تقرير املخيمات احلضرية برسم سنة 2021

-1اإلطار العام:
يف إطار برنامج التنشيط اإلجتماعي عن قرب عرب الثقافة والرتفيه بأحياء
مدينة وجدة ،املندرج ضمن اتفاقية الشراكة املوقعة بني اللجنة
اإلقليمية للتنمية البشرية لعمالة وجدة أنكاد ووكالة التنمية
اإلجتماعية ،نظمت مجعية فضاء العمل التطوعي خميمات حضرية مبركز
النصر للخدمات االجتماعية والثقافية والرياضية حتت شعار:
"املخيم ،فضاء للتعايش والرتبية على القيم واملواطنة"

-2املؤسسات الشريكة يف أجناح املخيمات:
 -2-2املؤسسات العمومية:
املديرية اجلهوية للثقافة والشباب والرياضة

 -3-2اجلمعيات احمللية:
 مجعية اهلناء للرتبية والتخييم، مجعية ملسة متطوع، مجعية متطوعو السالم، مجعية براعم النور، مجعية بشائر اخلري، -مجعية حمرتيف عكاظ لإلبداع الفين.

مركز النصر اخلدمات اإلجتماعية والثقافية والرياضية

-3األحياء املستهدفة:
لقد استهدف الربنامج أطفال األحياء اجملاورة ملركز النصر للخدمات االجتماعية والثقافية
والرياضية ،مكان تنظيم املخيمات احلضرية.
ويبلغ عدد اإلحياء املستهدفة " 11حيا"موزعة وفق الصورة التوضيحية التالية:

-4األطفال املستفيدون :
بلغ عدد األطفال املستفيدون
 300طفال 100" ،بكل مرحلة"
وتوزعت

أعمارهم

ما بني

 07و 15سنة على النحو التالي:

توزيع األطفال املشاركني حسب السن

 -5األطر اإلدارية والرتبوية:
شكل التأطري االداري والرتبوي أهمية قصوى يف تسيري وتدبري وتنشيط املخيمات احلضرية مبركز النصر
للخدمات االجتماعية والثقافية والرياضية ،حيث لعب دورا أساسيا يف حتصيل النتائج احملققة.
وجتدر اإلشارة بهذا الصدد ،إىل أن غالبية األطر اإلدارية والرتبوية املشاركة ،هي أطر متخصصة
بامليدان ،وتتوفر على دبلومات مسلمة من طرف القطاع لوزارة الشبيبة والرياضة ،و تتوفر على
التكوينات اخلاصة بتأطري التخييم الرتبوي.
ولقد حتددت اهليكلة على الشكل التالي:
اإلشراف العام الفرعي :حممد دمحان

مدير املخيم :مصطفى دمحان
دبلوم مدير املخيمات

حممد بومشا
دبلوم مؤطر

حمسن شحاليف
دبلوم مؤطر
فاطمة الركراكي
دبلوم مؤطر
يسرى زيان
دبلوم مؤطر

رئيس مجاعة تربوية()1
العربي طاهري

حياة مهداوي
دبلوم مؤطر
سامية بنعبيد
دبلوم مؤطر
ملياء الودغريي
دبلوم مؤطر

دبلوم مؤطر

التتبع الرتبوي
عبد اهلادي طرطة

حسن جمدوبي
دبلوم مؤطر
حممد مفتيح
دبلوم مؤطر
نوال الغليب

التتبع الرياضي
عادل الوزري

دبلوم مؤطر
فردوس حداد
دبلوم مؤطر
كرمية بوتشيش
دبلوم مؤطر
خدجية
دبلوم مؤطر

رئيس مجاعة تربوية()2
الصديق بومشا

 -6الربجمة وتقسييم اجملموعات:
اعتمد الطاقم االداري والرتبوي يف الربجمة على التقسييم التالي:
الربنامج العام

الربنامج اليومي

الربجمة وفق األهداف املسطرة وذلك

مشل الربنامج اليومي نشاط كل يوم على حدة.

باإلعداد املسبق للمحاور واالقرتاحات
مراعيا يف ذلك جنس وسن األطفال
والتدابري الوقائية االزمة للحد من انتشار
وباء كوفيد.19
وقد مشل الربنامج أنشطة تربوية وتوعية

وهو منبثق من الربنامج العام ،و كان قابال
للتغيري.

الربنامج القار
عمل الطاقم االداري والرتبوي على حتديد
وتقنني أوقات العمل ،األكل ،األشغال
اليومية ...للتعود على االلتزام والتدرب على

ومت التداول يف برنامج اليوم املوالي عند نهاية

اإلنضباط خللق التوازن لدى األطفال.

