكون مستندة إلى االحتياجات، وبال شروط باستثناء شرط المرض، وتمول 
أساسا من الضرائب واإلعانات والموارد المختلفة اآلتية من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية وغيرها مما يسمح به 

 .”أي تشريع أو نص تنظيمي
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 األخ حضر( FORUM EMI ENTREPRISES) عوة شخصية من ملتقى إيمي شركات بد
في فعاليات منتدى ضيفا  0202فبراير  5يوم  راشدي رئيس جمعية الشعلة للتربية و الثقافة  لمقصودعبدا

 "بياالقتصادي المغر  بالنموذجأية أهمية لها : الدينامية المقاوالتية :المدرسة المحمدية للمهندسين في موضوع
 

 وزير الثقافة و الشباب و الرياضة  لحسن عبايبة السيد طرف من الشعلة عن وفد استقبال

 
صباح  استقبال وزير الشباب و الرياضة لوفد من الجمعية

الشباب و الثقافة و استقبل السيد وزير   0202يناير  08
 الرياضة وفد عن جمعية الشعلة للتربية و الثقافة برآسة

د الوزير عن األستاذ عبد المقصود راشدي حيث عبر السي
الجمعية ودعم كل المبادرات  رغبته في التعاون مع

 .الجادة خدمة قضايا الطفولة و الشباب
كما تم االتفاق على استكمال الشراكات المبرمة مع 
الجمعية و تطويرها و بحث سبل دعم المشروع الثقافي 

متعددة و على رأسها لجمعية الشعلة في مجاالت 
ين المستمر في التنشيط الثقافي التكوين و التكو 

 .التربوي و 
 

 
 بمجلس النواب" بين التطوير و التحديث: الثقافة و التنمية "ندوة 

 
ساهم األخ عبد المقصود راشدي رئيس جمعية الشعلة للتربية و الثقافة ي

ندوة وطنية ثقافية و فكرية تحت شعار في   0202فبراير  25يوم 
 .بمجلس النواب" بين التطوير و التحديث: الثقافة و التنمية "
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 وفد جمعية الشعلة للتربية و الثقافة عالموزير الثقافة و الشباب و اال عثمان فردوس يداستقبال الس
 

 دجنبر 1يوم  عالملسيد وزير الثقافة و الشباب و االاستقبال ا
عن المكتب الوطني لجمعية الشعلة للتربية و  ا وفد 0202

 الثقافة برئاسة األخ عبد المقصود راشدي 
و قد تميز هذا اللقاء بالتداول في قضايا الشراكة مع الشعلة 
سواء في قطاع الشباب او الثقافة لبرمجتهما خالل الموسم 

 0202االجتماعي 
كما عبرت الشعلة عن موقفها من قضايا الطفولة و الشباب 
ببالدنا و موقفها من قوانين الحركة الجمعوية بالمغرب بما يطور 
النسيج الجمعوّي وفق معايير الحكامة و التواجد الحقيقي و 
الفعالية الميدانية لخدمة قضايا الطفولة و الشباب و جعل 

 عية القضية الثقافية رهان التنمية المجتم
هذا و قد عبر السيد الوزير عن تقديره للشعلة و مسارها الثقافي 

 و التربوي و احترام مواقفها و تأكيده على االستعداد للعمل المشترك مع الجمعية
 

 اتحاد المنظمات التربوية
 

يناير  22الجمع العام العادي يوم شهرا منذ   02عاش اتحاد المنظمات التربوية جمودا غير عادي وصل إلى 
في جمعية الشعلة حالة وقد اعتبرنا هذا األمر . لم يستطع االتحاد تنظيم أي نشاط يذكر  0202شتنبر  02إلى  0221

كجمعية في ذلك الوقت من تخوفات رهن   عبرنا عنهمبهة خلقت تشويشا حول مآل الحماس على المطالبة بالتجديد وما 
ربوية في حسابات ألطراف بين الوزارة وبعض الجمعيات من أجل عدم ازعاجهم أو مطالبتهم بوضوح اتحاد المنظمات الت

