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في سياق أزمة عالمية شاملة، اقتصادية، سياسية، اجتماعية و بيئية ، تضررت اوضاع الشباب في مختلف البلدان، على نطاق واسع.  وكعاع ا 

تفاقمت مشاكل البطالة، الالتمدرس ، الهجرة و النزوح من االرياف نحو المدن، و اصبح بالتالي موق. الشباب من حعيعم معاعانعتعر و دور  فعي 

 التنمية محط تساؤالت و قلق 

يعة أمام ك ا الوض.، قررت كل من الشباة الجمعوية للتنمية و المواطنة بزاكورة و شباة المدارس المواطنة بفرنسا ان تنظما الملتعيعيعات العدولع

الخامسة للتربية المواطنة حول موضوع الشباب عبر طرح االشاالية المركزية " كيف نرافق الشباب من أجل مساكمة فعالة في تنمية بشعريعة 

 متضامنة؟" 

سنة (على تنمية و تطوير مجتمعاتهم عبر تحملهم مسعوولعيعة بعنعا   92الى  09تهدف ك   التظاكرة الى تثمين قدرات الشباب ) وخصوصا من 

 مستيبلهم بأنفسهم 

 و من اجل ذلك نتمنى ان تاون ك   الملتييات مجاال:

 لتشجي. التعبير عن مختلف الرؤى و التطلعات الشبابية 

 تماين المجتمعات من االنصات الجيد لشبابها حتى يستوعب الجمي. اليدرات الاامنة له ا الشباب على احداث التحوالت داخل مجتمعاتر 

  .تمتين االلتزام الجماعي للمواطنين بالمساكمة في الرقي بمستوى العيش للجمي 

  التعريف ببدائل للتنمية المتضامنة المستدامة خصوصا التدابير الممانة بميزانيات عمومية بسيطة او منعدمة 

تسعى ك   الملتييات المتعددة الثيافات الى خلق الفرصة لجمي. الشباب من مختلف االفاق، و من مختلعف  معنعاطعق العععالعم معن أجعل 

تياسم الرؤى ، االفاار و المساكمة الجماعية في بنا  التصورات، و تبادل التجارب، و اقتراح ) ابتاار( حلول و بدائل بشال جعمعاععي 

 و تشاركي  

شباة المدارس المواطنة تأخ  المبادرة و تيدم للشباب اطارا للحوار و النياش  اما المحتوى فيبيى مرتبطا بإرادات و تجعارب و افعاق 

 المشاركين  



 لشق الثقافي او الفالحي ) حسب االختيار (اكتوبر  :  92االحد 

 الشق الثيافي

 الصباح : زيارة استكشافية لقصر تسركات 

 المساء : التوجه الى تامكروت ) زيارة مكتبة الخزانة الناصرية باإلضافة الى زيارة متحف الخزف(

 الشق الفالحي 

 الصباح : زيارة لتعاونية فالحية لتثمين التمور باإلضافة الى المشاركة في عملية لجني التمور 

 المساء : القيام بجولة داخل واحة النخيل 

 اكتوبر  03الثالثا  

 الشق البيئي 

 ورشة حول ظاهرة التصحر في عين المكان  بمنطقة المحاميد باإلضافة الى عملية رمزية "من أجل صحراء نظيفة " 

 امسية  سياحية بمأوى وسط الرمال  بالقرب من المحاميد

 اكتوبر 13االربعاء 

 الصباح : زيارة الى تعاونية نسوية للصناعة التقليدية بدوار العبيد جماعة الروحا 

 المساء : برنامج حر ) مرتقب تنظيم مبارة في كرة القدم، جولة داخل مدينة زاكورة...(
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 نونبر  0الخميس 

10h30 – 9h   استقبال المشاركين 

12h30 – 10h30   االفتتاح الرسمي : 

 14h30 – 12h30وجبة الغداء : 

16h30 – 14h30  " المالحظة و الفهم: انطالق اشغال الورشات الموضوعاتية المرحلة االولى " 

19h – 17h  وجهات نظر متداخلة حول )حسب االختيار ( :  –: ندوات علمية 

 * مساكمة الشباب في الحياة العامة

 * الهجرة و النزوح من االرياف الى المدن

21h – 19h30  وجبة العشاء : 

21h  امسية فنية : 

 نونبر : 9الجمعة 

11h – 9h  التحليل و النيد" –: المرحلة الثانية للورشات الموضوعاتية " 

12h30 – 11h زيارة معرض المبادرات المحلية : 

14h30 – 12h30 وجبة الغداء : 

16h30 – 14h30 زيارة فضاء المبادرات و البدائل المواطنة : 

19h – 17h  ": الخلق )االبداع( و االنتاج: المرحلة الثالثة للورشات الموضوعاتية" 

21h  مسرحية : 

  المغرب -بزاكورة  9309نونبر  30اكتوبر الى  92من 



 نونبر  0السبت 

10h30 – 9h   سوق االفكار : " دور الشباب في  الدفع بانخراط كل فئات المجتمع  في تنمية بشرية و تضامنية؟ :