كل يوم ختييمي إبان عقد اجتماع التتبع اليومي.

لتعزيز القيم واملواطنة لدى األطفال

خصائص أخذت بعني اإلعتبار أثناء إعداد الربامج الربنامج السابقة الذكر:

مراعاة اهتمامات
وميوالت األطفال

تنويع األنشطة
وطرق التنفيذ

اخلصائص

إضافة أشياء
جديدة

املكان والتوقيت

تقسييم اجملموعات:
نظرا للظرفية الوبائية اليت متر بها بالدنا على غرار باقي دول العامل ،مت تقسييم األطفال إىل ثالث
جمموعات ال تتعدى  50فردا "أطفال +أطر" ،تتناوب بشكل يومي على األنشطة املربجمة.
وفيما يلي منوذج توضيحي لعملية التناوب املعتمدة:
عملية التناوب

تقسييم اجملموعات

اجملموعة الثالثة

 5مرافقني•

 5مرافقني•

اجملموعة الثانية

 5أطر•

 5أطر•

 5أطر•
5أمرافقني •

اجملموعة األوىل

 5فرق •

 5فرق •

 5فرق •

أنشطة
داخلية مبركز
النصر

السباحة
مبنتزه لوازيس

ألعاب اهلواء الطلق
حبديقة اللة
عائشة

 -7اإلجراءات اإلحرتازية مبركز النصر للخدمات االجتماعية والثقافية والرياضية":
استحضارا لإلجراءات والتدابري
االحرتازية املعلن عنها ،وعلى

الكشف احلراري يوميا ولعدة مرات

رأسها التقيد الصارم بكافة التدابري
االحرتازية من تباعد جسدي
وقواعد النظافة العامة وإلزامية

إلزامية وضع الكمامات باخلرجات

ارتداء الكمامات الواقية  ،قامت
إدارة مركز النصر ومجعية فضاء
العمل التطوعي بتوفري الوسائل
الالزمة لضمان الظروف املالئمة
والصحية مبختلف قاعات ومرافق
املركز ،وكذا توفري املستلزمات
الضرورية للنظافة والتعقييم،
وكذا الكمامات الصحية.

 -8املراحل "املدة والتوقيت اليومي":
لقد متت استفادة األطفال عرب  3مراحل ،كل مرحلة متتد ل 6أيام ،على النحو التالي:
املراحل

عدد الألطر

الفرتة

عدد املستفيدين

املرحلة األوىل

من  26إىل  31يوليوز

 100طفل

18

املرحلة الثانية

من  02إىل  07غشت

 100طفل

18

املرحلة الثالثة

من  09إىل  14غشت

 100طفل

18

التوقيت اليومي:
الساعة  09صباحا:

استقبال األطفال،

الساعة 09و 10دقائق:

التجمع ،وحتية العلم،

الساعة  09و 15دقائق:

انطالق األنشطة والورشات وفق عملية التناوب،

الساعة الواحدة بعد الزوال:

وجبة الغذاء واسرتاحة،

الساعة الثانية بعد الزوال:

استئناف األنشطة،

الساعة اخلامسة بعد الزوال :اختتام اليوم التخييمي ،وعقد اجتماع التقييم والتتبع اخلاص باألطر.

 -8ملخص بعض األنشطة باملرحل الثالث:
لقد متكن األطفال من اإلستفادة خالل املخيمات احلضرية من جمموعة من املهارات و املكاسب
العلمية والفنية والثقافية.
كما أن هاته املخيمات احلضرية كانت فرصة جملموعة من األطفال املشاركني إلكتشاف حديقة
اللة عائشة واملسبح ألول مرة.
أنشطة للتنشئة على املواطنة
لقد شكل اهلندام املوحد باملخيمات احلضرية ،والذي اكتسى محولة وطنية
جتلت باللونني "األمحر واألخضر"-،شكل -ارتباطا وثيقا بالوطنية املغربية
انعكست جليا يف االحساس باإلنتماء الذي عرب عنه األطفال واألطر على حد
سواءمن جهة ،وكذا من خالل آراء أولياء وآباء األطفال من جهة أخرى.
كما شكل جزء مهم من األنشطة اليومية باملخيمات احلضرية رافعة لرتسيخ
الرتبية على املواطنة وتثمني الشعور باالنتماء للوطن ،من خالل املمارسات
اليومية واملتجلية يف:
 حتية العلم يوميا وترديد األناشيد الوطنية؛ تشخيص املسرحيات اليت متجد تاريخ الوطن وجتدد التمسك به.كما مت اإلحتفاء بعيد العرش بكل من مركز النصر للخدمات االجتماعية
والثقافية والرياضية ،وحبديقة اللة عائشة.
هذا وقد عرف اإلحتفاالت اخلتامية لكل مرحلة ،جتسيد لوحات وطنية،
والتغين بالصحراء املغربية.