منذ ميالد  هالشعلة على طرحاعتادت المرافعات وحكامة تدبيرها أو الخلط بين االتحاد والجامعة الوطنية للتخييم كما 
عية وأجهزتها الوطنية إلى ان تكون اطار للمرافعة هذه الجامعة التي مع احترامنا لها، نتطلع كما جاء في بالغات الجم

والتنسيق ودعم التأهيل والتكوين بدل القيام مقام الوزارة من حيث السياسة العمومية في قطاع الطفولة والشباب مما 
 .يخلط األوراق ويجعل مسألة المحاسبة والمردودية منعدمة بفعل الخلط والضبابية في الموضوع

 من خالل 0202يوم فاتح شتنبر جرأة خالل اجتماع المكتب الوطني لجمعيتنا  بكل ولذلك عبرت الشعلة
و في سياق العالقات الوطنية استحضر المكتب : ) على حسابه بالفايس بوك جاء فيها  تدوينهاألخ الكاتب العام في 

 .(من عالمات االستفهامالوطني وضعية اتحاد المنظمات التربوية التي تتسم بالجمود الشيء الذي يطرح العديد 
وغضبها ونفورها من الشعلة بل والتحريض  األطراف بعضحفيظة  التي أثارتو  فقط األسئلة المشروعة ذههو 

ضدها ومحاولة محاصرة مبادراتها، بل أدى األمر إلى تكتل بين مجموعة من الجمعيات بتأطير من شركائنا السابقين في 
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الدفاع عن الطفولة والشباب كذلك االعتماد على تكتل جديد بدعوى الحقل التربوي لألسف الشديد وتأسيس 
لهذه الجمعيات، الشيء الذي ضاعف من خلق الضبابية والتقاطب الشكلي خاصة وأن االمر تم مباشرة بعد  الكم/العدد

 اجتماع المكتب التنفيدي مع رؤساء الجمعيات؟؟؟ 
ل التحوالت المتسارعة في المشهد حاد في ظا حقيقيا حول مستقبل االتنقاش خلق لكن موقف الشعلة

أولي للمكتب التنفيذي تم خالله التداول في وضعية الجمود  اجتماععقد  أدت بناء عليه إلىو  ،الجمعوي التربوي ببالدنا
 .و أسبابها و مسبباتها

الذي شكل لحظة  0202أكتوبر  25الدعوة الجتماع مع رؤساء الجمعيات يوم  إلى  كذلك  أدت كما
جمعيات عن موقفها  3حيت عبرت كاشفة صريحة والمطالبة بعدم الخلط بين المواقع والحفاظ على مبادئ االتحاد، لم

يه باقي الجمعيات أن الواضح من حالة الجمود و طالبت بضرورة عقد جمع عام استثنائي في الوقت الذي اعتبرت ف
ية جديدة في أفق عقد دورة اللجنة المركزية و هو الشيء م اللجوء للجمع العام بقدر ما يتطلب خلق دينامالوضع ال يحت

عدد من اللقاءات الفكرية و الثقافية في أفق عقد دورة اللجنة الذي تعهد به السيد الرئيس  حيت تم االتفاق على تنظيم 
 .وكما الحظتم لم تنعقد لحد اآلن 0202المركزية خالل شهر يناير 

 
تحجيم دوره التاريخي حتى ال يزعج  محاولة التي يعيشها اتحاد المنظمات التربوية قد تكون نابعة من إن الضبابة

 .! أو لغرض في نفس يعقوب باقي االطارات التي تتغنى بالكم أكثر من الكيف
مع  ومع ذلك مسؤولياتنا في هذا االطار تقتدي اإلصرار المستمر على تنقية األجواء داخل االتحاد والتواصل

ألن جوابها الحقيقي هو طبيعة الممارسات الميدانية ومصداقيتها في الساحة  ،األخرين مهما كان موقفهم من الشعلة
 .يزعج األخرين ربما الوطنية لدى مختلف المؤسسات مما

