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األربعاء  29ماي 2019

يستفيد منه  478شخصا حاملني ملشروع حياة فردي

جاللة امللك يعطي انطالقة البرنامج الوطني لدعم املشاريع
الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقني بالدار البيضاء

أشرف صاحب اجلاللة امللك محمد السادس،
االثنني بالدار البيضاء ،على إعطاء انطالقة
البرنامج الوطني لدعم املشاريع الصغرى
والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقني
رمضان  ،2019الذي يجسد احلرص امللكيامل��وص��ول على حتقيق االن��دم��اج السوسيو
مهني لهذه الفئة من املواطنني.وسيستفيد من هذا البرنامج ،ال��ذي تنفذه
مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء،
والذي رصد له غالف مالي إجمالي يفوق 13,5

مليون دره��م (مقابل  8,1مليون دره��م برسم
السنة الفارطة) 478 ،سجينا سابقا ينحدرون
من جهات ال��دار البيضاء -سطات ،والرباط
سال -القنيطرة ،ومراكش آسفي ،والشرق،وفاس -مكناس ،وطنجة -تطوان -احلسيمة،
والعيون -الساقية احل��م��راء ،وكلميم -واد
نون ،وسوس -ماسة ،ودرعة -تافياللت.
وي��ق��وم ب��رن��ام��ج دع���م امل���ق���اوالت الصغرى
والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقني
-رم��ض��ان  ،2019على ت��ق��دمي دع��م م��ال��ي أو

توفير التجهيزات للسجناء السابقني احلاملني
ملشروع حياة فردي ،يرتبط على اخلصوص،
بقطاعات ال��ت��ج��ارة ،والصناعة واخلدمات،
والصناعة التقليدية ،واملطعمة ،والفالحة،
والبناء.
وتتم صياغة مشروع احلياة الفردي بناء
على تشخيص يتم إجنازه خالل فترة متضية
العقوبة السجنية مبساعدة مصلحة التهييئ
إلعادة اإلدماج ،وذلك في انسجام مع تكوين
وخبرة املستفيدين وحاجيات سوق الشغل.

ويوجد من بني املستفيدين من هذا البرنامج،
 18شخصا متت إدانتهم في قضايا التطرف
واإلره���اب وش��ارك��وا في برنامج «مصاحلة»
ال��رام��ي إل��ى إع���ادة إدم���اج ه��ؤالء السجناء،
ومصاحلتهم مع املجتمع.
وت���ع���ك���س ه�����ذه امل�����ب�����ادرة ذات احلمولة
االجتماعية القوية ،االهتمام اخل��اص الذي
يوليه جاللة امللك ،ملستقبل املواطنني نزالء
املؤسسات السجنية ،وع��زم جاللته الوطيد
على متكينهم م��ن إدم���اج سوسيو -مهني

عقدت األخ��ت فاطنة لكحيل ،كاتبة الدولة
املكلفة باإلسكان ،وعضو املكتب السياسي
حل��زب احل��رك��ة الشعبية ،ي��وم األرب��ع��اء 22
املاضي بالرباط ،لقاء تواصليا تأطيريا مع
أعضاء املكتب التنفيذي لرابطة املهندسني
احلركيني.
وف��ي مستهل ه��ذا اللقاء رح��ب األخ حميد
خليفي ،رئ��ي��س ح��رك��ة امل��ه��ن��دس�ين باألخت
لكحيل ،وق��دم عرضا مفصال ح��ول حصيلة
أنشطة هذه املنظمة املوازية حلزب احلركة
الشعبية ،مبرزا أهم محطاتها والتي متتد
ألزيد من  5سنوات.
م��ن جهتها ،ثمنت األخ���ت لكحيل مبادرة
استضافة ق��ادة ورم��وز احل��زب التي سنتها
رابطة املهندسني احلركيني ،حيث استهلت

حديثها عن جتربتها املتميزة والتي راكمتها
خالل مشوارها السياسي واملهني بالتطرق
إلى مسارها العلمي واألكادميي ،الذي ابتدأ
بحصولها على دك��ت��وراه في الطب ،مرورا
بتجربتها كمستشارة ج��م��اع��ي��ة ،ورئيسة
جماعة ،وم��ا تطلب ذل��ك م��ن ق��رب متواصل
مع املواطنني وساكنة اجلماعة ،وكبرملانية
أي��ض��ا ،ع�لاوة على تقلدها مناصب عديدة
كنائبة رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب ،ث��م رئيسة
للجنة القطاعات االجتماعية ،وص��وال إلى
مهمة كاتبة الدولة املكلفة باإلسكان.
كما نوهت األخت لكحيل بالدورالطالئعي
الذي تقوم به الرابطة في نشر إشعاع الفكر
احل��رك��ي ف��ي ال��وس��ط ال��ه��ن��دس��ي واحلزبي،
م��ش��ددة على أن راب��ط��ة املهندسني تساهم

وب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر ف��ي ت��ن��زي��ل م��ع��ال��م املشاركة
ال��ف��اع��ل��ة ل��ل��ن��خ��ب ف���ي ال��س��اح��ة السياسية
الوطنية ،كما أهابت عضو املكتب السياسي
بكل امل��ه��ن��دس��ات وامل��ه��ن��دس�ين عبر مكتبهم
التنفيذي اإلسهام بشكل دوري في حتصيل
واجبات االنخراط من أجل تطوير مداخيل
احل��زب ،مؤكدة كذلك على ض��رورة التحلي
ب��روح املسؤولية ،الصبر ،اجلدية ،التفاني
في العمل اجلاد ونكران ال��ذات ،عالوة على
تعزيز االنخراط الفعلي للكفاءات واألطر في
املمارسة السياسية بغية املساهمة في بناء
مؤسسات وأح���زاب قوية جتعلها تضطلع
بدورها في تأطير املواطنني وخلق تنافسية
قوية ،ونخب سياسية ق��ادرة على مواجهة
كافة الصعوبات والتحديات وحتقيق املزيد