األنشطة الثقافية ،الفنية والرتفيهية.
بالرغم من الظروف الوبائية ،مت الرتكيز على األنشطة الرتفيهية خارج املركز ،للعمل على إغناء
أنشطة األطفال اليومية وشحنهم بطاقة إجيابية قصد تبديد الضغط النفسي بسبب ظروف الوباء
وروتني املكوث يف املنازل”.
ومشلت هذه األنشطة ورشات للرسم وأنشطة تربوية ،وورشات يف املسرح ،الرياضة واملوسيقى،
والسباحة.

ورشات التدوير

ورشات البطاقات املزهرة

لقد متكن األطفال من خالل هاته الورشات
التدريب على كيفية استغالل األوراق املتساقطة
من األشجار والعمل على إدماجها ضمن بطاقات
من الورق ،باستعمال اللصاق وامللونات ...
كما عززت هاته الورشات اإلبداع لدى األطفال،
وحثهم على حتسني سلوكياتهم البيئية متاشيا
واملفاهيم البيئية السليمة لتحقيق املفهوم
الشامل للتنمية املستدامة.

ورشات األشغال اليدوية
لقد استطاع األطفال من خالل ورشات
األشغال اليدوية ،إطالق العنان ملهاراتهم،
واليت ساهمت دون أدنى شك يف صقل
واكتشاف وتطوير قدراتهم اإلبداعية.
ولقد ساهمت ورشات االعمال اليدويه
األطفال على التمرين اإلبداعي ،وإجياد بدائل
و أفكار جديدة باستخدام حواسه اللمس فهو
يقلب يقطع الورق يلون إىل آخره و حاسة النظر
فهو منتبه متفطن لألشكال و األلوان
واألحجام ،وكذا تعلم التفاعل االجتماعي
وذلك عند العمل ضمن جمموعات صغرية.

مسابقات الكاريوكي
استمتع األطفال بأداء أغانيهم املفضلة من خالل برنامج نغمات
الكاريوكى ،حيث مرت مجيع مسابقات الكاريوكي يف أجواء مرحة
مفعمة بالنشاط واحلماس.
هذا ،وقد استطاعت هاته املسابقات إضفاء أجواء من
التنافس اإلبداعي املرتبط باألداء املرفوق بالرقصات واألداء
اجلماعي.

مسابقات اهلواء الطلق

حصص السباحة

استفاد األطفال من حصص السباحة بالتناوب ،وفق
الربنامج املسطر.
وكان هلذه احلصص اليت دامت 5ساعات لكل حصة،
األثر احلميد على احلالة النفسية واجلسدية لألطفال،
نظرا إلرتفاع موجات احلرارة هذا الصيف.
هذه األنشطة كانت فرصة للعديد من األطفال لزيارة
مسبح ألول مرة حسب تصرحياتهم لألطر ،عززته
توصيات بعض آباء وأولياء األطفال املتكررة خبصوص
استفادة أطفاهلم من هذه احلصص ،وضرورة ايالئهم
عناية وحرصا أثناء السباحة كونهم أول مرة يزورون
مسبحا.

لقد تنوعت األنشطة داخل فضاءات املركز ،وتوزعت بني ما هو ثقايف ،رياضي ،فين وترفيهي...
ولقد عمد األطر إىل استخدام أسلوب التنافس بشكل تربوي بني األطفال لتحفيزهم على اإلخنراط والتفاعل
اجلماعي ،وتدريبهم على التحلي بالسلوك اإلجيابي املقبول اجتماعيا ،وحتسيسهم بالفوز النفسي من خالل الشكر
واملكافأة ،بهدف تأصيل السلوك احلميد لديهم والتشبع بالقيم النبيلة.

مجيع الوجبات كانت تقدم لألطفال طازجة سواء تعلق األمر ب"السلطات أو الوجبة" وكذا املشروبات كانت
باردة طيلة املراحل الثالث ،كون املمون الذي كان يشرف ىل تقديم خدمة التغذية ،كان يستعمل يف عملية
التوزيع والتزويد على سيارة نقل تتوفر على نظام التربيد.