توترات جمعيات وطنية نتقاسم نفس األفكار والرؤى ونحاول جميعا تجاوز  3أو  5أن أن نذكر هنا،  يوبديه
 .إلى مستقبل أفضل ناه مؤقتةنتم
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 إشكاالت الحاضر و مهام المستقبل: المجتمع المدني :  ندوة حول

التحاد  النتفيديفي سياق الدينامية التي أطلقها المكتب 
بعد اجتماع المكتب مع رؤساء الجمعيات  المنضمات المغربية التربوية

و التي لعبت فيها جمعية الشعلة للتربية دورا كبيرا إلى العضو باالتحاد،  
بعد اللقاء الهام مع رؤساء  جانب العديد من المنظمات التربوية الشريكة و 

 الرامي النقاش الفكري على مستوى  الجمعيات بهدف استعادة المبادرة 
 التربوية  لتفاعل مع القضايا التي تشكل جوهر انشغاالت الحركة الجمعويةل

و التي شكلت الديمقراطية ببالدنا في عالقتها بقضايا الطفولة و الشباب 
الصرح الوحدوي الذي قاد معارك نضالية   على الدوام أرضية مشتركة لهذا

 مؤسساتهما و طفولة و الشباب وللالعادلة قضايا الكبرى في الدفاع عن 
امي لرفع نظم العديد من المبادرات المدنية التي جسدت البعد الوحدوي الر 

أهيل منسوب العمل المشترك في كل مجاالته التربوية و الثقافية و ت
 !!! ...وذلك ربما ما يجعل البعض يتخوف من استرجاع االتحاد لموقعه الترافعي القوي، الرأسمال البشري للجمعيات

سار النضالي الذي أجمعت كل المكونات على ضرورة استشرافه باستحضار الم التوجه نحو المستقبلفي أفق 
 المشرف  و التراكم القوي للتجربة منذ بدايتها مطلع تسعينيات القرن الماضي ، باالشتغال على ترسيخ القيم اإلنسانية

كرية بمشاركة الرؤساء السابقين نظم االتحاد ندوة فهي القيم التي شكلت القاسم المشترك بين كل مكونات االتحاد و 
أكتوبر  52يوم االلجمعة  إشكاالت الحاضر و مهام المستقبل: لمجتمع المدني ا:  في موضوع :رؤساء الجمعيات و 

على الساعة الخامسة مساء عبر تقنية زوم شهدت نقاشا فكريا  استحضر المسارات التنظيمية و المحطات  0202
  .بوي و الثقافي ببالدناسنة من الفعل النضالي التر  52النضالية و الرؤية االستراتيجية التي اشتغل عليها االتحاد خالل 

 ...مع التأكيد على حمايته وتطويره وتثمين تاريخه بروح مستقبلية خدمة للطفولة والشباب
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 الجامعة الوطنية للتخييم

تمر الوطني و في ثاني الجامعة مباشرة بعد المؤ  لحضنعليه العودة  أنبنىة الذي يمعججميعنا يتذكر الموقف الثابت لل
لنبل  االعتبارمنها في إعادة  رغبةتب الوطني حرصا من جمعية الشعلة على تقوية العمل الوحدوي و للمكاجتماع 

من خالل التراكم الذي حققته إلى جانب  .اوالدتهالممارسة المؤسساتية في مؤسسة ساهمت الشعلة في رسم معالم 
قرار العودة بعد حضور رئيس  اتخذمن خالل اللجنة الوطنية للتخييم و الهيئة الوطنية للتخييم حيت  ةالجمعيات الوطني

 مني المعادلة التربوية ببالدنا، و على ضرورة عودة الشعلة كرقم أساسي ف رارهمالجمعية و إصين مال الجامعة لمقر أمو 

