
  

  

  :تقدمي إشكايل

 حممد مؤسسة بينها من تضامنية منظمات عدة ظهرت االجتماعية املشاكل حدة من التخفيف يف اجلمعوية احلركة مسامهة إطار يف

  .اخلامس للتضامن

  املؤسسة؟ هذه هي فما 

  تدخلها؟ وجماالت أهدافها هي وما 

   املؤسسة؟ هذه عن ملفا ننجز وكيف 

 :املؤسسة عمل وجماالت وهياكل أهداف تتعدد

 :للتضامن اخلامس حممد مؤسسة تعريف

 والنابعة البلد، هلذا النبيلة القيم جتسيد على العمل عاتقها على تأخذ ووطنية اجتماعية مؤسسة للتضامن، هي اخلامس حممد مؤسسة

 األول ربيع 21 يف السادس حممد امللك قبل من املؤسسة هذه أنشأت وقد اإلنساين، وإحساسهم الوطنية ومشاعره ألبنائه الدينية الثقافة من

 امللك، يرأسه إداري جملس من وتتكون الفقر، حماربة على االجتماعيني الفاعلني مع بشراكة تعمل م،1999 يوليوز 5 املوافق هـ،1420

 وشعار ،...) الربيدية الطوابع ،الشارات شراء( من املواطنني وتربعات واحملسنني الدولة مؤسسات مسامهة على مشاريعها متويل يف وتعتمد

  ."احلاجة ضد لنتحد" املؤسسة

 :للتضامن اخلامس حممد ملؤسسة اإلداري التنظيم

 بشرية موارد على ، باإلضافة إىل تتوفرها)حممدالسادس امللك( الرئيس من اخلامس للتضامن حممد ملؤسسة التنظيمي اهليكل يتشكل

 على للسهر مؤهلني مشاريع رؤساء من املسري الطاقم وبعض شركائها، ويتكون اإلداري جملسها أعضاء طرف من إشارا رهن وضعت

 وتدبري واملايل اإلداري التسيري على مشرفة أطرا كذلك الشركاء، ويضم مع والتنسيق املعوزين، ملساعدة وعمودية أفقية أعمال وتنفيذ إعداد

  اإلداري الس من لعضو مستمر إشراف حتت الطاقم هذا االجتماعية، ويعمل املساعدات عن فضال املعلوماتية، والنظم التواصل

 :عملها وجماالت املؤسسة أهداف

 وإجناز واملعوقني، واحملتاجني الفقراء بشؤون االهتمام عرب الفقر حدة من التخفيف يف للتضامن اخلامس حممد مؤسسة أهداف تتمثل

  :فهناك بالتنوع، املؤسسة عمل جماالت وتتميزالطبيعية،  الكوارث ضحايا إلنقاذ استعجاليه مساعدات تقدم أا كما لفائدم، برامج

 ...باخلارج  املقيمني املغاربة رمضان، استقبال يف اإلفطار عمليات الطبيعية، الكوارث ضحايا مساعدة: اإلنساين اجلانب �

 ...املعاقني  إدماج إعادة احملتاجة، للفئات العالج توفري االجتماعية، املراكز ودعم إنشاء: االجتماعي اجلانب �

 ...للشرب  الصاحل باملاء التزويد البيئة، ومحاية الطيب التحسيس األمية، حمو: التنموي اجلانب �

  :املؤسسة إستراتيجية

 :اثنني حمورين حول للتضامن اخلامس حممد مؤسسة إستراتيجية تنبين

 :الضرورية العينية باملساعدات تزويدها عرب املعوزة الفئات معاناة من التخفيف إىل باألساس يروم الذي اإلنساين العمل �

 .وغريها طبية معدات أدوية، ألبسة، غذائية، مواد �

 خاصة( االجتماعية اخلدمات تقوية يف املسامهة الفقر، أسباب على القضاء حماولة: عرب العيش ظروف وتطوير حتسني على العمل �

 باخلصوص( اتمع شرائح بعض عليه تتواجد الذي الوضع هشاشة من احلد احملرومة، الفئات دخل موارد حتسني ،)القروي بالعامل

 . األطفال على للفقر السلبية اآلثار من التقليص وكذا ،)اخلاصة االحتياجات وذوي ،البيوت ربات

 :احلاجيات مع التدخل ووسائل طرق مالءمة على العمل

 للتضامن الخامس محمد مؤسسة حول ملف



 احلرص مع وحاجياا، املستهدفة الفئات حتديد من متكن اليت احمللية الدينامية على لرباجمها إجنازها أثناء اخلامس حممد مؤسسة تعتمد

 .للمشاريع واالستمرارية االنسجام ضمان على

  :املغاربة كل جتند للتضامن اخلامس حممد مؤسسة

 كل حتفيز على شك وال ستساعد عناصر كلها واملواطنة، التضامن قيم السليم، التدبري قواعد واحترام الشفافية شروط توفر إن

 اتمع حتسيس يف بارز دور الفقر حماربة جمال يف احلقيقيني الفاعلني الخنراط كان وقد، طواعية بكل احملرومني مساعدة أجل من للتعبئة املغاربة