من االجنازات في املشهد السياسي الوطني.
وفي ختام مداخلتها ،طالبت األخت لكحيل،
امل��ه��ن��دس�ين احل��رك��ي�ين ف��ي ال��ت��ف��ك��ي��ر بعمق
البتكار طرق جديدة لبناء الغد أمام مختلف
التحديات والرهانات وفق منظور النموذج
التنموي اجلديد الذي حث على تنزيل معامله
ج�لال��ة امل��ل��ك محمد ال��س��ادس ،داع��ي��ة بهذه
املناسبة أعضاء الرابطة إلجراء زيارة عمل
مبقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلس��ك��ان وس��ي��اس��ة امل��دي��ن��ة لعقد اجتماع
موسع مع كاتبة الدولة مبعية الوزير الوصي
على القطاع ،وذلك بحضور مسؤولي الوزارة
بغية االطالع عن كثب على االجنازات الهامة
التي مت حتقيقها والبرامج اجلاري تنفيذها
م���ع األخ����ذ مب��ق��ت��رح��ات وآراء املهندسات

مالئم دون متييز أو استثناء ،وذل��ك مبجرد
إطالق سراحهم.
كما جتسد الرؤية امللكية املتبصرة الرامية
إل��ى تعزيز األم��ن داخ��ل املجتمع ،ومحاربة
االن��ح��راف ،وخفض معدل ح��االت العود مع
إح���داث أنشطة م���درة للدخل بغية حتسني
مستقبل ومستوى عيش األش��خ��اص الذين
سبق لهم خرق القانون.
وي��ن��درج ب��رن��ام��ج دع��م امل��ق��اوالت الصغرى
والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقني
رم���ض���ان  2019ف��ي إط����ار اإلستراتيجيةاملندمجة إلع��ادة اإلدم���اج السوسيو -مهني
التي تنفذها املؤسسة ،والتي مكنت خالل
سنة  ،2018من تشغيل  453سجينا سابقا من
ضمنهم  87من العنصر النسوي في مقاوالت
م��واط��ن��ة .وي��ت��م تنفيذ ه��ذه اإلستراتيجية،
بشراكة مع املندوبية العامة إلدارة السجون
وإع��ادة اإلدم��اج ،وامل��ب��ادرة الوطنية للتنمية
ال��ب��ش��ري��ة وال���ق���ط���اع���ات ال����وزاري����ة املعنية
بالتكوين ،واملعنية بتقدمي بعض اخلدمات،
ومكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل ،فضال
عن بعض الفاعلني في املجتمع املدني.
وق��د شكلت ه��ذه املقاربة التشاركية رافعة
ه���ام���ة ل��ت��ع��ب��ئ��ة ع����دد ك��ب��ي��ر م���ن املتدخلني،
لالنخراط في هذه اإلستراتيجية التي يرعاها
جاللة امللك ،والتي تروم أيضا جعل الفضاء
السجني م��درس��ة للفرصة الثانية ،ووسطا
إلع��ادة اإلدم��اج والتعلم واكتساب اخلبرات
وتغيير منط العيش.
وف��ي ه��ذا اإلط����ار ،متكنت مؤسسة محمد
السادس إلعادة إدماج السجناء ،خالل الفترة
املمتدة ب�ين  ،-2019 2018م��ن تسجيل ما
م��ج��م��وع��ه  9183ت��دخ�لا مل��راك��ز املصاحبة
وإع��ادة اإلدم��اج في إطار املصاحبة اإلدارية
والقضائية ،واالجتماعية والعائلية والصحية
لفائدة املستفيدين.
وبهذه املناسبة ،سلم صاحب اجلاللة امللك
محمد ال��س��ادس ،جتهيزات وشيكات للدعم
املالي لفائدة  26سجينا سابقا حامال ملشاريع
م��درة للدخل من بينهم ست نساء ،ونزيالن
سابقان مبراكز حماية الطفولة.

األخت لكحيل تكشف جتربتها السياسية واجلمعوية في بوح أخوي للمهندسني احلركيني
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واملهندسني احلركيني.
من جهتهم ،تفاعل أعضاء وعضوات حركة
املهندسني م��ع القيادية احل��رك��ي��ة ،معبرين
ع��ن إعجابهم بتجاربها الغنية ومسارها
األكادميي واملهني والسياسي احلافل ،كما
عبروا عن امتنانهم وشكرهم لها بتخصيص
ج����زء م���ن وق��ت��ه��ا ل��ل��ب��وح ب��ب��ع��ض مفاتيح
نحاجها ،وأكدوا كذلك على عزمهم مواصلة
العمل إلى جانب كافة احلركيات واحلركيني
بغية االرتقاء باملمارسة السياسية وتعزيز
م��ك��ان��ة احل�����زب مب���ا ي���خ���ول ل���ه االضطالع
مبهامه النضالية كاملة لإلسهام في تطوير
وبناء مغرب الغد السيما في ظل التحوالت
السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي
تعرفها بالدنا خدمة للوطن واملواطنني.
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