بشأن مأسسة يومها بشأنه مع السيد وزير الشباب و الرياضة  تم االتفاقأجهزة الجمعية و ما  هتداولتأهم شروط العودة ما 
 .الجامعة

في مجموعة من المحطات وممارستها كأنها بديل عن  ا حول تدبير الجامعة وتصرفها مع الشعلةغير أن مالحظة جمعيتن
خاصة بعد تسريب وثيقة ستتحول إلى قضية اعالمية وحكماتية وموقف هذه األخيرة من هذه الصيغة في التعامل  ،الوزارة

 الموضوع؟ تأكدت صحة اإذ !!! مليون 032الذي تطلب  تدبير المخيماتخطيرة في نظرنا تتعلق بموقع 
كما حظيت الجامعة الوطنية التخييم بنقاش واسع حول ما أثير عنها من »: الكاتب العام لجمعيتنا  تدوينة مما جاء في و  

تساؤالت ترتبط بما سمي بصفقة الموقع اإلليكتروني حسب وسائل اإلعالم و بعض أطر الجمعيات الوطنية المعنية مما 
مكتب الجامعي من ال اليوم مواقف الجمعيات العضو في الجامعة و يتطلب توضيحات شفافة و مسؤولة و موثقة يساءل

 .« للجامعة و على وجه الخصوص الرآسة و الكتابة العامة
 أفقالعالقة و انعكاساتها على الجمعيات التربوية و  هذهإضافة ألسئلة مقلقة حول عالقة الجامعة بالوزارة و حدود 

استقالليتها عن الوزارة في المواقف و القرارات و تحمل الوزارة المسؤولية الكاملة عن السياسات العمومية الموجهة 
 .للطفولة و الشباب في القطاع

ألن األمر يتعلق  لقد انزعج بشكل كبير مسؤولي الجامعة ومسؤولي الوزارة كذلك المعنيين بالتوقيع على هذه الوثيقة
ما جعلنا في المكتب الوطني نبعث رسائل محددة من أجل الحق في طلب المعلومة قبل بالموضوع وهو  باهتمام الشعلة

 ...اتخاذ الموقف النهائي
غير أن هذه الرسائل زادت من توثر العالقة والخوف من اصرار الشعلة على معرفة الحقيقة فقط دون التجني على أي 

دون اتهامات مسبقة هذه النازلة، و رفة المعطيات والسياقات وظروف شخص من الموقعين على الوثيقة في انتظار مع
 .! انتظار موقف رسمي للجامعة لتوضيح معطيات هذه القضية ونهائية في الموضوع في

ض يلكن أجوبة الجامعة لم ترقى إلى روح المسؤولية والمؤسسة في التجاوب مع طلبنا المشروع وتحول األمر إلى تحر 
 . مباشر ضد الشعلة

والمطالبة بفصل المسؤولية في السياسة العمومية  االلكترونية وعليه سنواصل في الشعلة المطالبة بمعرفة حقيقة هذه البوابة
،وعدم الخلط بين المشترك   بالنسبة للوزارة والمسؤولية الترافعية للجامعة ومكوناتها وعدم الخلط بين االتحاد والجامعة

 . المشهد التربوي وبين سلوكات ومواقف مسؤوليها في هذه المحطةكجمعيات وطنية أساسية في تاريخ 
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كما جاء في قرار المجلس اإلداري بقدر استعدادها للنضال مع المكونات التربوية   تشبث الشعلة بالجامعة، ويقدر
  ؟...لتصحيح الوضعية وضمان العمل المشترك البناء على قاعدة النزاهة والشفافية أو االنسحاب نهائيا من هذا االطار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بين إشكاالت الواقع و آفاق التطوير الندوة العلمية حول  الديمقراطية التشاركية
بدعوة من رئيس مجلس النواب حضر وفد عن جمعية 

الندوة المنظمة من قبل لجنة العرائض الشعلة للتربية و الثقافة 
حول موضوع   0202فبراير  03بمجلس النواب يوم 