 ال فهذا للدولة، املوكلة املهام من السياسة هذه كانت وإذا، والتهميش اإلقصاء براثني من لتخليصها املعوزة الفئات جبانب الوقوف بضرورة

 وضمان أهدافها كل بلورة يف عام، بوجه املدين واتمع ،كوميةاحل غري واملنظمات كاملقاوالت، الفاعلني بعض به يضطلع الذي الدور يقصي

 يف بدورها لتساهم املعنية الفئات لدى مهمة بدائل هناك عليها، يتوفرون اليت والطاقات والوسائل الفاعلني، هؤالء كل إىل إضافة، جناحها

 .ظروفهم حتسني

 :للتضامن اخلامس حممد مؤسسة فلسفة

 حلقوق األساسية باملبادئ التضامن تربط اليت األمم توصيات من مستلهمة بالفعل هي الفقر وحماربة التضامنية احلمالت فةفلس

 -  1998 للفترة اإلحصائية املعطيات تشري، وواإلخاء التسامح على املبنية األصيلة وثقافته للمغرب الدينية التقاليد عن فضال اإلنسان،

 ملواجهة، والقروي بالوسط 65% شخص، مليون 5.31 يناهز ما أي السكان، جمموع من 19% بلغ قد باملغرب الفقر أن إىل 1999

 بوجوب مؤثرا نداء ،1998 أكتوبر 14 يف للعهد ويل وهو السادس، حممد امللك جاللة وجه االجتماعية اآلفة هذه واستئصال الوضعية هذه

 السلطات من اتمع، شرائح مجيع لدن من يوم بعد يوما يتزايدوهو  استحسانا، النداء هذا لقي وقد ،التضامنية قيمنا إحياء على العمل

 .اإلعالمية والوسائل الفنانني إىل املهنية اهليئات ومن اخلاص، القطاع إىل حكومية غري املنظمات من احمللية، اجلماعات إىل العمومية

 :للتضامن اخلامس حممد عمل مؤسسة مبادئ

 :يلي مبا التربعات جلمع التضامنية احلمالت تنظيم يتسم املؤسسة، تتبناها اليت الشفافية مببادئ تشبثا

 .توزعها اليت واملواد تستعملها اليت والوثائق املؤسسة، بأنشطة للتعريف وحمفظة مسجلة شارة استعمال �

 .إضافية أيام مخسة من يستفيدون الذين باخلارج املقيمني للمغاربة بالنسبة عدا ما أيام عشرة يف اهلبات وتقدمي االكتتاب فترة حتديد �

 .ذلك عن االمتناع أو التربع يف احلرية مبطلق مواطن كل ويتمتع الصدد، هذا يف ضغوطات أو تعليمات أي غياب �

  .أنفسهم املأجورين من بطلب كانت ولو حىت األجور، من كاالقتطاعات اهلبات أنواع بعض إىل اللجوء رفض �

 .املؤسسة ملراقبة ختضع مل اليت احلفالت مداخيل رفض �

 .الصحي باجلانب يتعلق ما خاصة العمل، ا اجلاري القوانني وكذا ،املؤسسة وأهداف العينية اهلبات مالءمة من التأكد �

 .عينية هبة إيداع أو أوشيك مايل، تربع كل مقابل توصيل تسليم �

 .املغرب بنك لدى املفتوح احلساب عرب دفع كل مرور وجوب �

  .املؤسسة طرف من معتمد احلسابات لتدقيق مكتب طرف من منتظمة بصفة تنشر اموعة املبالغ �

 :للتضامن خلامس حممدا  مؤسسة حول ملف إجناز على التدرب

 :ملف إجناز منهجية

 :التالية املنهجية اخلطوات نتبع مثال، للتضامن اخلامس حممد كمؤسسة ما، موضوع حول ملف إلعداد

 واالجتماعية االقتصادية أمهيته وإبراز واشكاليته، امللف وحماور للموضوع، والفرعية األساسية املفاهيم حتديد جيب: املوضوع حتديد �

  .واجلماعات األفراد على ونتائجه والبيئية، والثقافية



 طريق عن أو اإللكترونية، واملواقع والعمومية، اخلاصة املكتبات يف باملوضوع املرتبطة والنصوص الوثائق عن البحث: املادة مجع �

 بعض وشهادات البصرية والسمعية املخطوطة بني الوثائق هذه وتتنوع امليدانية، األحباث إىل باإلضافة املعنية، باجلهات االتصال

 .املستفيدين

 رسوم يف الكمية املعطيات ومتثيل االستنتاجات، وطرح املخالفة لآلراء العلمي والنقد ومقارنتها، املعلومات حتليل: املعلومات معاجلة �

 .وجداول بيانية

 .املوضوع ومراجع وتصميم عنوان حتديد مع النتائج على والتعليق املعطيات تركيب: املوضوع صياغة �

 :خامتة

 جلأ من ألعمل علينا وجب هلذا باملغرب، التضامين اجلمعوي العمل مكونات أهم إحدى للتضامن اخلامس حممد مؤسسة تعترب

  .اإلنسانية منجزاا أمهية وإظهار دعمها