"12h30 – 11h  وقت حر : 

14h30 – 12h30 وجبة الغداء : 

16h – 14h30  "المنتزه السياحي لزاكورة –: قراءات مختلف الرؤى و منتظرات الشباب من طرف " البراح 

16h انطالق اشغال الحفل الختامي : 
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 ملتييات تشاركية

تتميز الورشات الموضوعاتية للملتقيات الخامسة الدولية للشباب بمقاربة خاصة تعتمد على مشاركة الجميع، فبعد 

تسجيل المشاركين و اختيار الورشة، يفترض في اعضاء و عضوات الورشات المساهمة الفعالة و االيجابية في بناء 

 المحتويات و الخالصات و ذلك بالتواصل مع منشطات و منشطي الورشات.

المعتمد للملتقيات الخامسة لكلل ورشلة   www.zagora2012.netو قد خصصت صفحة على المنتدى االلكتروني

، و ندعوكم بحرارة للمساهمة في تقدم اشغال الورشات سواء على مستوى المضمون او على مستوى اللتلنلشليلط، و 

  radczagora@yahoo.frفي هذا االطار يكفي ان تبعتوا بمساهمتكم عبر البريد االلكتروني : 

 

 مساكمة الشباب في الحياة العامة -أ 

 الشباب و المواطنة .1

 مكانة الشباب في النضال من اجل مجال حضري الئق .2

 اعتماد الشباب للفن كوسيلة للتعبير الجماعي .3

 دور الشباب في مشروع الجهوية الموسعة بالمغرب  .4

http://www.zagora2012.net
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 االنماط البديلة للعيش و االستهالك المسوول و التضامني  -ب 

 من اجل مواطنة متمحورة حول البيئة .1

 من اجل تقوية قدرات شباب العالم القروي على التأسيس لتنمية محلية مستدامة و تضامنية .2

 اقتراح عمالت محلية تكميلية بديلة .3

 نمودج السياحة االجتماعية كعامل للتنمية المحلية .4

 احترام حيوق االنسان، التآخي و التمرس على مبادئ العيش الجماعي –ج 

 تحرر المرأة في سياق عالمي  .1

 دور االسرة في تربية طفل المهجر .2

 االنحراف و العنف الشبابي  .3

مدى مساهمة جمعيات المجتمع المدني المواطنة في تقوية التجربة الديمقراطية و احترام حقوق االنسان في المجتمع  .4

 المغربي

كيف يمكن الوصول الى تحديد مفاهيم حقوق الطفل و احترامها على الصعيد العالمي. اخدين بعين االعتبار مختلف  .5

 السياقات السياسية ، المجتمعية و الثقافية
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 منفتحة على االخر تربية متحررة، -د

 تكنولولجيا المعلوميات و التواصل ، والحقوق الجماعية .1

 مادا يعلمني تاريخي من أجل بناء مستقبلي؟ أنا اخد الكلمة لكي اعبر، لكي اتواصل، ادن انا موجود .2

 التربية على التضامن الدولي .3

 التربية الصحية عبر الوقاية من الممارسات المؤدية الى اشكال االدمان .4
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 توجيهات عملية ) خاصة بالمشاركين المغاربة ( : 

 الثمن، االيواء، النقل و التغذية : 

 درهم تشمل :  600.00ثمن المشاركة للشباب المغربي في اشغال الملتقيات الخامسة للتربية المواطنة محدد في 

وجبات الغداء خالل البرنامج االستكشافي ،  3ايام ،  6االيواء بداخلية اعدادية درعة ) حالة جيدة( ، وجبات االفطار خالل 

 و جبات الغداء و العشاء خالل البرنامج العلمي ، النقل خالل اشغال الملتقيات ، باإلضافة الى الليلة في الصحراء  6

درهم ال يشمل مصاريف النقل دهابا و ايابا حتى زاكورة.+ وجبات العشاء خالل البرنامج االستكشافي  600.00ثمن 

 باستناء الليلة بالصحراء

 

بمبادرة من مجموعة من الجمعيات  2011يونيو  29: تاسست بتاريخ الشباة الجمعوية للتنمية و المواطنة بزاكورة 

الفاعلة، الشبكة تساهم بشكل كبير من خالل أنشطتها في التنمية المستدامة بالمنطقة القائمة على نشر القيم الديمقراطية و 

مبادئ الحكامة الجيدة و كذلك تقوية قدرات الفاعلين المحليين و تنمية روح المواطنة دون نسيان االهتمام بمجال تطوير 

الشراكات و تتبع مشاريع الجمعيات الرائدة في االقليم سواء على المستوى االقتصادي، االجتماعي ، البيئي، الثقافي و 

و للمزيد من المعلومات حول طريقة التسجيل و الوصول الى مدينة زاكورة عبر الحافالت المرجو االتصال 

 باالرقام التالية  :

  00 01 66 62 06عبد الوهاب نجيب :  

  13 13 66 63 06حسين بودوار : 

 radczagora@yahoo.frاو االتصال بنا عبر البريد االلكتروني : 