" التشاركية بين إشكاالت الواقع وآفاق التطوير الديمقراطية"
كة كل من رئيس مجلس النواب وزير بمشار   والتي حظيت

بحضور السيدات والسادة النواب والسيدات والسادة رؤساء الجامعات والعمداء واألساتذة  ،الشغل واإلدماج المهني
الجامعيين بحضور قوي ومتميز لجمعيات المجتمع المدني وسفارات كل من ألمانيا وكندا والهيئات الدولية العاملة 

 .بالمغرب

 مجلس النوابفي إطار سياسة انفتاح  أتت الندوةهذه 
المجتمع المدني ومؤسسات التعليم العالي والبحث  فعاليات على

 إطارالتشاركية في  الديمقراطيةبمجال  ينالمهتم كل  و العلمي
 و قد . مبادرة الشراكة من أجل برلمان منفتحبالتزام المجلس  

هذه اآللية  شكلت فرصة لتبادل وجهات النظر حول خصوصية
التمثيلية دون أن تكون بديال لها،  للديمقراطيةالحديثة المكملة 

  .بل ميكانيزمين َيسيران على خطين متوازيين لبلوغ نفس األهداف وهي تحقيق مطالب وطموحات المواطن
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 مشاركة وفد من شباب الجمعية في اللقاء الوطني حول المشروع التنموي الجديد
 05يوم الخميس  الذي نظم  اللقاءبدعوة من اللجنة المكلفة بالمشروع التنموي الجديد حضر و فد من شباب الجمعية 

 بالمركز الوطني للشباب ببوزنيقة  0202 يوليوز

تعاقد  من أجل  الشباب الحقيقية انتظارات و  عن حاجيات عبر شباب الجمعية من خالل مداخالتهم القيمة وقد 
مغرب الحرية واإلبداع، مغرب ديمقراطي حداثي ، و اآلمال المعقودة على النموذج التربوي الجديد في ديدمجتمعي ج

كما عبروا عن موقف ... والعدالة الترابية والكرامة والمواطنة الحقيقية وإلى المساواة والنزاهة االجتماعيةينبني على العدالة 
لمغرب تحتاج اليوم إلى مدونة جيل جديد من قوانين خاصة بالحركة أن الحركة الجمعوية في ا الشعلة الذي يعتبر 

 .الجمعوية لضمان تأهيلها للمساهمة الفاعلة في المشروع المجتمعي الجديد
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 الموقع االلكتروني للجمعية
 

 www.chouala.org باالنتهاء إلعادة احياء موقع الشعلة االلكتروني  0202تم تتويج سنة لقد 

بحيث أصبح موقعا مالئما من الناحية التقنية مع األساليب الحديثة مع البحث والتنقيب و أصبح من الممكن 
عليه وفتحه من خالل الهاتف المحمول كما أصبح مهيكال بشكل تجاوب مع اقتراحات العديد  متابعة مضامينه واالطالع

 .من االخوات واإلخوة المهتمين بالموضوع 

 ورغم المجهود المبذول في هذا الموقع اليوم، ينبغي ان يتعزز  بمختلف أنشطة الفروع وبالمتابعة اليومية الغنائه
أن يكون لنا موقع بالفرنسية واالنجليزية بما يخدم اشعاع  0202وتجويده بمضامين عملنا يتطلب منا األمر كذلك سنة 

 .الجمعية وطنيا ودوليا

 

 

 

 

http://www.chouala.org/
http://www.chouala.org/
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 الشعلة في اإلعالم 
 دقيقة حول ضريبة العمل الجمعوي  53برنامج 

 

 في موضوع اغتصاب األطفال برنامج مباشرة معكم 
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 اللقاءات اإلذاعية على أثير أطلنتيك راديو ز كاب راديو
 

 
 
 

 الشعلة في اإلعالم الورقي 
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 0202بيانات وبالغات 
 23/20/0202 بالغ صحفي وطني الرأي العام جميعا بالمسيرة الوطنية لدعم القضية الفلسطينية