زيارة للمديرية اجلهوية للثقافة والشباب والرياضة

لقد كانت زيارة الفتيات املشاركات باملخيم احلضري
للمديرية اجلهوية للثقافة والرياضة والشباب بتاريخ
 28يوليوز  ،2021مناسبة لتقديم الشكر واإلمتنان
جلميع مكونات املديرية ملساهمتها يف إجناح مثل
هاته األنشطة لفائدة األطفال واليافعني ,وعلى
رأسهم السيد نورالدين الرافعي املدير اجلهوي.
الزيارة اليت عرفت ترحيبا مميزا لألطفال من طرف السيد
املدير وطاقمه اإلداري ,خلفت آثارا محيدة يف نفوس
الفتيات ,اللواتي بدورهن خلقن جوا من املشاعر
والتفاعل إبان إلقائهن لكلمات تعبريية باملناسبة.

زيارة وكالة التنمية اإلجتماعية
بتاريخ  05غشت  ،2021قامت بعض
املشاركات باملخيم احلضري املنظم مبركزالنصر
للخدمات االجتماعية والثقافية والرياضية،
برفقة السيد مدير املخيم مصطفى دمحان
و السيد حممد فرشاش بزيارة لوكالة التنمية
اإلجتماعية  ،حيث كان يف استقبلهن السيدة
أنيسا استوتي إطار بالوكالة ،املشرفة على
برنامج التنشيط االجتماعي عن قرب عرب الثقافة
والرياضة والرتفيه بأحياء مدينة وجدة يف إطار
اتفاقية الشراكة املوقعة بني اللجنة
اإلقليمية للتنمية البشرية لعمالة وجدة
أجناد ووكالة التنمية االجتماعية واللجنة
احمللية للتنمية البشرية جلماعة وجدة.
الزيارة كانت فرصة للفتيات للتعرف على
املؤسسة اإلجتماعية املمولة للمشروع يف
اإلطار املذكور أعاله.

شكر خاص

 ...ألنكم شركاء النجاح شركاء اإلجناز ...صنعنا معكم الفرق ...الشكر ال يكفيكم...
نتقدم جبزيل الشكر إليكم و تقديراً ملا قدمتموه من اجلهود يف سبيل إسعاد الطفولة ،فبكل فخر وإعزاز
نوجه إليكم كثري من الشكر على دعمكم ومواكبتكم.
و نتمنى لكم التوفيق يف مسريتكم املهنية .

زيارة لوالية جهة الشرق  -عمالة وجدة أنكاد-
بتاريخ  05غشت  ،2021قامت بعض
املشاركات باملخيم احلضري املنظم مبركزالنصر
للخدمات االجتماعية والثقافية والرياضية،
برفقة السيد مدير املخيم مصطفى دمحان
و السيد حممد فرشاش بزيارة لوالية جهة
الشرق ،حيث استقبلهن السيد الكاتب العام
لوالية جهة الشرق حبضور كل من السيدة
حفيظة هندوز رئيسة قسم العمل اإلجتماعي
بالوالية ،وكذا السيدة أنيسة ستوتي موظفة
بوكالة التنمية االجتماعية املشرفة على
برنامج التنشيط عن قرب عرب الثقافة والرياضة
والرتفيه.
الرتحيب الذي خص به السيد الكاتب العام
الفتيات ،ترك يف نفوسهن أثرا محيدا عززه
التفاعل االجيابي والعفوية يف رحاب مكتبه.
هذه الزيارة كانت فرصة لتقديم الشكر
واالمتنان للشركاء الذين ساهموا يف جناح
خمتلف أنشطة املخيم ،خاصة اللجنة
االقليمية للتنمية البشرية ،وكالة التنمية
االجتماعية واملديرية اجلهوية للثقافة
والشباب والرياضة-جهة الشرق.

