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 2رقم   بالغ صحفي

 دعوة الجمعيات المسرحية بجهة سوس ماسة لالستفادة من

 خلق تكوينات وتركيب مشاريع "مشروع جمعية دروب الفن أكادير 

 "ةبجهة سوس ماس حول تيمة "ترسيخ السلوك المدني ونبذ العنف" مسرحية وإنتاج وترويج عمل مسرحي 

 

 2020مارس  27 : الجمعةأكادير

 –كادير أتية: ية دروب الفن أكادير إلى كريم علم الجمعيات المسرحية بجهة سوس ماسة في المدن اآلينهي رئيس جمع 

ألوربي ضمن اطاطا  أن الجمعية في إطار استفادتها من تمويل االتحاد  –تارودانت  –تيزنيت  -انزكان ايت ملول 

ل تيمة حو ة وإنتاج وترويج عمل مسرحيمسرحي خلق تكوينات وتركيب مشاريع " برنامج "مشاركة مواطنة" لمشروع

وفرص  روعتدعو الجمعيات الراغبة في االستفادة من المش "بجهة سوس ماسة "ترسيخ السلوك المدني ونبذ العنف"

 التكوين فيه التواصل مع الجمعية وفق المعلومات الموجودة أسفله.

ها ويدبرها مختصون في فنون العرض مسرحية في مجاالت متخصصة ينشط يتكون المشروع من تكويناتلإلشارة،

مراحل تصميم وصناعة  –الكتابة الدرامية  –صناعة األقنعة والماكياج  – )ة(والفرجة: محترفات إدارة الممثل

نشيط أوراش تكوينية في إعداد مشاريع مسرحية تقوم على نبذ العنف ت -مراحل التداريب واإلخراج  - السينوغرافيا 

خلق شبكة من المنشيطين الثقافيين والمسرحيين للعمل على القيام بأوراش مسرحية  -لى المواطنة الدعوة إلى التربية عو

داخل المؤسسات التعليمية الخاصة والعمومية، وداخل دور األحياء بالمدن، وفي المركبات الثقافية....الممتدة بمجال 

وترويج  إنتاج - طاطا( –انزكان أيت ملول  –تارودانت  –تيزنيت  –)مدن جهة سوس ماسة: أكادير  تحقيق المشروع

، وإبداع جماليات ترسيخ السلوك المدني والتربية على العنفdramatisationعمل مسرحي محترف يقوم على أدرمة  

جلسات تشريح ظاهرة العنف والبحث عن أسبابها وطرق  –ندوة علمية حول :"الفضاء العمومي والشباب"   - المواطنة

 عالجها.

ا: المساهمة لتحقيق أهداف ثقافية وفنية منه 2013دجنبر  28تأسست جمعية دروب الفن أكادير بتاريخ الجمعية: بخصوص 

لمسار اة لتعزيز روض فني، إنتاج وترويج وإعداد وتقديم عتهماوتنمي في تطوير أساليب الممارسة الفنية والثقافية المغربية

  .يةقافية وفنثجانات ، خلق وتدبير مشاريع ثقافية وفنية وتنظيم تظاهرات ومهرجهة سوس ماسةالثقافي والفني المغربيين ب

رئيس الجمعية وحامل المشروع محمد أعراب عبر الواتساب:  للمزيد من المعلومات المرجو التواصل مع

 .douroub art agadirأو عبر  فيسبوك الجمعية:   m.aarab@uiz.ac.ma أو البريد اإللكتروني:  0677564727

 بخصوص برنامج "مشاركة مواِطنة"

شاركة برنامج "م ورشا طموحا إلصالح اإلطار القانوني المتعلق بالعمل الجمعوي. في هذا الصدد، يهدف 2011أطلق المغرب منذ 

ية الديمقراطانون ومغربي في تعزيز دولة الحق والقمواِطنة" إلى مواكبة اإلصالحات وتقوية مساهمة منظمات المجتمع المدني ال

مع مات المجتة لمنظوالتنمية االجتماعية واالقتصادية. كما يهدف البرنامج بشكل خاص إلى تحسين البيئة المؤسساتية والقانوني

 المدني المغربي وتعزيز مساهمتهم في تحديد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.

الجهوي  لمستوىااركة مواِطنة" مبادرات المجتمع المدني في مجاالت الشباب والمساواة والبيئة ويحضر على يدعم برنامج "مش

يمة. الحس-تطوان-ماسة وطنجة-سطات والجهة الشرقية وجهتي سوس-من خالل أربعة مكاتب توجد مقراتها بجهة الدار البيضاء

 بالرباط.إضافة إلى مكتب للتنسيق على الصعيد الوطني يوجد مقره 

ل االتحاد األوروبي برنامج "مشاركة مواِطنة" بقيمة ِ  2020و 2018دة بين مليون أورو خالل الفترة الممت 13ما يزيد عن  يُمو 

 نيطوالمعهد الو بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرلمان، والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان،

وبمشاركة  تنفيذ،ق اإلنسان )معهد ادريس بنزكري(، ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع كشريك في الللتكوين في مجال حقو

 المجتمع المدني في المغرب.

mailto:m.aarab@uiz.ac.ma
mailto:m.aarab@uiz.ac.ma


 بتمويل من االتحاد األوروبي

  

 

  

 للمزيد من المعلومات حول برنامج "مشاركة مواِطنة":

 mouwatina.ma-www.moucharakaالبرنامج، المتوفر باللغتين العربية والفرنسية: يرجى زيارة موقع 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=fr&tl=ar&u=http://www.moucharaka-mouwatina.ma