 21/20/0202 بيان المجلس االداري وطني العام الرأي الحركة الجمعوية دعامة  للسلم المجتمعي المغربي
 05/25/0202 بالغ صحفي وطني الرأي العام الشعلة تدعو إلى التعبئة المواطنة واحترام حالة الطوارئ الصحية
 05/25/0202 بيان المكتب الوطني وطني الرأي العام تدعو الشعلة إلى التعبئة المواطنة واحترام حالة الطوارئ الصحية

 21/25/0202 بالغ صحفي وطني الرأي العام الشعلة تساهم في الحملة الوطنية للتبرع بالدم
 21/25/0202 بيان المكتب الوطني وطني الرأي العام الحركة الجمعوية دعامة  لتجديد التعاقد من أجل مغرب المستقبل

 25/21/0202 بيان المكتب الوطني وطني الرأي العام الشعلة تطالب الحكومة بحماية حقوق الطفولة المغربية
 52/21/0202 بيان المجلس الوطني وطني الرأي العام الشعلة تدعو النفراج مجتمعي يدعم تعاقدا قويا من أجل مغرب المستقبل

 23/21/0202 بيان المكتب الوطني وطني الرأي العام الشعلة تدين جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان
 00/22/0202 بيان المجلس االداري وطني الرأي العام الجمعوي لخدمة المجتمعمن أجل مصداقية العمل 
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 الخالصات األساسية
 

والذي انتهى بأسئلة أساسية  ،هذا التقريرل وبناء على مضمون التقديم 0202األدبي لسنة التقرير هذا بناء على مضمون 
ينبغي العودة إليها من أجل استشراف المستقبل على ضوء خالصات تجربة هذه السنة في ضوء الجائحة ومخلفاتها، وفي 
ضوء المجهود الذي بذل من أجل ضمان تواصل بين أعضاء الشعلة وضمان إيقاع معين لألنشطة الثقافية والتربوية 

 .والتكوينية
 :أكيد علىفإنه ينبغي الت
  تثمين العمل بالبرنامج التعاقدي السنوي الذي يشكل خارطة طريق سنوية توحد الجهود و ترسخ ثقافة المشاركة

 . األخير الجماعية في بناء الرؤية المستقبلية بناء على مخرجات المؤتمر الوطني
 يساهم في دعم تجاربها المحلية  بشكليمي مع الفروع و متابعة برامجها الرفع من منسوب التواصل التنظ

احتمال فقدان بعض الفروع مع ( أطفال يافعين شباب و أطر ثقافية و تربوية ) يقوي رأسمالها البشري و 
رصد نسبة استجابة  علما أن.ية التي أغلقت كل مؤسسات الطفولةلقواعدها بفعل الحجر و حالة الطوارئ الصح

 .األنشطة الصيفية أثناء و خاصةمنها   %50 حوالي  حاالت التي لم تتجاوز في بعض ال ممثلي الفروع
 من األنشطة عن بعد %80الذي أسهم بشكل كبير في إنجاز أزيد من  استثمار الجمعية في التحول الرقمي

 0202خالل موسم 
  0202مواصلة كل اللقاءات السابقة من خالل البرنامج الوطني التعاقدي لسنة  
 الداخلية من حيث تعميم ثقافة االلمام بهوية الجمعية وقيمها وقوانينها لتطوير العمل  مواصلة الحكامة

 .المؤسساتي على مختلف األجهزة الوطنية والجهوية والمحلية
  مواصلة تقوية شبكة الجمعية من خالل فروعها وإعادة هيكلة مختلف الجهات وجعل تعويض الغياب بالمجلس

عضويتها المسؤولية و حس  ممارسة سلسة لتقوية،  الرغم من أهميتها القانونيةاإلداري والمكتب الوطني على 
 .وفعلها المستمر داخل الجمعية