وكالة التنمية االجتماعية وزيارة القرب
بتاريخ  29يوليوز  ،2021قاما السيد :أمحد البوزياني املدير اجلهوي
لوكالة التنمية اإلجتماعية رفقة السيدة :أنيسا استوتي إطار
بالوكالة ،املشرفة على برنامج التنشيط االجتماعي عن قرب
عرب الثقافة و الرياضة و الرتفيه بأحياء مدينة وجدة- ،قاما-
بزيارة ملركز النصر للخدمات اإلجتماعية والثقافية مكان تنفيذ
املخيمات احلضرية موضوع الشراكة بني الوكالة واجلمعية.
خالل هاته الزيارة  ،كان للكلمة اليت ألقاها السيد املدير اجلهوي لوكالة التنمية االجتماعية أثرا اجيابيا ودعما
قويا جسدهما اإلنطباع احلميد لدى مجيع األطفال ،و كذا تفاعل الطاقم اإلداري والرتبوي للمخيم.
بدورهم األطفال ،أبدعوا يف كلماتهم امللقاة باملناسبة ،واليت صبت مجيعها يف التعبري عن مدى سعادتهم
وابتهاجهم باملشاركة يف هذه املخيمات من جهة ،وتقديم الشكر واإلمتنان لوكالة التنمية االجتماعية وباقي
الشركاء من جهة أخرى.
هذه الزيارة كانت فرصة للوكالة ملشاركة األطفال فرحتهم ،واإلطالع عن قرب لسري األنشطة باملخيمات
موضوع الشراكة مع اجلمعية.

اإلدارة املركزية لقطاع الشباب والرياضة وزيارة القرب
بتاريخ  18غشت ،2021قامت جلنة من االدارة
املركزية  -قطاع الشباب والرياضة  -املكونة من
السيد عثمان كاير مدير الشباب والطفولة والشؤون
النسوية و السيد عبد الرمحان اجباري رئيس مصلحة
املخيمات و السيد عبد احلكيم قيقي رئيس مصلحة
االنشطة والتكوين والسيد نور الدين الرافعي املدير
اجلهوي جهة الشرق  -،قامت  -صباح اليوم بزيارة
املخيم احلضري باملركب السوسيو اجتماعي النصر،
خالل هاته الزيارة ،أطلع السيد املدير اجلهوي لباقي
الزوار اإلطار الذي تندرج فيه هذه املخيمات "برنامج
التنشيط االجتماعي عن قرب عرب الثقافة والرياضة
والرتفيه بأحياء مدينة وجدة يف إطار اتفاقية
الشراكة املوقعة بني اللجنة اإلقليمية للتنمية
أجناد ووكالة التنمية

البشرية لعمالة وجدة

االجتماعية واللجنة احمللية للتنمية البشرية
جلماعة وجدة" ،والذي تعترب املديرية شريكا به
أيضا ،حيث

عرف

مبساهمة قطاع الشباب

والرياضة يف هذا الربنامج.
خالل كلمته ،مثن دور هذا الربنامج يف تنشيط أطفال
هذه املنطقة ،وعرب عن سعادته للنتائج املميزة
واملرضية.
الزيارة عرفت أيضا تفاعال اجيابيا بني اعضاء اللجنة
واالطفال املشاركني باملخيم خالل االطالع على
مضامني وحماور الورشات.

احلفالت اخلتامية لكل مرحلة
لقد توجت كل مرحلة حبفل ختامي،
استعرض فيها األطفال لوحات فنية
وثقافية ،عربوامن خالهلا عن تشبتهم
بالوطن ومقدساته ،وكذا تشبعهم بالقيم
الفاضلة ،حبضور ممثلي القطاعات الشريكة،
وبعض الفعاليات اجلمعوية.
هذه احلفالت عرفت تكريم األطفال املميزون
وكذا األطر وبعض الفعاليات.

بعض املقتطفات من شهادات األطفال املشاركني باملخيم

فريق رائع من األطر واملنشطني،
وأصدقاء جدد .كانت األنشطة متنوعة
وترفيهية .متتعت وأصدقائي بأفضل
اللحظات يف املخيم ،وجبات جيدة،
خرجات مميزة.
شكرا لكم مجيعا ...شكرا جزيال

قدمت عرضاممتازا مع أصدقائي...
تقامسنا حلظات مميزة ...كم كان أداء
الكار يوكي مضحكا ...تنافسنا،
ضحكنا ...سبحنا مجيعا...
لقد تعلمت كثريا من األشياء...
شكرا ملن أسعدنا
شكرا لكم مجيعا

كل شيء ممتاز...ال أجد الكلمات ألعرب
عن مدى فرحيت وسعادتي ....
شكرا لكم مجيعا...
شكرا ملؤطرتنا الرائعة ....
استمتعنا ...لعبنا...فرحنا...و أصبح
لدي الكثري من األصدقاء.

سعيد جدا مبشاركيت يف هذا املخيم...
تعلمت

العمل

اجلماعي

داخل

جمموعتنا ...تنافسنا  ...وفوزنا مرات
وخسرنا مرات أخرى ...املهم متتعنا بكل
حلظة

يف

خميمنا

...شكرا

للمؤطر...شكرا للجميع ...أحبكم مجيعا