  القيم والدفاع عن قضايا الطفولة والشباب مما يتطلب تقوية الفروع العمل المؤسساتي وثقافة الحرص على ثقافة
 .القادرة على تحمل هذا المشروع الوطني الكبير من تأهيل أعضائها وأطرها وإبراز كل الطاقات والوجوه اومزيد

  التأكيد على مواصلة التأهيل والتكوين في مختلف الميادين باعتباره رافعة لخدمة المشروع المستقبلي للشعلة
 .وأجيالها اليوم وغدا

 ن أجل ببالدنا م بالتركيز في ظل مخلفات الجائحة على فتح حوارات حقيقية حول الطفولة واليافعين والشبا
 .تمثل مختلف األسئلة والقضايا المرتبطة بها
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  مواصلة تعزيز موقع السؤال الثقافي ومختلف آلياته االبداعية من خالل أنشطة الفروع وبرامجها إلى جانب
 .مبادرات الجمعية وطنيا

  نة صدر عددها المقبل خالل سوحل مشكلة المجلة التي ينبغي أن يمواصلة نشر أعمال وأشغال الملتقيات
0202 

  إعطاء األولوية للحملة الوطنية التحسيسية ضد العنف ضد النساء والفتيات وتقديم خالصتها في شهر نونبر
0202 

 ة جديدة لقوانين الحركة مواصلة الترافع القوي باالنفتاح على كل الشركاء والمؤسسات المعنية من أجل مدون
 0202الجمعوية، يتم تعميمها خالل الجزء األخير من سنة 

  مواصلة العمل المشترك مع مكونات النسيج الجمعوي على أساس قضايا محددة وترافعات مشتركة بناءة من
 .أجل استعادة وهج العمل المشترك المبني على نتائج تخدم قضايا الطفولة والشباب

  وة مكونات قبورغم محدودية مواردها المادية،  21-وأخيرا إذ تعتز الشعلة اليوم رغم طبيعة جائحة كوفيد
 مكرر عضو 2222ليوم تضمن انخراط حوالي جعلت من الشعلة اوميدانيا محليا وجهويا،  شبكتها العاملة فعليا

في تنظيم أقوى محطات أنشطتها لهذه السنة التي بدون شك تركت بصمتها في الساحة الوطنية ثقافيا تربويا 
 .لطفولة والشباب ببالدنااجتماعيا وتنظيميا من أجل جعل الشعلة المؤسسة في خدمة ا
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 أنشطتنا في أرقام

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد الجهات عدد الفروع عدد الحضور 2222أنشطة الشعلة 

 / لقاء 33 رمضان الشعلة الثقافي عن بعد

 متتبع 3233
26 13 

 13 21 37 الجامعة الصيفية الشبابية 

 5 13 11 مشروع الرجوليات والنوع االجتماعي

 50 الطفولة و أسئلة العمل التربوي و الثقافي حول  الدراسي عن بعداللقاء 
  

 180 أي موقع للطفولة المغربية في السياسات العمومية حول بعداللقاء الدراسي عن 
  

 50 مناديب الفروعالتشاوري للقاء ال
  

 27 45 ملتقى نساء الشعلة
 

 13 43 101 حصة  08/ تداريب درجة اولى  5

 13 46 93 حصة 50/ درجة ثانية  تداريب 3

 18 22 حصة 25/  تدريب المديرين
 

 4 الندوة الوطنية حول الترافع من أجل جيل جديد للقوانين المؤطرة للحركة الجمعوية

مشاهدة 11122    

 13 52 150 اللقاءات التنظيمية الجهوية للفروع والجهات

 13 262 0202أيام الشعة للطفل 
 

   40 الدورة األولى للمجلس اإلداري 

   46 الدورة االستثنائية للمجلس اإلداري

 56 103 دورة المجلس الوطني

   45 الثانية المجلس اإلداريالدورة 

 12 اجتماعات المكتب الوطني
 

 10 بالغات/بيانات الشعلة 

 5 ديوانين+  الكتب/ اصدارات 

 12 0202الملصقات 


